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ALÉM DAS NUVENS 

Não te impacientes se manténs a mente mergulhada em recanto 

de sombras. Muita vez, a escuridão que te enevoa o pensamento é 

tempo cedido pelo Alto a fim de que o socorro seja recebido por ti 

mesmo amanhã. Não se da assim com a criança que não aceita o 

remédio? E por acaso não é o remorso o mensageiro que carrega a 

correspondência da culpa com o objetivo de que a consciência se liberte 

dos enganos do passado? 

Prossegue suportando as provações que fazem-te companheiro do 

Evangelho todos os dias, recordando que o perdão aos ofensores é a 

carta de alforria que libertar-te-á a própria alma. 

O bem será teu paradeiro aonde estejas, mesmo que colhas o 

espinheiro da negação abaixo do teto que edificaste o lar. 

Não repares no mal alheio com intuito de julgar-te superior, mas 

operes a súplica de intercessão aos infelizes que erraram no caminho. 

Se alguém te pedir algo que esteja acima de tuas forças, 

apascenta teu espírito na consolação de que tudo depende de Deus. 

Não blasfemes na injúria, nem levantes tua palavra na 

condenação dos que te caluniam e perseguem. Entendas que nem 
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sempre estarás ao lado daqueles que reconhecem-te na caravana do 

amor. Em todas as circunstâncias recordes que o amanhã guarda a 

esperança de um dia melhor. 

 

Assim, a doença cede lugar à saúde; 

A destemperança recua diante do equilíbrio; 

A tempestade prepara a bonança; 

A sombra se afugenta aos primeiros focos de luz. 

 

Portanto, não te creias sem rumo ou não te relegues a negação de 

tudo tão somente porque não reconheças hoje as venturas que 

sonhastes para ti ontem. 

Recorda que além do céu forrado de nuvens cinza, brilha o sol em 

tranqüilo espetáculo de beleza e esplendor. 

Assim, seja qual for o motivo pelo qual te agites na paisagem 

terrena, repares que os problemas de agora são os alicerces que 

assegurar-te-ão ao aprimoramento para que evoluas sempre. 

 

         Ernesto 


