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Pergunta: Quando você ler o Evangelho você sempre encontra “provas” e “expiações”. Então,
fica sempre uma dúvida se provas e expiações são coisas parecidas, se é a mesma coisa ou se
são coisas diferentes. O que seria uma prova? O que seria uma expiação? Como é que eu vou
diferenciar na minha vida o que é uma prova e o que é uma expiação? Até pra entender esta
mudança que está ocorrendo de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração.
Resposta: Excelente pergunta. As provas e expiações elas são complementares. Vamos nos
reter primeiro as provas. As provas são tarefas que nós agendamos pra nos preparar, pra nos
gabaritar a voos mais altos, a consolidar um conhecimento, a tornar palpável determinado tipo
de estudo, pra concretizar todo o nosso treinamento. Expiação são obstáculos que são postos
por nós mesmos devido as nossas vigilâncias e imprevidências. Necessariamente eles não são
postos apenas em um lapso temporal de vida carnal. Às vezes as expiações elas são
sequenciadas e são colocadas de forma harmônica e separadas em tempo pra que deem
condições a todos os irmãos a resistirem. Então, toda expiação se resume em faltas, em
deslizes, em erros. Todas as provas elas materializam estágios evolutivos. Vou tomar um
exemplo que necessariamente não corresponde à genuína realidade, mas pra efeito didático
talvez seja mais apropriado. Um homem que tirou a sua vida através do enforcamento, ele
receberá ou planejou a expiação de ser mudo, de ter defeitos congênitos das cordas vocais e da
audição, ele planejou de, que seus movimentos dos membros superiores sejam limitados. Essa
é a expiação. A prova é ele passar pelos mesmos problemas ou problemas semelhantes que
levaram ele ao suicídio. Consegue caracterizar? Consegue diferenciar? A expiação, ela é
consequência dos nossos atos. Se eu me embriago todos os dias, a expiação será o resultado
disso. A prova, eu tomarei conta de um alcoólatra ou ter um filho alcoólatra. Esta é a prova e a
expiação é a degeneração orgânica que foi provocada pela bebida. Podem ser
complementares, elas podem vir isoladas, mas pra se ter firmeza em sua evolução você precisa
passar pelas duas. Espíritos iluminados, eles não precisam expiar, mas ter como expiações,
degenerações, ter como limitações de suas capacidades orgânicas reencarnadas, mas eles
escolhem como provas. Eles escolhem como provas pra que eles sejam os exemplos e sejam uns
elementos de motivação a outros. Vejam em sua época tantos quantos aparecem que de
sobremaneira se destacam em determinados tipos de área em que um são não consegue.
Portanto, as provas e expiações, elas são ofertadas por Deus pra nos permitir evoluir e
consertar os nossos erros passados. E as vezes, com uma graça muito intensa, nós conseguimos
pagar erros em uma só existência, e feliz é esse que comete o deslize e pouco depois recebe a
prova e recebe a expiação para poder chegar ao final da sua existência carnal completo. E ai
ele vai só avaliar aquilo lá de trás, que essa existência ele aproveitou bem, que é de
conhecimento de todos que as vezes uma existência é insuficiente pra um espirito evoluir de tal
maneira que não precise mais usar o elemento da reencarnação como propulsor da sua
evolução espiritual.

