MENSAGEM PSICOGRAFADAS DO DIA 22/09/2011.
MENSAGEM 03
Minha amiga e companheira, quanto tempo espero pela chance de poder te encontrar em energias
convertidas, que agora somos.
Não caberá mais sofrer, nem buscar razões ou culpas.
Já podemos hoje, ver tudo que nos sucedeu foi devido aos nossos próprios compromissos, resultado
das falhas de antes.
Só temos a agradecer, só temos a louvar o Senhor pelo afeto que nos permitiu partilhar e bem viver.
Sonhos de juventude e dores da imaturidade. Nada podemos mudar, se são os resultados de nossos
próprios atos.
Seremos sempre partes do amor de Deus e um conseqüência direta do amor do Senhor. O que mais
precisamos?
Tenhamos Fé e sigamos adiante.
Estou aqui e tu ainda permaneces em meu coração e em minha essência.
Teremos certamente, um dia, com a permissão do Senhor, a chance do reencontro pleno.
Vivo ainda, tenha certeza, vivo em mim, que hoje estou somente em outro plano e vivo ainda em ti,
sob tuas preces e teus pensamentos.
Tua dedicação até hoje, me auxilia e incentiva a seguir. Cada pensamento é um carinho que
conforta e fortalece.
Tenhamos a certeza e o conforto de que nada se acaba, nada é em vão. Permanecemos sempre em
comunhão no amor e na paz de Cristo.
Te vejo todo momento e te sinto sempre ao meu lado. Mas deves seguir em frente e vive sem sofrer.
Cresce em carne e em espírito.
Te seguirei e te ampararei da forma que hoje me cabe. Te tenho em mim para sempre e sempre
estarei em ti para ajudar e te seguir na evolução a que tu deves hoje te apegar.
Segue e vive ai. Eu seguirei e continuarei a viver aqui onde estou.
Deus que é o maior sábio, sempre nos manterá harmoniosamente lado a lado.
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