CENTRO ESPÍRITA BENFEITOR
Não Duvides
Quando tiverdes alguma dúvida sobre o que tendes a fazer,
perguntes a ti mesmo se o que almejas realizar irá prejudicar alguém,
se a omissão desse ato não significaria fugir a caridade e se acaso
gostarias que alguém assim o fizesse contigo.
Muitas pessoas querem fugir diante da obra de Jesus aos
primeiros ataques contra a imagem pessoal, diante dos sofrimentos
normais da vida, pois é sabido que neste hospital de almas enfermas
qual o mundo em que encontraste, quando uma voz levanta-se para
apaziguar, milhares de outras se unem para condenar, reduzir e
desencorajar o impulso do coração e as boas intenções. A intenção é
tudo e a forma não passa senão de efeito temporal.
Atentes para a folha que cai a terra, a ave que canta, a brisa que
te acaricia, o sol que te aquece e a noite que vela pelo teu repouso.
Tudo segue inexoravelmente uma cadeia de movimento e serviço
concorrendo ao equilíbrio das forças naturais cujas Leis edificaram o
próprio Deus.
Imaginaste se a chuva duvidasse de seu poder de fertilização
junto a terra? E ainda, se o solo a pretexto da dúvida rejeitasse a
semente que transformar-se-ia na copa da árvore que lhe as serenasse
com a sombra das próprias ramas?
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Assim se tu como a brisa que sopra, o sol que aquece, a água que
sacia e a estrela que cintila: Não duvides, pois das forças que Deus
colocou ao domínio de tua inteligência, a fim de que patrocines o bem
pelo bem, sem paga ou recompensa. Não duvides ou temas em realizar
as boas obras de teu coração e segue a frente e adiante rumo às
aspirações das almas nobres e aos espíritos de luz, pois que decerto
recolheras os desagravos e as tiranias daqueles que tudo farão para
retardar a marcha do progresso e tentarão combater-te nas afeições
mais caras para alijar-te à derrota e a desistência de tudo o que
representa o bem, a caridade e o amor.
Não te demores no cipoal de pensamentos vãos e age firme e
positivamente, pois o medo é o agente congelador e o desânimo é a
aparência da morte natural.
Segue avante como os fortes da fé que um dia divisam a vitória
das boas obras pelos meios dispostos por Deus.
Sê tu é a videira bendita a espalhar fecundidade, respeito, fé ,
amor e que de tuas sementes brotem a simplicidade e toda a humildade
capaz de convencer os corações endurecidos e conquistar a proteção
dos espíritos de luz que velarão por ti.
Ernesto
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