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A TUA CASA 
 

 

 Escrevas a palavra pacificação com a devida compreensão que 

todos são os convidados à recuperação e renovação espiritual dentro de 

tua própria casa. 
 
 Reserva-te da palavra menos digna no reduto doméstico a fim de 

que não impinjas a companhia das sombras em colóquio de obsessão à 

altura de teu próprio cérebro. 
 
 Renova o esclarecimento respeitando a cada dia a individualidade 

de filhos e filhas, pais e mães, irmãos e irmãs, no entanto jamais 

aproves a indisciplina como conduta de liberdade garantida a todos. 
 
 O ser humano sem disciplina é embarcação à derrocada ao sabor e 

direção do vento sem o leme do discernimento e desamparado da 

bússola da razão que conduzirá a porto seguro. 

 

 Esqueças a irritação e a queixa ao adentrares o quintal de tua 
residência relembrando-te que o fel e o azedume cultivado na 

sementeira da parentela próxima é venenoso ardil de pragas que jamais 

permite o desenvolvimento da segurança. 
 
 Não te lances à ingratidão nem percas o respeito diante dos heróis 

anônimos que te preparam a xícara de chá ou anovelam-te com o 

carinho do cobertor; são estes que rogam pelo teu sucesso animando-te 

a benção da paz quando retornas sempre com o sorriso nos lábios 

cooperando com ti através do esquecimento e da anulação próprias. 
 
 Não esperes reconhecimento unânime sobre questões que 

elevadas demais para o rebanho doméstico felicitaram-te o coração pela 

benção da boa nova, trates a todos com a luz do esclarecimento 

superior a fim de que os outros recebam o amadurecimento espiritual a 

fim de que conjugues contigo em teus nobres pontos de vista. 
 
 E quando todos os dias te afastares do lar pensa em Jesus como 
nobre companheiro na vivência de seu evangelho de sublimação que 

conduzir-te-á à renovação das forças no trabalho, na dedicação, no 

carinho e na vida a fim de que a escola bendita do lar possa tornar-te 

um exemplo de verdadeiro cristão. 

hora.                                                                                      
 

Ernesto 


