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RESSARCIMENTO 

 

Tudo o que se constitui uma dívida do passado sugere a 

racionalização entre crédito e débito.  

E não há uma só pessoa que não deva algo a outro alguém. Em 

casa ou próximo a ela facilmente podera você identificá-los, quando 

semeia carinho e delicadeza e recolhe frieza e menosprezo. 

Muitas vezes parentes, mostram-se como impacientes 

perseguidores, dilatando-te a emoção em chuva de lágrimas. 

Em faces da existência são companheiros que você procura dedicar 

o melhor de si, sem nenhuma precaução e é entendido como orgulhoso 

e vaidoso do que lhe pertence. 

Em momentos outros, pessoas feridas, que procuraram-lhe para 

ajuda, de improviso e sem motivo aparente, renegam-lhe a confiança 

com as sarças da agressão. 

Noutras circunstâncias são colegas de trabalho que se fazem 

adversários contumazes, intimidando-lhe por toda lida. 

Asim, deparando problemas dessa envergadura, é preponderante 

que escolha você as asas da proteção espiritual que lhe garanta a paz e 

a compreensão para lhe alçar acima das misérias humanas. 

Preserva o pensamento reto e aconteça o que acontecer esqueça as 

ofensas e os golpes, oferecendo o seu melhor amor e tolerância, para 

que seja um exemplo de atitude. 

O vinho para depurar-se e constituir-se de valiosa bebida 

experimenta tempo avantajado de ataque de bactérias e fermentações 

antes de ser servido a mesa em lindas taças de cristal. 

E se mesmo assim, depois de todos os seus esforços de carinho e 

perdão, paciência e humildade não lograr avanço diante dos que lhe 

perseguem e acusam, ilumina-os no sacrário do coração pelo nectar 

sublime da oração e avança, convicto na possibilidade de que a 

abnegação é precatória ressarcida na contabilidade do tempo. 
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