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VIVER COM INTEGRIDADE 

 
 
 

 Permanecer sempre em oração vigilante, não viver orando pelos 

lábios. 

 Vivenciar o perdão em sua essência do esquecimento às ofensas, 

não recordar as ofensas que exigem perdão. 

 Viver em constante harmonia com tudo e todos, não buscar na 

fonte do desequilíbrio reorganização para harmonia. 

 Amar constantemente, não procurar na silhueta da sedução novos 

amores. 

 Construir todas as horas no edifício do bem, não viver sempre 

construindo sem disciplina. 

 Vivenciar sem medo, não temer a vida a cada novo momento de 

mudança. 

 Recordar a verdade no espelho da consciência, não ocultar com a 

mentira sobre a mentira à procura de conhecer um ângulo da verdade. 
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 Reconhecer a caridade como prática da filosofia de vida cristã, não 

procurar a caridade como meio de recompensa de qualquer espécie. 

 Ouvir sempre, não viver sempre escutando. 

 Procurar na prática cotidiana do bem a verdadeira felicidade, não 

perseguir a felicidade a todo custo com se fora fantasma domado a 

solucionar-nos todos os problemas. 

 Agir sempre, não sempre viver interagindo na sombra. 

 Olhar com a bondade procurando encontrar nos outros o que de 

melhor poderíamos estender ao próprio caminho. A crítica a nós 

próprios sempre será a maneira exata de conhecermos as nossas falhas, 

mas viver criticando a vida alheia é recolher conchas de ódio lançadas 

por outrem. 

 Procure irmão viver reconhecendo sempre nossas pequenas 

possibilidades, pois que sem dúvida muitas outras formas de melhorar, 

ajustar, compreender e perdoar estarão sempre ao seu alcance. 

 

Ernesto 


