
 
 

17 de maio de 2021 

Coragem 

 
Assim como a tempestade cai e renova a atmosfera, muitas vezes é necessário que 
algumas tempestades também caiam em nossa alma. 
 
Que tempestades são essas? São aqueles momentos que nos tiram de nossa zona de 
conforto, quando a  vida nos coloca em situações limítrofes, obrigando-nos a agir e sentir 
de uma outra forma, a raciocinar de outra maneira, em que temos que buscar outros 
recursos internos, os quais, nem desconfiavamos que já possuíssemos. 
 
Não raro, são experiências que nos doem nas profundezas de nossos sentimentos, nos 
provocam algumas lágrimas, mas, depois que a tormenta passa, ou, dependendo da 
situação, aquela chuva de granizo passa, nos sentimos mais fortalecidos, nos sentimos 
mais experientes,  mais dóceis, mais humanos, capazes de melhor compreender o real 
sentido do “Tudo passa”. 
 
Assim, a  próxima experiência se fará mais fácil, porque já passamos por uma anterior e, 
desse modo, vamos crescendo, vamos amadurecendo. Precisamos ter coragem para 
enfrentar nossas batalhas.  
 
Não podemos ter o pensamento errôneo de que, por seguirmos a  Doutrina, estarmos no 
trabalho, vinculados a uma casa estruturada, estamos isentos dos problemas naturais do 
crescimento, estamos blindados dos problemas correntes do mundo. Uma coisa é 
estarmos amparados, fortalecidos pelo trabalho, outra é pensarmos que, por isso, 
estaremos isentos das vicissitudes naturais do crescimento espiritual. Os desafios 
inerentes ao plano evolucional de cada um  são necessários e inevitáveis. 
 
Não devemos desanimar ante o esforço exigido pela luta de cada dia. Sim, temos a luta 
diária psíquica do momento, a luta pela saúde, a luta no trabalho, a luta na convivência, a 
luta pela conquista da fé. Tal é o esforço demandado de todos nós. 
 
São as necessidades de nosso labor, da encarnação. São os ajustes essenciais a cada 
um, mas é a perseverança no labor, até o final da jornada, que nos fortalecerá e nos dará 
a certeza de uma encarnação vitoriosa. 
 
É importante que todos tenham a convicção de que estão amparados, mas não isentos do 
esforço necessário ao trabalho. Não há privilégios na sementeira do Pai. Há amor e 
misericórdia.  
 
Coragem! Tudo Passa. 

 
Texto inspirado em mensagem de Icleia, recebida no dia 15/05/2018 no Lar de Tereza. 

 

Muita Paz! 
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