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Usa, mas não abusa dos
bens que lhe são
concedidos. Sabe, aliás,
que são um depósito de
que terá de prestar
contas e que o mais
prejudicial emprego que
lhe pode dar é o de
aplicá-lo na satisfação de
suas paixões.
Respeita os direitos dos
seus semelhantes como
quereria que os seus
fossem respeitados.

O homem de bem
estuda suas
próprias
imperfeições e
trabalhatrabalha-as
incessantemente.
Emprega todos os
esforços para
dizer, no dia
seguinte, que
alguma coisa traz
em si de melhor
que na véspera.

Muitos dos que acreditam nos factos
das manifestações não lhes
apreendem as consequências, nem o
alcance moral, ou, se os apreendem,
não os aplicam a si mesmos.
A que atribuir isso?
Será então necessário, para
compreender, uma inteligência fora
do comum?
Não! Tanto que há homens de notória
capacidade que não compreendem,
ao passo que inteligências vulgares,
lhes apreendem, com admirável
precisão, os mais delicados matizes.

A árvore que dá bons frutos
tem que os dar para todos.
Ide procurar os que estão
famintos e partilhai com eles
do abrigo que ela oferece.
Segui os que vos conduzem à
árvore da vida.
Que o divino Salvador, o justo
por excelência, o Senhor de
bênçãos vos abençoe;
que o Deus de luz vos ilumine;
que a árvore da vida vos
ofereça abundantemente seus
frutos!
Crede e orai.
– Simeão. Bordéus, 1863.
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O amor
é luz permanente no cérebro
e paz contínua no coração
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