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TUA FALA 
 

 Tua fala será sempre o cartão de visita da tua alma. 

 Ela te será apresentação aonde fores. 

 Se a sentença das palavras concebidas em tua mente é analisada 

pelo crivo da razão, poderás ainda hoje corrigir, apaziguar e encantar no 

domínio de tua conversação. 

 Muitos enxameiam no mundo descrentes do que falam com 

línguas de labaredas chamuscando de fogo por onde passam. 

 Se analisares todas as ocorrências propriamente infelizes verás 

que teêm como início o despropério da articulação falada de alguém 

cujo pensamento anda boiando em acusações falsas ou enlodado pelo 

luto moral que impõe à própria alma baseando a conversação comum 

em desânimo, acusação e violência. 

 A palavra é um verbo de vida. Nela edificas o terreno da 

informação. Com ela conclamas a esperança. Por ela estimulas o bem. 

Entre ela conduzes multidões à ética moral do Cristo. 

 Lembra-te de que a palavra é livre, porém se tu conserva-as sob o 

manto escuro onde se abriga a ignorância a destituir do respeito de que 

se faz merecedor, rememorando todo o imenso trabalho de professores, 

expositores, artistas e tantos outros reconhecemos que a 

responsabilidade na criação da palavra é enorme sobre os ombros dos 

que as proferem. 

 A importância da palavra é indiscutível e como ensinamento 

primordial a fim de que todos não estivessem privados de outros meios 

da comunicação. 

 Jesus a escolheu nada deixando por escrito. 

 Medita tu também no horizonte do que falas no provento da 

conversação que hoje mesmo escolheste como página na qual te 

escutarão e interpretar-te-ão na seara em que vives. 

 Tua palavra é a essência de teu espírito na terra e com ela 

preserves o que não seja necessário revelar. E não ocultes o benefício 

cristalino que transformar-se-á no bem vivo no âmago de muitos. 
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