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ESPECIFICAÇÕES 

 
Tanto na esfera material quanto no mundo espiritual todos os 

assuntos e ângulos de nosso caminho como expressões compreensíveis 

da evolução carecem de especificações. 

Aqui é o projeto que solicita precisos cálculos do edifício para que 

o arcabouço de concreto suporte o fardo de aprazível estrutura. 

 Mais além, são as especificações espirituais que nortearão a 

natureza das ocupações dos homens e espíritos que se servirão desta 

edificação. 

No hospital o revestimento de uma cirurgia complexa é 

detalhadamente esquematizado para que o paradeiro do sucesso possa 

habilitar o paciente na correção orgânica e patológica mais próxima da 

perfeição. 

Mais além, é o mapa citológico espiritual amplamente explorado 

pelos cultores espirituais no roteiro da bússola que alimenta o perispírito 

para o caminho do ressarcimento. 

No governo de um pais o presidente não exclui os senadores na 

execução de leis ordinárias para a governança da fazenda e para a 

saúde financeira do Estado. 

Mais além, as especificações de nobres nomes do passado que 

retirados da matéria são baluartes de sabedoria inspirando seus 

tutelados para o bem da Nação que amam. 
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No correio, são destinados procedimentos cabíveis para acertado e 

complexo sustentáculo de registros a fim de que importantes 

encomendas e sistemas de elevada complexidade eletrônica rastreiem 

missivas e objetos a seus destinatários. 

Mais além são memoráveis arregimentações da comunicação 

especificando expressões da comunicação para que surjam interligações 

de luz e conforto cobrindo incomensuráveis distâncias entre a Terra e o 

Céu. 

As especificações como forma de metodologia e sistemática 

sempre existirão solicitando o pronto atendimento de almas encarnadas 

tanto quanto de espíritos encarregados de suprir a evolução e o 

crescimento da inteligência e da moral humana no entanto por melhores 

e maiores especificações que conheçamos e que sejamos forçados a 

cumprir diante de humílimas condições a que a vida atue como Mestra 

disciplinadora entendamos que a nossa incompreensão ou 

desencorajamento ante as dificuldades de seguir determinadas rotinas 

em nada contribuirão para o abençoado estágio de vivência que nos 

compete realizar. 

Estejamos em paz e confiantes em especificações que amanhã nos 

suportarão onde sem cumpri-las faliríamos estrondosamente.  

    Ernesto 

      


