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Pergunta: Minha pergunta é bem pessoal, porque essa é a última quinta feira que venho, pois
eu vou fazer um curso, durante um ano, todas as quintas feiras, e este estudo vai fazer falta,
muita falta. Porque eu faço o evangelho em casa a mais de quatro anos e frequento todo final
de semana, geralmente, mas não tenho um momento para desenvolver a minha mediunidade,
que é este momento da quinta feira. E eu sei que vai ser difícil pra mim, portanto, eu queria
saber da espiritualidade o que é que eu posso fazer em casa, alguma atividade, algum
exercício, pra que eu possa continuar exercitando essa minha mediunidade e eu continue me
sentindo bem, como eu estou me sentindo ultimamente?
Resposta: Sua atitude, a boa vontade de querer evoluir já é um passo muito interessante. Se o
irmão estuda, analisa, faz o evangelho e quer exercitar a sua mediunidade, use o exemplo
d´aqui no seio da sua família, não existe apenas um, existem vários, sente com eles, explique o
que é que quer e comece a exercitar. Você acha que seria bom você incorporar, tem que agora
com outros que podem auxiliar, se esta incorporação não sair tão boa, o bom seria que tivesse
alguém mais experimentado, mesmo que sejam poucas pessoas, por alguns instantes, alguns
minutos e a exercite, que você será apoiado pela espiritualidade e por quem estiver lhe
auxiliando, na sua família ou alguém mais experimentado que possa controlar qualquer tipo de
anormalidade que ocorrer. Agora te digo sem nenhum tipo de censura, do jeito que você está e
que pretende realizar não vai ter grandes sobressaltos espirituais não, tente dar passos firmes,
curtos, se discipline, seja vigilante, estude e todo o resto se acomodará.
É preciso ter em mente que o desenvolvimento mediúnico, ele depende diretamente de seus
estudos, da sua vigilância e da sua disciplina. Ele depende disto. O elemento da boa vontade é
iniciador, mas se você tem disciplina ou tenta ter, que ninguém é perfeito, você é vigilante,
estuda, tem fé em Deus e coloca Deus a frente de tudo que você for fazer, o resultado é o
desenvolvimento mediúnico. Se você quer psicografar, você irá psicografar. Porque toda uma
estrutura espiritual, ela é preparada pra isso, e quando você sente vontade é porque tem
alguém que quer que você desenvolva. Talvez você sinta dificuldade, mas o que é dificuldade,
não é nada. A dificuldade vai embora a medida que nós conhecemos e exercitamos. Então, é
preciso sim, ter a boa vontade, o elemento iniciador, vigilância, disciplina e conhecimento. É
claro que existem médiuns que já se prepararam em outras existências. Talvez ele seja
simplório nessa existência, mas o seu espírito, ele já veio preparado, ele já veio direcionado,
pra realizar determinado tipo de trabalho. Mas ele não vai realizar se ele for invigilante, se ele
não for disciplinado, se ele não orar a Deus. É por isso que, centenas, não são dezenas, são
centenas, chegam a ser até milhares de almas que retornam a sua verdadeira existência, que é
a existência espiritual com bandeira fracassada. Porque não conseguiram resistir aos apelos da
carne, não conseguiram dar o próximo passo. É por isso que eu iniciei minha fala te dizendo, se
tu tens a boa vontade, então tens quase tudo.

