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Pergunta: Estive com uma colega de trabalho e ela me disse que estava fazendo o evangelho, entrou em
oração, uma oração profunda, ela nunca viu nada, nunca sentiu nada. Ela sentiu um passe, alguma coisa
espiritual nela. Ela falou que quando olhou para o lado, ela viu várias luzes, disse que foi assim muito
rápido. Ela então veio me perguntar. A minha resposta foi que quando a gente está recebendo um passe,
geralmente a gente não vê o que está sendo emanado pela espiritualidade, pelo universo, pelo cosmo, mas
que ela teve naquele momento a graça de ter visto algo com respeito ao passe que ela estava recebendo
naquele momento. Primeiro eu pedi que Deus me ajudasse a dar a resposta. Mas eu gostaria de saber se a
resposta que eu dei foi correta.
Sim, foi correta, mas eu vou um pouco além do que você disse. Pra que você aprenda e outros também
compreendam. Tudo, tudo que existe, pode ser simplificado como energia. A matéria é energia condensada,
a partir do arranjo dos elementos químicos, que também são ligados e aproximados por energias. Partindo
desse principio, o passe, que nada mais é do que uma doação de energia ou um repasse de energia, ele
pode ser visto, medido, porque tudo que é energia pode ser visto e medido. A depender do tipo de energia
você vai precisar de um órgão receptor que possa captar o comprimento de onda daquela energia.
O fato é que o espirito que se aproximou da nossa irmã, ele possui como fundamento de seus trabalhos, a
doação de energia. E esse, assim como alguns aqui se aprimoram em determinadas tarefas. À medida que
se vai aprimorando essa tarefa, mais você vai ficando fiel, mais você tem o poder receptivo de transmitir
aquilo que é preciso pro espirito, quando ele tem como fundamento esse tipo de ação. Qualquer um pode
vislumbrar o reflexo do fluxo energético que envolve um passe.
Não precisa ir muito longe, aqui existem médiuns que tem essa capacidade de olhar e enxergar a energia
que principia cada um de nós. Alguns entendem com um jeito. O médium olha e nota que a pessoa está
opaca, densa. E quando essa energia, ela não consegue ter a velocidade que deveria em trocar esses
componentes com o meio e aí esse médium consegue enxergar. Outros conseguem enxergar com clareza o
fluxo energético em que alguns chamam de uma áurea.
Basta te dizer que uma pessoa feliz, ela aparenta em seus traços físicos e reflete um tipo de mensagem para
quem olha pra ela. Uma pessoa triste reflete em seus traços fisionômicos e até corporais outra mensagem
pra quem olha. Mas quem tem esse refino receptivo não precisa saber ou ver pra notar se alguém está triste
ou alegre, como está esse fluxo de energia. Então, ela sim, viu reflexos da troca de energia que o espírito lhe
proporcionou. Mas, ela interrompeu o tratamento.
Nada, nada em que nós conhecemos é feito a dose única. Tudo demanda tempo, vigilância e regularidade.
Pra quem quer desenvolver um dom mediúnico, precisa de tempo, regularidade, vigilância, além de outras
coisas mais. Pra quem quer exercer um oficio material requer tempo, vigilância e regularidade naquele
oficio.
Então, diga a ela, se quer equilíbrio, cura, se Deus permitir, é preciso fazer um tratamento e que ela ajude
no tratamento. Porque Deus vai ajudar, não só a ela, mas a todos nós, mas depende de nós também, a
nossa cura, o nosso equilíbrio, a nossa evolução. Em vão, muitos espíritos podem auxiliar, mas se você, eu
estou usando um exemplo você genérico, se você não faz por onde, é invigilante, comete equívocos, se
desequilibra tantas quantas vezes for auxiliado, tantas quantas vezes você vai estar desequilibrado. Então,
você que ouviu atentamente, já aprenda também esta explicação, porque outros vão lhe procurar. E aí, com

você, já estar disponível o conhecimento e não se importe se você não vai se lembrar, porque ele vai estar
guardado. A grande sacada será você estar disponível para que esse conhecimento seja utilizado.
Entendeu?
Entendi.

