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SEGUE E AVANÇA 
 

 

O pensamento que repousa no secreto leito da mente é vivo. 

Desta forma ele se espraia como qualquer outra forma de energiaque 

não pode ser represada. 

 No espaço e no tempo ele se une a energias sutis afins formando 

verdadeiras cadeias da mesma ordem e semelhança. 

 É assim que vemos o pensamento arraigado ao ódio atraindo a 

vingança na qual se macula, a ideação do personalismo inferior 

emoldurando o retrato do egoísmo, a ambição fomentando a própria 

imagem no espelho da loucura; a idéia do desânimo acolcheta dando a 

paralisação dos sentidos; a imaginação construída nos impérios 

inferiores do vício e do instinto, transformando a animalização do ser. 

 Sê tu, pois o reverso praticando o bem no caminho que percorras, 

irradiando a paz pelo pensamento de compreensão a todos. 

 Se a amargura te ferir ainda hoje, abraça o imerecido testemunho 

como a purificação que necessitas ainda hoje. 
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 Trabalha e serve, ora e vigia na sabedoria de aguardar a resposta 

do amanhã como verdadeira arca de bênçãos. 

 Recolhas o tesouro do perdão como guardião de todos os males a 

fim de que resplandeça o amor como sublime virtude que esperam de ti. 

 Não aguardes a resposta imediata de teus caprichos, mas espera 

na simplicidade e na caridade a redação que deves escrever na 

caderneta da vida. 

 Escutes sempre sem a pressa de falar. 

 Não repita com os lábios aquilo que o teu coração não é capaz de 

sentir. 

 Não aguardes dos outros milagres de tolerância, os quais por ora 

tu mesmo seria incapaz de oferecer. 

 Confia em Deus, segue e avança que na alvorada de nova manhã 

vencerás. 

 

Ernesto 


