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DISCIPLINA 

 

 

Em toda a regência da Criação, há a presença da disciplina. 

        Os três reinos, mineral, vegetal e animal, são governados por leis 

que ajustam, moldam e fazem progredir ao próximo estágio da evolução. 

 O ser humano, sendo a mais perfeita criatura do reino animal sobre 

a Terra, recebeu a Graça do livre arbítrio e o pensamento contínuo, no 

entanto, para que evolua, não pode abandonar a disciplina e a ordem, a 

fim de que na Escola da vida, possam superar acréscimos próprios tais 

quais irritações, privilégios, egoísmos, orgulho, presunções falsas que 

denotam em síntese uma única coisa, desequilíbrio. 

 Quando ocorre um desequilíbrio no Terreno, a disciplina responde 

com o Terremoto que gera muitas oportunidades de corrigenda e 

renovação através da dor.  

 Não existe oportunidade mais legítima do que a firmeza da 

disciplina. 
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 A felicidade do homem, portanto está intimamente ligada à 

disciplina que ele próprio se impõe. Aceitação das regras sociais; 

educação dos impulsos; cuidado com a palavra e domínio do tom de voz; 

correção dos atos e respeito ao semelhante. 

 Mesmo a verdade para se apresentar ao homem precisa ser 

disciplinada pelo Estágio Atual do Planeta. 

 Jesus nos disse: “Eu não vim destruir a Lei, mas dar-lhe 

cumprimento”. 

Ele Jesus, se colocou a Serviço da Disciplina das Leis, das convenções e 

dos costumes dos homens de então. 

 Disciplina significa aceitação, tolerância, obediência, entendimento e 

educação. 

Irmãos, se algum lance de sua vida está solicitando a aceitação, a 

tolerância, a obediência e o entendimento, aplique a disciplina em si 

mesmo, não nos outros.  

No final, a resposta que esperas e o diálogo que anseias como oferta do 

Universo, estará sempre entre você e Deus.                        

                                                                                 Ernesto 


