QUINTA-FEIRA, 04-08-2011

Pergunta:
Numa família, uma afinidade existente entre dois familiares pode se perder com o tempo, pela vida que
cada um vai levando, pelo livre arbítrio de cada um, mesmo sendo essas pessoas companheiras de várias
encarnações?
Resposta:
Os lassos, os lassos de bem querer e afinidade, esses não se rompem em momento algum. O fato é
que, não é porque eu tenho uma afinidade com um outro irmão que eu precise ficar ligado a ele em todas as
existências, porque as nossas atribuições podem ser diferentes.
Eu sentirei a sensação de bem querer ou não, mas necessariamente não precisamos estar em
momentos, em missões, em situações congruentes. A afinidade, ela se dar por pensamentos, sentimentos,
ligações de amor fraterno e isso não se rompe. Sejamos um pouco mais explícitos. Há uma diferença muito
grande entre o que vocês chamam de amor e o que realmente é amor.
O amor, ele não se encastela, ele se irradia. Eu posso amar muito alguém e deixa-lo cumprir a sua
missão, e nessa missão a gente sempre evolui, o que vocês às vezes não concebem isto, até pelo momento
evolutivo em que vocês se encontram. Então, esses laços, eles não se rompem, com o tempo, com as
encarnações.
Eu, se eu tiver um laço de afinidade com algum irmão, que necessariamente deveria ter com todos,
que essa é a lei de Deus, mas alguns, num nível evolutivo tem uma determinada ligação mais forte. Ele não se
rompe com a distância, com o tempo, com as falhas, com as vitórias.
Se nosso irmão sentiu isso, ele é um felizardo, um felizardo. Se não é recíproco, é bom que não se
force, porque às vezes o meu afim, pode me tirar de volta. Eu vou lhe contar uma história. Uma mulher matou
um homem. E depois dele morrer, a mulher estava comprometida espiritualmente com ele, mas o sentimento
que ela sente por ele, não é de amor. Mas ela precisa depurar este sentimento. E o que ela faz, ela reencarna,
como homem e sofre o que ela fez sofrer no outro. E dentro deste sofrimento vai brotar a cura para aquele
sentimento primitivo que ela sentia com aquele outro.
Quando chega em espírito mais elevado a depender de como ela se comportou se liga a ele como
verdadeiramente irmãos.

