Tudo passa...

Todas as coisas na Terra passam.

Os dias de dificuldade passarão...

Passarão, também, os dias de amargura e solidão.

As dores e as lágrimas passarão.

As frustrações que nos fazem chorar... Um dia passarão.

A saudade do ser querido que está longe, passará.

Os dias de tristeza...

Dias de felicidade...

São lições necessárias que, na Terra, passam, deixando no espírito imortal as experiências
acumuladas.
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Se, hoje, para nós, é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante.

Elevemos o pensamento ao Alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer
carinhosamente: 'isto também passará'

E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para
sempre, semelhante a enorme embarcação que, às vezes, parece que vai soçobrar diante das
turbulências de gigantescas ondas.

Mas isso também passará porque Jesus está no leme dessa Nau e segue com o olhar sereno
de quem guarda a certeza de que a
agitação faz parte do roteiro evolutivo da Humanidade
e que um dia também passará.

Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro porque essa é a sua destinação.

Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, nem esmorecimento e confiemos em
Deus,
aproveitando cada segundo,
cada minuto que, por certo, também passará.

Tudo passa... exceto Deus.

Deus é o suficiente!

Chico Xavier
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O médium mineiro Francisco Cândido Xavier contou que, num de seus dias de profunda
amargura, solicitou ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro à Maria de
Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves.

Após alguns dias, o benfeitor retornou dizendo-se portador de um recado da mãe de Jesus.

Chico imediatamente pegou papel e lápis e colocou-se na posição de anotar: Pode falar,
tomarei nota de cada palavra.

Emmanuel, benfeitor atencioso, lhe falou:

Anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado:

"Isso também passará. Ponto final."

Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor: Só isso?

E ele respondeu: É, Chico. A Mãe Santíssima pediu para lhe dizer que isso também passará.

Para mais informações sobre os atendimentos do IECIM, cursos, palestras, acesse:
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- Site - http://www.iecim.org/

- YouTube - https://www.youtube.com/user/palestrasiecim

- Facebook - https://www.facebook.com/IECIM

- Google + - https://plus.google.com/+IecimOrg/posts

- Twitter - https://twitter.com/iecim

- Doações - http://doacao.iecim.org/site/cart.php

#IECIM #ESPIRITISMO #ESPIRITUALIDADE
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