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Pergunta:
Uma pessoa próxima a mim me procurou para um aconselhamento e gostaria de saber
da espiritualidade se a resposta que eu dei está correta?
Resposta:
Essa pessoa conheceu um rapaz em outro estado e depois continuaram se falando
através do computador e surgiu uma grande amizade, e eles se comunicam como se
conhecessem de outras vidas, e como a distância entre eles é grande, ele acabou arrumando
uma namorada e se distanciou dela, e ela sonha muito com ele pedindo desculpas para ela, e
ela não entende porque tem um sentimento tão forte por uma pessoa que ela quase não teve
contato.
Orientação espiritual:
Vós bem sabeis que nada é por acaso, a tua resposta foi coerente, no entanto faltaram
alguns detalhes que precisariam ter sido ditos naquele momento.
Primeiro eu te informarei, depois eu te responderei. Todas as vezes que alguém me
chega a solicitar um auxílio, qualquer que seja ele, nós devemos enquanto seguidores do
Senhor, nos preparar para receber aquela questão, aquele pedido, aquele auxílio. Mesmo que
você não ouça as palavras, você como médium já vem experimentar, terá dentro de seu
coração que realizar uma oração para purificar os seus pensamentos, que você seja um veículo
fiel, daquilo em que nosso mestre Senhor Jesus Cristo, permita passar para aquela pessoa, só
então você junta aquilo, que você citou da pergunta, do auxílio, da dúvida, do pedido de
conselho, com aquilo que está se desenvolvendo dentro do seu coração e da sua mente.
Em seguida, inicia como que vai afagar aquele irmão com palavras e permite que,
aqueles que melhor tem condição de nos auxiliar, venham a nos ajudar naquele momento. E
sendo assim será o mais fiel possível daquilo que está se desenvolvendo dentro de você, você
já sabe disso, precisa melhorar um pouco mais, se permitir mais, não colocar amarras nem
conduzir a resposta.
Durante a nossa existência, nós desenvolvemos vários relacionamentos, alguns são de
laços de sangue, outros laços afetivos, alguns outros laços puramente espirituais. Essas
existências a depender do enlace, do desenvolvimento, daquele fio de contato, ele não se
desfaz por mudanças de épocas ou estágios diferentes de evolução.
Aqueles que nós temos como compromisso de saldar faltas passadas, esses nós
encontraremos de um jeito ou de outro, quando sem motivo aparente fatos e situações se
desenvolvem inesperadamente com alguém, que não participa primariamente das nossas
relações, eis ai o desenlace dos compromissos outrora assumidos.
No caso a história ainda não acabou, a depender da condição dela, das escolhas dela,
assim como a dele, a história ainda vai render muito, vai dar muitas alegrias, algumas tristezas
e eu não falo de ligação única e exclusiva de seres de sexos opostos. O enlace é muito mais

espiritual do que carnal, a aproximação foi apenas a maneira pela qual Deus permitiu que de
soslaio experimentasse o gosto do que era para ser desenvolvido.
Todos nós temos um livre arbítrio, ninguém vem escrito só para cumprir aquilo. Esse
nosso livre arbítrio, ele dá verdadeiras guinadas em nossa vida, a depender da nossa
predisposição de servir a Deus, tudo aquilo que foi planejado, boa parte será realizado. Muitos
outros talvez não, mas sempre haverá uma forma de consertar, ajudar e auxiliar, portanto leve
a ela tudo isso que foi te dito.
Que nada mais nada menos foi uma desfragmentação daquilo que você já havia dito,
talvez apresente alguns detalhes que tenha fugido da tua percepção, não foi inabilidade mas
por falta da junção do conhecimento e da sensibilidade, de usar aquilo que estava sendo
proposto para aquele momento.

