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Introdução

Para Ajudar a Crescer

Este é um livro sobre as lições de mudança de que irão enriquecer 

a sua vida e falar à sua alma. E, embora possa não desejar ter uma 

médium louca a dizer -lhe como gerir a sua vida, pelo menos ouça-

-me até ao fim. De acordo?

Mas, antes disso, quero falar -lhe um pouco sobre mim, caso não 

costume assistir ao meu reality show, Long Island Medium, na TV, não 

tenha assistido a nenhuma das minhas experiências ao vivo nem te-

nha lido o meu primeiro livro, O Que Há para Além da Vida. Quem 

sabe? Talvez tenha comprado este livro numa banca por ter gostado 

da capa. Talvez tenha pensado, gosto do estilo desta mulher. Tanto lilás 

e purpurina diz ‑me qualquer coisa... Se assim for, a mim também!  

Já temos isso em comum! Vê? Vai ser divertido!

Desde tenra idade que tenho pressentido — e sentido — os espí-

ritos que, inicialmente, eram dos meus guias e das almas de pessoas 

mortas, como a minha bisavó, que nunca cheguei a conhecer. Quando 

era pequena, pensava que era normal ver pessoas aos pés da cama 

ou ouvir vozes quando estava sozinha. Apesar disso, preocupava -me. 

Tinha acessos de terror noturno que me faziam gritar como louca, 

porque pressentia a energia do Espírito. À medida que fui crescen-

do, sentia -me muitas vezes stressada e como uma estranha no meu 

próprio corpo. Para lidar com isso, forcei -me a ignorar muito do que 

sentia. Seguiu -se uma série de fobias e o meu nervosismo aumentou, 

de tal maneira que, quando conheci o meu marido, Larry, estava uma 
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verdadeira desgraça. Sofria de uma ansiedade debilitante que atingia 

todos os aspetos da minha vida — o meu casamento, as minhas amiza-

des e, até, o tempo de descanso que deveria ser relaxante, como quando 

ia de férias ou tentava ver um filme. Não conseguia executar uma série 

de atividades diárias sem entrar em pânico, como conduzir à chuva ou 

ir a uma festa de anos. Temia constantemente que algo de mau acon-

tecesse. Era uma forma assustadora e, por vezes, embaraçosa, de viver.

Depois de muitos e muitos anos a tentar gerir os meus sentimen-

tos sozinha e com a ajuda de terapeutas — sem alcançar grandes pro-

gressos —, uma amiga da minha mãe, Pat Longo, terapeuta espiritual 

e professora, orientou -me pelo caminho certo para resolver os meus 

problemas. Depois de apenas uma sessão, explicou -me, como se fosse 

a coisa mais normal do mundo, que a ansiedade que eu sentia estava 

relacionada com o facto de ser uma médium e de estar a suprimir a 

energia do Espírito. Estão a imaginar? A notícia menos tranquiliza-

dora que se pode dar a uma pessoa ansiosa é a de que os mortos se 

sentem atraídos para ela! A verdade é que a Pat tinha razão.

Aprendi rapidamente a canalizar o Espírito através dos meus 

chacras e, quando eles entram na minha coroa, ou chacra da cabeça, 

preciso de os libertar pelas palavras. Portanto, ao longo de todos es-

tes anos, sempre que o Espírito tentou entregar as suas mensagens, 

a energia era canalizada através da minha cabeça, mas eu ficava as-

sustada e bloqueava -a no peito, sentindo o coração disparar ou um 

peso no tronco. Também soube que sou empática, o que significa 

que comunico com o Espírito sobretudo através de pressentimentos 

e sentimentos. Assim, se, por exemplo, uma alma me quisesse dizer 

que tivera uma morte ligada à garganta ou problemas de comuni-

cação no fim da vida, eu sentia a garganta apertada, o que desenca-

deava ataques de pânico muito reais. Imaginem como isso pode ser 

difícil de entender e controlar, se não recebermos a ajuda necessária.

Como me senti mais calma, depois da cura da Pat, confiei no 

«diagnóstico» dela e fui aprendendo gradualmente a controlar  
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a energia à minha volta. Os meus ataques de ansiedade tornaram-

-se menos dramáticos e comecei a sarar. Depois de alguns gague-

jos e balbucios, aceitei plenamente o dom que Deus me concedeu  

e passei a dedicar -me a ajudar os outros com as minhas capacidades. 

Depressa comecei a canalizar espíritos, como Deus, anjos, guias, al-

mas de fé, como santos, e entes queridos falecidos. Ainda pressin-

to e sinto esses espíritos, mas já criei uma «biblioteca» de sinais  

e símbolos baseados nas minhas próprias experiências pessoais; es-

sas imagens ajudam a transmitir mensagens de um modo que nos 

permite estabelecer contacto e interpretar.

É bastante louco, não é? Continue, porque o melhor está por vir.

A Essência da Aprendizagem

Sei que é um adulto capaz de amar, odiar, perdoar, culpar, apreciar, 

confiar e rejeitar qualquer pessoa ou oportunidade que quiser. Mas 

quero que perceba que pode atravessar os altos e baixos da vida de 

um modo mais significativo e gratificante. O Espírito diz -me que es-

tamos destinados a ter uma existência significativa aqui, no mundo 

físico, que seremos felizes e satisfaremos a nossa alma. E indicou-

-me as lições que nos irão mostrar como o conseguir.

Se leu o meu livro, O Que Há para Além da Vida, relembro -lhe 

que o Espírito diz que, antes de nascermos e depois de morrermos, 

a alma existe no outro lado e só cá vem para aprender lições enrique-

cedoras que a ajudam a amadurecer na outra vida. À medida que as 

minhas capacidades foram aumentando, fui notando que muitos dos 

temas abordados nas leituras se sobrepõem e o Espírito mostrou -me 

que essas são as principais lições que todos devemos aprender neste 

mundo. (Quando eu canalizar as almas dos vossos entes queridos, 

eles contar -me -ão também as suas lições.) A boa notícia é que não 

precisamos de um doutoramento em Teologia para perceber que 
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essas lições refletem as prioridades do Espírito, especialmente as de 

Deus. São fáceis de entender e oferecem uma orientação simples, 

decisiva e direta. Assim é a maioria das verdades.

As mensagens do Espírito têm o poder de nos transformar  

a vida, tal como as lições que nos ensinam. Isso talvez aconteça, por-

que o objetivo principal de uma e outra coisa é abordar as questões 

que nos impedem de alcançar a cura e a prosperidade. Nos novos 

desafios, iniciamos uma jornada que nos leva a ganhar uma perspe-

tiva e a sentir -nos melhor; e, se não conseguirmos ultrapassar algum 

obstáculo ou ponto de atrito, o Espírito dir -nos -á o que devemos fa-

zer para seguir em frente. Em suma, o Espírito sabe o que melhor 

funciona connosco e ajuda -nos a reconhecer tanto o que nos vai no 

coração e na alma como o que nos falta, para que possamos ter a vida 

que desejamos. Mas, dado que não podemos pedir constantemente 

orientações a um médium, o Espírito quer que sejamos capazes de 

ouvir por nós próprios os conselhos que tem para nos dar. Podemos 

fazê -lo, aprendendo lições que nos farão crescer a alma e aumentar 

a consciência do que nos faz sentir completos.

Enquanto ler este livro, o leitor começará a perceber que está 

no mundo físico para aprender diversas lições e constatará que tem 

um objetivo de vida, que nada acontece por acaso e porquê, porquê, 

porquê. Perceberá o que deve aprender com as situações, por mais 

incríveis e difíceis que elas sejam. Quanto mais aceitar a orientação 

do Espírito, melhor compreenderá intimamente a sua alma e mais 

deixará que a sua intuição e orientação o ponham e o mantenham no 

caminho espiritual que lhe está destinado.

O Espírito, o Derradeiro Colaborador

O mais surpreendente é que, mal decidi escrever um livro sobre lições 

a aprender, o Espírito decidiu intensificar a sua colaboração neste 
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projeto a um nível completamente novo. Reparei que, durante os 

meus espetáculos, estavam sempre a surgir desafios e experiências 

semelhantes de uma determinada forma. Por exemplo, certa noite, 

fiz leituras a três pessoas diferentes, a quem as almas de entes que-

ridos felicitavam pela perda de peso; noutra ocasião, canalizei várias 

crianças mortas a tiro; e, ao longo de dez dias, o Espírito mostrou-

-se realmente determinado a deixar escapar que certas mulheres ti-

nham engravidado em segredo, contra todas as probabilidades. Era 

ridí culo! Surgiram também «temas» espirituais, como anjos, mila-

gres e sonhos inspiradores, que me fizeram parar e pensar. O que 

realmente me fez arrepiar o cabelo da nuca, porém — e isso, só por 

si já diz muito —, foi constatar que as pessoas que tinham recebido 

mensagens relacionadas se encontravam depois dos meus espetá-

culos para falarem das suas histórias, trocar e -mails, rir -se, abraçar -se  

e apoiar -se. Era como se o Espírito estivesse a organizar o material 

do livro por mim e, ao mesmo tempo, a promover a comunhão entre 

o público presente nos meus eventos ao vivo.

Quando comecei a escrever, as coisas ainda ficaram mais lou-

cas. Ao procurar escolher as histórias a utilizar, nem podia acreditar 

na quantidade de causas de morte repetidas com que me deparava.  

O facto de algumas das almas mais fortes terem os mesmos nomes 

também me pareceu ser uma chamada de atenção do sincronismo, 

para me confirmar que estava no caminho espiritual certo (o sincro-

nismo é semelhante a uma coincidência, mas acontece quando dois ou 

mais eventos que parecem não estar relacionados se unem de maneira 

significativa). Para além disso, quando eu e a minha coautora faláva-

mos uma com a outra sobre entrevistas ou sobre uma leitura qualquer, 

nove em cada dez vezes fizemo -lo em dias significativos, como o ani-

versário de nascimento ou de falecimento do ente querido em causa!

Nunca questiono o Espírito e, no meu íntimo, sei que estas 

«coincidências» espantosas não acontecem por acaso. O Espírito é 

sempre incrível e inspirador no que faz. Creio que fez questão de 
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me fazer entender, embora estejamos cá para aprender as nossas 

próprias lições, compartilhamos os desafios e triunfos com que as 

aprendemos. É com as nossas vidas e as vidas dos outros que apren-

demos e ganhamos a esperança de conseguir persistir, nos bons e 

nos maus momentos. Nunca estamos realmente sós, porque as nos-

sas almas estão ligadas tanto neste mundo como no outro.

Como Utilizar este Livro

Logo no início, o Espírito insistiu em que se apresentassem os capí-

tulos deste livro numa ordem progressiva e intuitiva. Uma vez que 

não me indicou como o fazer precisamente, confiei nos meus ins-

tintos. Sabia que a primeira lição tinha de ser sobre a fé e a última, 

sobre a cura, porque estes dois temas delimitam verdadeiramente 

todos os processos de aprendizagem espiritual. Entre eles, inclui li-

ções que aprofundam e consolidam a informação, mas não se per-

derá se saltar alguma, quando lhe apetecer. Nomeei cada capítulo 

segundo a lição que sinto que o Espírito quer passar ao leitor, mas 

o mais importante são os temas principais de cada (como a paciên-

cia, a autenticidade, o amor, a gratidão, etc.). Por fim, irá reparar 

que, na maior parte das lições, o Espírito salienta que devemos ser 

as melhores pessoas que pudermos, enquanto cumprimos a nossa 

jornada, porque o nosso comportamento também tem um impacto 

considerável sobre as lições dos outros.

Outra coisa que se destaca é o facto de falar muito sobre Deus. 

Como já realcei diversas vezes, e continuarei a fazê -lo, chamo Deus à  

fonte mais brilhante de energia criadora do Universo, porque fui edu-

cada como católica e o catolicismo é a base da minha fé. O Espírito, 

contudo, diz -me que só existe um Deus, portanto, se lhe quiser cha-

mar Poder Superior ou outro nome que esteja mais alinhado com as 

suas crenças, faça -o. Só não quero que ignore as lições do Espírito, 
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por não ser capaz de admitir a palavra começada por D.  Tem de 

compreender que seria impossível escrever um livro sobre as lições 

do Espírito sem falar Dele, uma vez que todos temos origem Nele  

e todos seguimos os Seus desígnios para a vida na Terra. Quero tam-

bém deixar claro que, embora o Espírito tenha dito que estas lições 

são importantes para o crescimento da alma, não estou de modo 

nenhum a dizer que necessitemos de as dominar para «irmos para o 

Céu». Foi -me mostrado que todos fazemos a travessia e o nível a que 

chegamos ao Outro Lado varia consoante o grau de desenvolvimento 

que alcançámos com as lições que aprendemos e o caminho que as 

nossas almas determinaram, antes de nascermos.

Por último, mas não menos importante, por favor, não pense 

que sou quem tem a última palavra a dizer sobre as lições espiri-

tuais. Apenas lhe posso falar sobre o que descobri e o que me faz 

sentido, esperando que isso faça eco em si. Acima de tudo, penso 

que descobrirá que vale a pena ler este livro pelas histórias surpreen-

dentes — as suas histórias surpreendentes — que o farão rir, chorar, 

aprender e, garantidamente, abraçar com um pouco mais de força as 

pessoas que ama, da próxima vez que as vir. A sua avó nem saberá 

o que a atingiu!
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1.

As Suas Lições São Importantes

Ó, você aí, com a televisão ligada e o cão a ladrar como um lou-

co: está a prestar atenção? Falo a sério — baixe o volume do som, 

instale -se confortavelmente e prepare qualquer coisa para comer.  

Já agora, faça -me um lanchinho. Desculpe se pareço mandona, mas 

estou entusiasmada com a possibilidade de partilhar as lições mara-

vilhosas que o Espírito me ensinou e que o ajudarão a ter a vida que 

deve ter e quero ter a certeza de que ouvirá o que lhe vou dizer.

Então? Já está? Vamos a isso.

Sou médium, mas o meu trabalho consiste em muito mais do 

que falar com pessoas mortas. Passo mensagens de cura do Espírito 

que se podem traduzir em experiências capazes de mudar a vida e 

a alma das pessoas. Digo muitas vezes que, pela Sua mensagem, 

o Espírito demonstra ser afetuoso, apoiar -nos e orientar -nos a par-

tir do Outro Lado, que eu acredito ser o Céu. O que nem sempre 

digo, no entanto, é que essas mensagens contêm muitas vezes lições 

essenciais que nos podem trazer mais felicidade e prosperidade à 

alma. Seja como for que o Espírito apresente a sua mensagem — de 

forma direta, subtil ou muito divertida —, tanto a pessoa que recebe 

a leitura como os amigos a quem a conta e qualquer outra pessoa 

que tiver conhecimento dela podem aprender com as suas palavras.

O Espírito diz que muitas almas escolhem viver no mundo físi-

co para aprender várias lições. Essas lições ajudam -nos a ser positi-

vos e a ajudar os outros. Também acredito que em cada vida temos 
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a aprender uma grande lição e várias lições mais pequenas. Todas 

tendem a girar em torno de temas que nos tornam pessoas alegres 

e saudáveis, como o amor, a culpa, a fé, a aceitação, o sacrifício,  

o perdão… esse tipo de coisas. Tendo em conta a poderosa influência 

que essas coisas têm na nossa vida, não é de admirar que o Espírito 

me faça andar constantemente em círculos à sua volta. E como sou 

a única pessoa a frequentar todas as minhas leituras, duh, acho que 

é importante partilhar consigo as lições mais empolgantes. Dessa 

forma, não perde nada!

Julgo que todas as pessoas procuram a felicidade, respostas e 

tudo o que lhes possa dar sentido à vida — basicamente, tentamos 

aprender as nossas lições. Procuramos diversão, orientação e amor 

incondicional. Lutamos contra o medo, a culpa, o arrependimento  

e — oh meu Deus — a culpa. Debatemo -nos com a fé e a gratidão, em 

especial quando os sinais e os milagres parecem não acontecer com 

tanta frequência quanto gostaríamos. Procuramos a razão de tudo 

e paz, independentemente do que encontrarmos, porque essas são 

as tarefas mais significativas e reveladoras que devemos completar.

Porquê dar ‑se ao trabalho de aprender as lições?

Sou inteiramente a favor de gozar a vida ao máximo, por isso não 

quero que passe os seus dias como se já tivesse um pé na cova. Mas, 

para melhor compreender porque deve prezar as lições do Espírito, 

tanto agora como no Além, deve efetivamente reconhecer o papel 

que ele desempenha quando morremos e vamos para o Outro Lado.

O Espírito diz -me que, quando morremos, a alma deixa pacifi-

camente o corpo e é saudada pelas almas dos familiares e amigos 

que morreram antes. Avançamos na direção de uma luz intensa  

a que chamo Deus, mas, como já referi, se O quiser tratar por outro 

nome qualquer, como Poder Superior, Javé ou Alá, esteja à vontade 
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— Deus não se importa. Como alma, na Terra fazemos parte da 

energia de Deus, enquanto, no Céu, somos um só com Ele. Todos 

temos um guia principal que nos ajuda em vida (algumas pessoas 

tomam -no por um anjo da guarda) e nos espera do Outro Lado. Com 

esse guia principal, as nossas almas reveem e avaliam a viagem que 

fizeram, sendo -lhes permitido constatar o efeito das suas ações so-

bre os outros. No estado de alma, sentimos aquilo o que os fizemos 

sentir, física e emocionalmente, e percebemos a relação disso com  

o nosso propósito nessa vida.

Enquanto fazemos essa análise da nossa vida, somos recordados 

de que a nossa alma escolheu aquele corpo, aquela família, aquele 

caminho e aquele propósito, e que entrámos no mundo físico para 

aprender aquelas lições. Essencialmente, as lições servem para nos 

enriquecer e fazer amadurecer a alma, para que, um dia, nos pos-

samos alinhar com os desígnios de Deus. Também o fazemos pelos 

outros, porque as nossas escolhas têm um efeito de repercussão;  

a nossa viagem também influencia a felicidade dos outros e muito 

do que nos acontece faz parte das lições deles. Por outro lado, po-

demos aprender as nossas lições através de pessoas e eventos que 

nos obrigam a adquirir caraterísticas que devemos adquirir cá. Casar 

com um cônjuge doente, por exemplo, poderá ajudar -nos a aprender 

a compaixão; tal como escolher um corpo deficiente poderá ensinar-

-nos a perseverança. As nossas lições e os nossos propósitos podem 

servir igualmente para fazer a sociedade avançar, por exemplo, atra-

vés de esforços humanitários, artísticos, científicos ou espirituais. 

Seja como for, todos chegamos ao mundo físico para aprendermos  

a ser melhores como pessoas e almas.

Na Terra, aprendemos as nossas lições mais depressa do que no 

Céu, porque os obstáculos e os reveses da vida nos ajudam a crescer 

mais depressa e plenamente. Antes de iniciarmos a nossa viagem, 

o nosso guia principal trata dos pormenores do seu decurso; o es-

boço básico vem de Deus. Sabíamos quais seriam alguns dos testes  
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e experiências e talvez até nos tenhamos preparado para eles. Também 

discutimos o nosso propósito com o nosso guia. Por vezes, o Espírito 

revela, durante a leitura, qual era o propósito de uma alma, caso isso 

conforte os vivos. Pode ser o caso de um dador de órgãos ou de um 

bebé cujo destino foi falecer de síndroma de transfusão feto -fetal 

(quando um de dois bebé gémeos morre no útero, mas a mãe o car-

rega até ao fim da gravidez para que o outro bebé, ainda vivo, possa 

receber nutrientes suficientes para sobreviver). À chegada, contudo, 

a maior parte das almas toma conhecimento do seu propósito pela 

introspeção. Compreender, por fim, qual é o nosso propósito é um 

prémio sensacional que nos fará mais felizes do que se encontrásse-

mos uma miniatura colecionável num Kinder Surpresa!

O Espírito mostrou -me que a nossa entrada no Céu se faz por 

níveis ou pontos de crescimento espiritual e que a avaliação da nossa 

vida assenta nos critérios desse nível. Um nível é como um ano es-

colar — quanto mais baixo for, mais lições a alma tem de aprender. 

Quando a alma cresce, desloca -se para outros níveis que temos de 

concluir, antes de subirmos ou mergulharmos no seguinte.

Os níveis estão relacionados com a frequência de energia da 

alma, já que esta aumenta à medida que crescemos. Entre outros 

propósitos, a nossa frequência, também chamada vibração, influen-

cia a destreza com que a alma comunica com os vivos, depois de 

morrermos. As almas de nível superior têm maior capacidade para 

enviar sinais mais regulares e difíceis de executar, como mover obje-

tos e interferir com a eletricidade. Também comunicam com os mé-

diuns de modo mais claro. Quanto ao Inferno, não estou certa de que 

exista, mas disseram -me que as almas das pessoas que aprenderam 

poucas lições e/ou fizeram muito mal no mundo físico — pensemos 

em homicídios, violações, maldades deliberadas — entram no Outro 

Lado por níveis muito baixos. Podem tornar -se forças negativas. Não 

preciso de saber onde ou como existe essa fonte de energia. Não que-

ro ter nada que ver com nenhum tipo de energia negativa.
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Quando precisa de aprender novas lições, a alma pode fazê -lo 

no Céu ou reencarnar num corpo novo, que viverá novas experiên-

cias, noutra vida. Em cada ronda, o livre -arbítrio permite -nos fazer 

escolhas relacionadas com as nossas lições; todos os caminhos que 

escolhermos terão o mesmo propósito geral e o mesmo destino. 

Entretanto, Deus, os guias, os anjos, as almas de fé e os entes queri-

dos protegem -nos, orientam -nos, enviam -nos mensagens e intervêm 

nas nossas vidas, colocando no nosso caminho pessoas e situações 

que nos levem a tomar decisões com impacto no nosso crescimento 

futuro. Acabaremos por morrer e recomeçar tudo de novo.

Mesmo que não se queira dar ao trabalho de aprender sobre  

o além, enquanto ainda por cá anda, não lhe faria mal nenhum 

aprender algumas lições, para que a sua alma — o centro de quem 

somos e aspiramos ser — ganhe caráter. Independentemente do seu 

objetivo, saber -lhe -á sempre bem fazer escolhas que lhe satisfaçam 

a alma.

Será que o Leitor É a Minha Lição?

Há lições que nos aparecem mesmo à frente do nariz e outras mais 

subtis a que devemos estar atentos. Penso que a maior parte das 

pessoas presume que só aprendem lições nos momentos mais mar-

cantes, como mortes devastadoras ou reencontros maravilhosos 

com as almas gémeas, porque ainda lhes sentem a influência muito 

tempo depois de elas ocorrerem. Decerto que perder um progeni-

tor ou ganhar um melhor amigo nos muda a vida num ápice. Mas 

o Espírito explicou -me que também podemos aprender lições nas 

pequenas interações quotidianas. Se ceder ao impulso de comprar 

biscoitos a um desconhecido, por exemplo, ou de segurar a porta 

para deixar passar uma pessoa carregada com compras, um saco de 

fraldas e uma cadeirinha auto, beneficiará o dia e a alma de todos 

os envolvidos.
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Passando a coisas mais frustrantes e parvas, lembra -se do idio-

ta que lhe roubou o lugar no autocarro? Pode ser uma lição sobre  

a paciência. Então e o seu irmão pedinchão? Generosidade. Ou os 

amigos do seu marido que sujaram o sofá com molho de pizza, du-

rante uma tarde de futebol? Provavelmente, sacrifício. Desse modo, 

se estiver num jantar de Natal e a sua cunhada a deixar fora das 

fotografias da família, não tente controlar, analisar muito, resistir 

ou fugir para a casa de banho a gritar, «por que é que isto me está 

acontecer, logo a mim?» Prefira observar a lição. Deixe que a situa-

ção se desenrole e apure a sua razão de ser. Isso ajuda -o a enfrentar  

o momento, pelo seguinte motivo: quando a razão, e não o problema, 

se torna o centro da nossa atenção, deixamos de pensar na tristeza, 

raiva ou infelicidade que sentimos, e passamos a aceitar o resultado, 

tentando encontrar formas de ultrapassar a situação. Somos respon-

sáveis pela nossa vida — há muito que a alma a escolheu. Se quer 

uma viagem positiva e que o realize, não permita que as pessoas  

o refreiem. E não se esqueça de que o Espírito está pronto para in-

tervir quando pedir.

Somos responsáveis pela nossa vida — há mui‑

to que a alma o escolheu. Se quer uma viagem 

positiva e que o realize, não permita que as 

pessoas o refreiem. E não se esqueça de que o 

Espírito está pronto para intervir quando pedir.

Quando aceitei o meu dom, Deus disse -me com toda a clareza 

que quer que as nossas vidas sejam tão recompensadoras e unidas 

às dos outros quanto possível — mas isso não pode acontecer se 

não participarmos na nossa própria felicidade. Mesmo quando ocor-

rem tragédias, não podemos deixar que a vida passe por nós sem ir 
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apanhar os cacos. Deus deu -nos um mundo belo e complexo onde 

nos podemos tornar melhores, mais fortes e mais felizes. E ainda 

que as situações dolorosas possam parecer impostas, podemos esco-

lher como as enfrentar e ultrapassar — e, sim, também aprendemos 

uma lição com isso.

Conhece o ditado, «nada acontece por acaso»? O Espírito provou-

-me que não é apenas uma frase feita para inspirar as pessoas, pin-

tada em cartazes ou bordada em almofadas! É efetivamente um 

elemento importante das lições e do caminho das almas. Durante 

as minhas leituras, as almas dos entes queridos de muitas pessoas 

explicaram -me que há uma ordem que determina o porquê de as 

coisas acontecerem como acontecem, como o porquê de duas pes-

soas sofrerem um acidente de viação e uma pessoa sobreviver mas 

a outra não, ou de uma criança ver o espírito da irmã falecida mas 

as outras pessoas não. É devido ao destino e à intuição que essas 

coisas bizarras acontecem. Mas se eu insistir com o Espírito, talvez 

descubra que a morte de uma vítima de acidente inspirou a famí-

lia a trabalhar a fim de se aprovarem leis mais duras para regular  

a condução sob o efeito do álcool e que a rapariga que viu o espírito 

consolou a família desgostosa com as suas histórias. Isso é que são 

motivos de valor, já para não falar dos grandes exemplos de aprendi-

zagem e ensino de lições entre as almas!

Sou Como uma CNN Espírita — Só Lições, a Toda a Hora

O Espírito utiliza as minhas capacidades e a minha plataforma nos 

planos das suas lições, tanto para nos ajudar a pôr um ponto final 

numa questão qualquer como para perceber uma morte ou, até,  

a salvar uma vida. Durante um espetáculo ao vivo em Montreal, fiz 

uma leitura a uma mulher cujo filho tinha perdido o melhor ami-

go num despiste. O filho sentia -se tão culpado por ter sobrevivido 
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que a alma do amigo me pediu para lhe ligar através do telefone 

da mãe durante a leitura! Com as três mil testemunhas do público 

que assistia, pusemos o jovem em alta voz. A alma disse -me que 

o seu amigo «não pode estar com a sua alma agora» — que é o 

que o Espírito diz quando uma pessoa está a contemplar o suicídio.  

O silêncio abateu -se sobre a sala e não estou a exagerar quando lhe 

digo que seria possível ouvir o raio de um alfinete a cair enquanto 

esperávamos pela resposta.

O rapaz ao telefone disse -me que percebia o que o Espírito lhe 

queria dizer e que não iria tirar a própria vida. A mãe ficou imen-

samente grata e, enquanto eu me afastava, não pude ignorar os 

murmúrios da multidão. «Oh, meu Deus», disse uma senhora, «ela 

salvou a vida daquele rapaz.» Mas têm de compreender que não fui 

eu que salvei quem quer que fosse — foi o Espírito. Aquela alma 

serviu -se de mim como mensageiro para recordar àquele jovem com 

a vida toda pela frente que tinha de viver como Deus tencionara e 

de acordo com o caminho que a sua alma escolhera. O suicídio não 

era a melhor solução para aliviar a dor. O que me impressionou foi  

o facto de aquela lição não ter afetado apenas aquela família; pres-

senti que o Espírito tinha tocado outros elementos do público que se 

sentiam igualmente desesperados.

Quando se trata de ensinar lições, os nossos entes queridos 

mal podem esperar por ajudar. Se a sua mãe não o largava nem um 

pouco quando era viva, julga mesmo que deixou de gostar de si de-

pois de morrer? Se tiver trabalho a realizar, a alma dela continuará 

a intrometer -se e a ajudar a sua alma a atingir o nível adequado. 

Isso acontece sobretudo porque a alma da sua mãe pertence a uma 

coisa a que chamo o «círculo da alma». O Espírito diz que a maioria 

das pessoas no nosso mundo revive a grande parte das suas vidas 

connosco, como parentes e amigos, embora o nosso relacionamento 

com elas se vá alterando dependendo dos nossos propósitos e lições 

a aprender. Todas as pessoas têm um papel diferente em cada vida, 
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e a soma dessas vidas cria a experiência total da nossa alma na terra. 

De igual modo, nós não desempenhamos o mesmo papel em todas 

as nossas vidas — o nosso noivo pode ter sido outrora um amigo, tal 

como o nosso sobrinho pode ter sido a nossa mãe!

Os entes queridos que fazem parte do nosso círculo da alma 

sentem que investiram no nosso crescimento, especialmente se 

estiverem ao mesmo nível que nós. Torcem por nós, pois sabem 

que, quanto mais aprendermos aqui, menos teremos de fazer no 

Céu. Têm boas intenções, pois não se deixam toldar pelas expe-

riências negativas. Ao ajudarem -nos também contribuem para o 

crescimento das suas próprias almas. Acima de tudo, dão -nos uma 

mão, porque nunca deixaram de nos amar. O laço que nos une 

dura literalmente para sempre.

Já reparei que a alma cuja opinião alguém mais valorize, re-

lativamente ao que está a aprender, é a que lhe passa as mensa-

gens e lições através de mim. O nosso divertido Primo Bob pode 

muito bem vencer um santo, se o admirarmos mais a ele! O que 

interessa é que as pessoas saibam contextualizar a mensagem. 

Quando estava a pedir um cachorro -quente na famosa banca de 

cachorros -quentes, Weiner’s Circle de Chicago, a falecida mãe de 

um cliente pediu -me que conversasse com a filha dela sobre a fé. 

Para chamar a atenção da mulher, adotei o tom de voz ouve ‑bem‑

‑o ‑que ‑te ‑digo da alma e, muito embora ela não me conhecesse de 

lado nenhum, a verdade é que me ouviu. «Se a minha mãe diz que 

tenho de voltar a ir à missa», disse ela, «vou voltar a ir à missa!» 

Só assim a mãe daquela mulher a aproximou mais de Deus. Lição  

aprendida.

Sabe o que gosto de fazer quando consigo um raro momento 

só para mim? De pensar em todas as pessoas da minha vida e nas 

lições que elas podem estar a ensinar umas às outras. Um dia des-

tes, experimente; é divertido! A minha mãe e o meu pai, por exem-

plo, ensinaram -me o que é a abnegação, pois ambos fazem imenso 
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trabalho voluntário na nossa comunidade. Também aprendi mui-

tíssimo com o meu marido, Larry, que fez sacrifícios pessoais para 

me permitir utilizar o meu dom e ajudar as pessoas. Penso que ele 

também ficou mais perspicaz graças às minhas capacidades, porque 

depois de assistir a um espetáculo em direto ou a uma leitura, faz 

um milhão de perguntas! Sei com toda a certeza que as nossas lições 

e almas estão profundamente interligadas. Aquele pobre homem vai 

ter de me aturar para toda a eternidade!

Uma Lição para Si, uma Lição para Mim

Quando faço leituras a grupos grandes, os espíritos podem traba-

lhar em conjunto para transmitirem a mesma mensagem a muitas 

pessoas, numa coisa a que chamo «andar às cavalitas». Quando isso 

acontece, peço aos presentes para, caso se revejam numa mensagem 

dirigida a alguém, a aceitarem como sendo também dos seus entes 

queridos. As almas que andam às cavalitas umas das outras podem 

não ter estado relacionadas na terra, mas unem -se a almas «que pen-

sam da mesma forma» quando se preparam para uma leitura de 

grupo.

Se refiro isso é porque o Espírito também utilizou esse método 

nos meus espetáculos para me ensinar algumas lições. Por exemplo, 

não gostei que a minha filha Victoria tivesse feito uma tatuagem no 

antebraço — é tão visível! Quando a vi, desatei a gritar e a dizer -lhe 

que me sentia desiludida com ela. Fui bastante dura, sobretudo por-

que a Victoria a fez numa altura em que sentia receio por ter de ir 

viver sozinha, começar um semestre na faculdade e ter de lidar com 

rapazes e raparigas maldosas. Nos dias que se seguiram, porém,  

o Espírito levou -me a canalizar um número louco de miúdos que, 

não conseguindo lidar com as suas próprias pressões, tinham en-

trado em depressão, começado a consumir substâncias para se 
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descontraírem e morrido por causa disso. Trau, sem mais nem me-

nos, tomei aquilo como um sinal do Espírito de que a tatuagem da 

Victoria era uma dádiva dos céus. Também foi uma lição sobre pon-

tos de vista e sobre o facto de ter perdido a calma — dois temas re-

correntes na minha vida, caso ainda não se tenha apercebido disso.

Senti -me pessimamente por ter sido tão dura com a V, mas tento 

encarar os meus erros como lições aprendidas. Se lidar mal com 

uma situação, aprenderei a fazer escolhas melhores na vez seguinte. 

As más experiências nunca se desperdiçam e ninguém pode mudar 

o passado. Sinto que todos os aspetos da vida são necessários, espe-

cialmente as asneiras ou as quedas, porque nos ajudam a tornarmo-

-nos mais espertos e a despertarmos. E se repetirmos o mesmo erro 

várias vezes? Ora, penso que é como um treino de exercício físico 

que fazemos para ficarmos em forma. Dez asneiras são como fazer 

dez séries de agachamentos no treino duro da vida — ajudam a pôr-

-nos em forma. Também me recorda de quando eu e o Larry fize-

mos uma corrida a subir a escadaria do Museu de Arte de Filadélfia, 

como o Sylvester Stallone no Rocky. A inclinação era grande, quase 

tropecei e doíam -me as nádegas por ter usado saltos altos na noite 

anterior. Mas a subida teve uma conclusão valiosa — dei uma coça 

ao Larry!

Raramente sabemos que lições, grandes ou pequenas, estamos  

a aprender; por norma só as entendemos depois de as terminarmos. 

Cá para mim, mais vale tarde do que nunca. Algumas pessoas pas-

sam toda a sua vida infelicíssimas sem nunca perceber que tinham 

de se sentir assim para crescerem. Eu sei como foi fácil para mim 

perder de vista o propósito de Deus quando sofria de ansiedade. 

Teimei em não aceitar o meu dom durante cinco anos, mesmo de-

pois de já ter percebido, de uma forma retorcida, que a minha condi-

ção assustadora poderia trazer paz aos outros — isso é que é ironia, 

não? Mas assim que percebi que fazia parte de um plano superior, 

permiti -me aprender tudo o que podia. Isso fez -me sentir que tinha 

miolo_Tudo Existe_v4.indd   27 20/01/16   01:15



28

THERESA CAPUTO

poder e ajudou -me a entender que o meu passado não fora um des-

perdício. Em vez de pensar nesse período como os 25 anos que qua-

se me estragaram a vida, vi -os como um investimento a longo prazo 

de Deus para redirecionar o meu caminho.

Costumava ficar perturbada, pensando em como poderia estar 

tão melhor de vida, se não fosse a ansiedade a «deter -me», mas o 

modo como vejo esse período de tempo mudou. Poderia não ter co-

nhecido o Larry no trabalho ou ter tido filhos cedo, se tivesse feito 

carreira em Manhattan, nem ter estado rodeada de amigos e fami-

liares quando aceitei o meu dom, se me tivesse sentido segura e 

confiante para me afastar deles. As coisas começaram a correr como 

deveriam correr, assim que procurei cura e orientação, a descobri  

e levei até ao fim. Aceitei o meu caminho, mantive -me aberta às mi-

nhas lições e tenho sido abençoada desde então. Em muitos aspetos, 

a ansiedade tem sido um professor dos diabos.

Lições + Propósito = Um Cachecol Grosso?

A vida faz -me pensar naqueles projetos de costura elaborados do 

Pinterest — as lições aprendidas e os eventos da vida criam padrões 

complexos e o ponto recorrente é o nosso propósito. Quer realize-

mos trabalho voluntário, façamos rir as pessoas ou fundemos mo-

vimentos políticos, de algum modo, devemos fazer a diferença. Sei 

que é fácil para mim dizer que o Espírito quer que vivamos com um 

propósito, pois Ele está todo o dia pendurado no meu ouvido, a falar 

sobre o muito que há a saber. Mas, atenção; não deixo que as suas 

palavras me passem ao lado. O leitor tem -me a mim e eu tenho uma 

grande boca! Estes lábios têm um propósito!

Muito à semelhança das lições, os propósitos não têm que 

ver com prestígio ou fama. Qual é o problema de nunca se tor-

narem romancistas aclamados, neurocirurgiões ou os próximos 
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Kardashians1? O nosso propósito pode significar muito em menor 

escala. Pode ser dar prioridade à família, melhorar a comunidade 

ou cuidar dos animais. Há por aí muitos gatos a precisar de um lar!

Há uma pergunta sobre lições e propósitos que ouço muito fa-

zerem atualmente: se a alma sabe qual é o seu propósito no Céu 

e morrermos numa catástrofe pública, isso também estava «desti-

nado»? Muitos médiuns acreditam que as almas dos falecidos em 

tragédias que transformam a nossa vida, como o 11 de Setembro, um 

tsunami devastador ou, até, um tiroteio que faz muitas vítimas, es-

colheram esse tipo de morte antes de virem para a Terra, como par-

te do seu propósito. Mas o Espírito nunca me disse que era assim, 

expressamente. Não estou a ver as almas a voluntariarem -se para 

participarem em determinados eventos, uma vez que coisas como o 

terrorismo, a guerra e a violência com armas de fogo só ocorrem de-

vido ao livre-arbítrio (poder -se -ia argumentar que o mesmo se aplica 

ao tsunami na Tailândia em 2004, devido ao aquecimento global). 

O que o Espírito me diz que acontece é que no caso, digamos, das 

primeiras pessoas que foram prestar socorro no 11 de Setembro e 

morreram, as almas sabiam que iam morrer a realizar um trabalho 

cívico, ou no caso dos soldados, que morreriam ao serviço do seu 

país — tudo isso durante um bloco de tempo a que chamamos «des-

tino». Quando o Espírito faz uma aparição em desastres famosos, 

as almas só sabem que (1) morrem no decurso de uma determinada 

janela de tempo, (2) na prossecução de lições que terão impacto so-

bre o seu próprio crescimento e de outros, e (3) durante o trajeto que 

Deus lhes traçou genericamente.

Ao aprendermos lições, não ficamos subitamente ricos, não 

nos tornamos presidentes da Câmara nem passamos a ser pessoas 

otimistas. Ganhamos algo muito mais valioso e difícil de alcançar 

1  Os Kardashians são uma família americana que se tornou célebre sobretudo pelo reality 
show acerca deles. [N. da R.]
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— sabedoria. Quando aprendemos lições não nos tornamos per-

feitos, mas reconhecemos que o nosso tempo aqui se desenrola tal 

como se deve desenrolar, à medida que realizamos as escolhas que 

nos preenchem. Isto faz -me recordar uma mulher a quem fiz uma 

leitura em Atlantic City cujo marido tinha morrido subitamente, 

doando quase todos os órgãos. Consequentemente, a mulher man-

dou cremar o corpo e ficou com as cinzas. Problema o da mãe que 

queria espalhá -las em Aruba. Escusado será dizer que esta continua-

va furiosa quando lhe fiz a leitura no meu espetáculo ao vivo, pelo 

que a alma do filho me obrigou a insistir: «Preciso que ames a mi-

nha família e os meus amigos e não que sintas raiva por não poderes 

espalhar as minhas cinzas.» Acreditam que a mulher continuou a 

não abdicar da sua frustração? Não posso fazer mais do que esperar 

que o Espírito encontre uma maneira de rever isso com ela para que 

ela se possa curar, pois sinto que, de outra forma, não sentirá paz ou 

felicidade, nem adquirirá conhecimentos úteis. Por ora, é o que é.

À medida que avança na leitura desta obra, pense nas lições que 

o Espírito partilha comigo e integre -as na sua vida de uma forma que 

lhe faça sentido. Se deixarei lições de fora? Claro! Não sou Deus nem 

sou o leitor. Está aqui para aprender as suas próprias lições e nem 

uma médium com unhas deveras impressionantes lhe pode indicar 

quais são exatamente. Terá de o descobrir por si próprio, mas tenho 

todo o gosto em ajudar no que me for possível. Agora quero o meu 

petisco de uma vez por todas.
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Tudo Começa com a Fé

Gosto de ir à missa quando estou em digressão; quando lá estou, 

peço a Deus que me guie para os participantes dos meus espetáculos 

ao vivo que mais possam beneficiar de cura e validação do Espírito. 

Também Lhe peço que dê às pessoas coisas que elas sejam capazes 

de suportar nesse dia, para tornar as coisas mais fáceis. Numa rápi-

da visita que fiz a Worcester, no Massachusetts, eu e o Larry fomos 

a uma paróquia chamada St. John’s Catholic Church. Há imensas 

igrejas na cidade, mas foi por esta que me senti atraída.

A missa foi maravilhosa e o que mais me tocou foi a homilia do 

diácono que leu a conhecida parábola segundo a qual basta termos 

uma fé do tamanho de uma semente de mostarda para tudo ser pos-

sível. Ou, nas suas palavras: «Se tivermos um mínimo de fé, teremos 

esperança, e se tivermos esperança, teremos amor.» Não conseguia 

parar de pensar naquela ideia, pelo que acrescentei essa frase ao 

discurso que faço no início dos meus espetáculos.

Mais tarde, nesse dia, perto do final do evento, o Espírito guiou-

-me até ao balcão lateral do espaço para fazer a leitura a um ho-

mem cuja esposa morrera com um tumor no cérebro. Pareceu -me 

que o conhecia de algum lado, mas não conseguia situá -lo; senti -me 

compelida a dizer que tinha ido à missa na igreja de St. John nessa 

manhã. Acredita que esse homem me disse que era o diácono dessa 

igreja e que a minha introdução sobre a fé, a esperança e o amor lhe 

parecera muito familiar? Pela santa, quais são as hipóteses de isso 
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acontecer? Esqueça o facto de eu ter sido apanhada a roubar a frase 

daquele senhor simpático. Não creio que tenha sido uma coincidên-

cia cruzar -me com ele! Recebeu uma leitura espantosa e vi na sua 

presença um sinal de Deus de que, se um diácono vai ao meu espe-

táculo, é porque a minha fé Lhe agrada e Ele considera que todos 

podíamos ter ainda mais.

O 118 da Fé

A fé parece uma primeira lição perfeita porque, como nos ensina 

a parábola da semente de mostarda, todos os nossos atos, crenças, 

feitos e aquilo que somos ganham poder quando começam com fé.  

As pessoas pensam que a fé só tem que ver com a religião, mas é 

mais do que isso. De um ponto de vista espiritual, a fé pode estar 

relacionada com Deus (que era o que o diácono queria dizer) ou com 

um poder superior. No dia a dia, contudo, podemos ter fé num par-

ceiro, esperando que ele nos ame, nos amigos, esperando que eles 

nos façam sorrir, no sistema judicial, esperando que faça cumprir 

a lei, ou num empreiteiro, esperando que ele nos renove a cozinha 

ainda antes do Natal.

A minha fé deposito -a, por exemplo, em Deus, esperando que 

Ele me oriente, na minha equipa, esperando que me prepare um 

bom espetáculo, e na minha família, esperando que me tolere quan-

do pareço uma louca. Também temos de confiar em nós próprios, 

como eu acredito que sou capaz de canalizar pessoas mortas que me 

substituem os pensamentos e sentimentos pelos seus — isso é que 

é um salto de fé! Ainda que prefira a dúvida e o cinismo à esperança 

e ao otimismo, aposto em como deposita a sua fé em mais do que 

aquilo que admite. Na verdade, descobri que as pessoas que alegam 

ter pouca ou nenhuma fé são as que mais a desejam. Para além dis-

so, se não tivermos fé, o que é que teremos? Grandes expetativas em 
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relação a nós próprios e aos outros e Deus nos livre se alguém nos 

desiludir.

O Espírito ensinou -me que obtemos melhores resultados quando 

nos libertamos dos medos e hesitações e avançamos com fé. Dessa 

forma, mostramos -lhe que confiamos na Sua orientação a cem por 

cento. Não é fácil — a fé requer prática. Mas a fé também gera fé. 

Ganhamos fé, utilizando -a, vendo -a funcionar e, até, sofrendo desi-

lusões com ela. Sinto que a fé é uma força a ter em conta. Se deixar-

mos que tome a dianteira, dar -nos -á esperança para prosseguirmos. 

Imagine que perde o emprego, mas encara o acontecimento como 

uma bênção encapuçada. Sentir -se -á motivado a procurar outro e, se 

o conseguir por ter agido com confiança e expediência, ainda terá 

mais fé quando voltar a precisar dela! Pode ser uma questão da Lei 

da Atração em funcionamento, da proteção do Espírito ou de ambas 

as coisas, mas não peço muitos pormenores sobre como é que isto 

funciona. Limito -me a ter fé!

A fé requer prática. Mas a fé também gera fé. 

Ganhamos fé, utilizando ‑a, vendo ‑a funcionar 

e, até, sofrendo desilusões com ela.

Encontre a Fé

A fé também está ligada às nossas expetativas e é difícil ter expeta-

tivas positivas quando acontecem coisas más. A fé é testada quan-

do alguém que amamos adoece, morre ou nos desilude. Quando 

os planos que traçamos se desmoronam, apesar do desejo que arde 

no nosso coração, é normal que nos agarremos à fé ou que fujamos 

dela. Mas se conseguirmos agarrar -nos à nossa fé, conseguiremos 
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ver os tempos mais duros como parte de uma viagem e não como 

um castigo. Já fiz leituras a imensas pessoas que enfrentaram tragé-

dias maiores do que qualquer coisa que eu possa imaginar e que, no 

entanto, têm uma fé inabalável.

Não conheço muitas pessoas que tenham virado completamente 

as costas à fé ou a Deus. Podem ficar furiosas e precisar de tempo 

para ultrapassar a dor, mas o Espírito trá -las sempre de volta a casa. 

É como se a sua intuição, ou Deus, lhes recordasse de onde precisa 

de estar. Quando estava em Indianápolis, fiz uma leitura a um casal. 

Casada com o Eric, a Melissa tinha sofrido um aborto terrível e um 

grande susto em termos de saúde. Na infância, ia à missa todos os 

domingos e, quando ia a caminho do espetáculo, disse ao marido 

que precisava de mais confiança e orientação na sua vida e que que-

ria voltar a ir. Eric, cuja mãe nunca lhe impusera Deus, percebeu 

e aceitou acompanhá -la. Descobri isso mais tarde, porque quando 

lhes fiz a leitura, a primeira coisa que lhes perguntei foi se eram 

religiosos, porque a alma da mãe do Eric queria que eles soubessem 

que ela estava no carro com eles, quando falavam sobre a sua fé! 

Também me disse que eles tinham boas notícias, pelo que a Melissa 

deixou escapar que iam, finalmente, ter um bebé. Tinha acabado de 

os conhecer, mas o meu coração saltou de felicidade! A alma da mãe 

do Eric acrescentou que, apesar dos seus receios, o bebé seria perfei-

tamente saudável e que ele seria um pai excelente.

Depois de tanta validação sobre as suas crenças e o seu futuro, 

passaram a ir juntos à missa. Como a Melissa diz: «Voltei a encon-

trar a minha fé e, com ela, paz e consolo. Tem sido espantoso sentir 

que existe um bem maior, aceitar que nada acontece por acaso e 

ver o Eric aberto à experiência, já que nunca antes se envolvera por 

completo com a igreja.»

Para ter fé basta aparecer e começar de um ponto de partida po-

sitivo. Ter uma fé esperançosa e amorosa também não é um desejo 

tolo — tende a ser acompanhado por um sentido instintivo de saber 
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que aquilo em que acreditamos se irá realizar. De onde vem, então, 

esse sentimento? Do Espírito, nomeadamente de Deus, dos nossos 

guias e entes queridos falecidos. E embora receba muita informação 

do Espírito, nem eu sei como todas as situações se irão desenro-

lar. Tanto nas questões sérias, como quando o avô Brigandi morreu 

de ataque cardíaco, como nas triviais, como saber se irei ganhar no 

Bingo, trabalho com a mesma fé que o leitor.

Quando as Coisas Se Tornam Difíceis, a Fé Entra em Ação

Para termos fé, temos de abraçar o desconhecido; no entanto, quan-

do aceitei o meu dom, Deus pediu -me que me servisse dele para re-

novar a fé das pessoas, oferecendo -lhes «provas», por assim dizer, de 

que há mais na vida do que o mundo físico. Parece contraintuitivo, 

certo? Mas se acreditar nas minhas capacidades, suponho que isso 

lhe dará autorização para ter fé em situações aparentemente incer-

tas. Adoro o facto de todas as pessoas que atravessam a minha porta 

exercerem a sua fé e partirem com muito mais.

Logo, ter fé é, em grande medida, confiar. Confiar nos outros  

e em nós próprios. Confiar na nossa viagem, nas nossas escolhas e 

lições. Acreditar que existe um plano. Ter fé é também apostar tudo 

e deixar o medo para mais tarde. Quando deixamos que a preocupa-

ção tome conta de nós, pensamos que ao controlarmos uma situação 

a faremos acontecer, já que nos sentimos úteis, capazes e seguros. 

Mas a fé pede -nos que nos sintamos bem sem precisarmos de con-

trolar a situação. Ter fé é desejar a vontade de Deus e o bem superior 

de todos os envolvidos. Se se descontrair e pedir orientação — seja 

de um poder superior, seja dos seus próprios instintos — a fé apa-

recerá. O Espírito funciona da mesma forma. Se acreditarmos nos 

seus sinais e símbolos, os espíritos visitam -nos com maior frequên-

cia e eu sinto que isso acontece por demonstrarmos fé.
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Pode ser difícil saber ter fé, sem agir disparatadamente. Se que-

remos muito uma coisa, corremos o risco de nos fechar ao que de-

veria acontecer e passar o tempo a desejar um momento que não 

irá ocorrer. O Espírito diz que perceberemos em que situações não 

deveríamos estar espiritualmente se sentirmos que não sabemos  

o que fazer; isso acontece porque o Espírito nos está a tentar induzir 

a mudar de direção. Se não lhe dermos ouvidos, sentir -nos -emos 

frustrados e negativos e, com a nossa desilusão, afetaremos tudo 

e todos ao nosso redor. Perderemos a fé e sentiremos o oposto da 

esperança e do amor.

Durante um espetáculo ao vivo em Durham, no Carolina do 

Norte, fiz uma leitura a um casal; a Jaime e o Kris tinham ambos 

perdido um progenitor. À semelhança da Melissa e do Eric que refe-

rimos anteriormente, neste capítulo, sabia que tinham tido proble-

mas com uma gravidez e senti uma forte ligação com uma criança;  

a grande diferença é que esse espírito não me disse que a Jaime 

estava grávida! Ainda bem que ela revelou que era uma barriga de 

aluguer que esperava o filho deles — por momentos, julguei que 

estava a enlouquecer. A alma da mãe da Jaime avançou, então, para 

dizer que sabia que eles estavam a limpar e a restaurar alguns obje-

tos para o bebé, uma velha cadeira de baloiço e uma alcofa que antes 

lhe haviam pertencido a ela. Para além disso, mostrou -me um livro 

com fotografias de família e a Jaime disse -me que, na véspera, tinha 

escrito sobre os pais num livro do bebé e falado sobre as fotografias 

que lhe queria juntar.

Mas, ao contrário da Melissa e do Eric, cuja renovação de fé tinha 

que ver com Deus, essa leitura deveria renovar a fé da Jaime nela 

própria e na família. A alma da mãe disse -me que a Jaime temia ser 

má mãe, pelo que o espírito lhe fez saber que seria uma mãe exce-

lente. Foi muito bom, porque o Kris revelou mais tarde que a Jaime 

sempre temera tanto não ser boa mãe que tinham mesmo chegado 

a hesitar ter filhos. O momento mais chocante, contudo, ocorreu 
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quando a alma da mãe revelou que fora ela, pessoalmente, quem 

guiara a barriga de aluguer até eles. Não havia quem tivesse os olhos 

secos no teatro! «A nossa mensagem recordou -nos que o amor e a 

fé são forças poderosas», disse -me o Kris mais tarde. «A experiência 

fez -me passar a acreditar piamente no poder superior.» Lá está.

Nunca sabemos quando é que a fé nos vai conceder os nossos de-

sejos mais profundos. Num espetáculo ao vivo em Otava, fiz uma lei-

tura a uma mulher chamada Sandra; o marido suicidara -se 15 anos 

antes e a alma dele mal podia esperar por partilhar as lições que 

aprendera sobre o amor, desde que fizera a travessia. Embora o sui-

cídio nunca faça parte da nossa viagem, a alma dele estava em paz.  

O Espírito diz que, ao rever a sua vida, a alma do suicida tem de acei-

tar as implicações de uma saída antecipada para o seu crescimento 

— e foi disso que mais gostei nessa leitura. A alma do homem pro-

vou estar a fazer progressos, ao agradecer à esposa pelo seu amor in-

condicional. Foi importante, porque durante o casamento, tinha tido 

inúmeros casos, mas a mulher nunca o deixara; mantivera -se com 

ele e com os três filhos de ambos porque sempre o amara. Depois 

de anos a desejar que a alma do marido estivesse num sítio bom,  

a Sandra foi invadida de um intenso sentimento de calma, ao ouvir 

que ele já tinha percebido qual era o sentido da vida. «Saber que ele 

está, finalmente, a aprender o que é o amor e como amar deu -me 

esperança e renovou a minha crença na vida eterna, ao lado do nosso 

Criador», declarou ela. Se tivermos fé, tudo é possível.
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