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PSICÓGRAFA  A 
 

Sessão de 30-07-2009 
Paz! 
Aqui estou em ajuda espiritual! 
Amiga, como vês, tudo é fácil de compreender - apenas há que estar atenta - liberta - 
em concentração - para que captes aquilo que está rodeando cada um, quer física, 
quer espiritualmente. 
Manifestas vontade nessa compreensão, então estás em condições para começares 
esse trabalho de interligação, sempre com vista à aprendizagem que é tão necessária 
fazer. Tudo que acontece tem suas razões, a vida compreende-se desde que haja em 
cada um entendimento, aceitação, para que sejam estabelecidas ligações fortes entre 
ti e a tua mentora espiritual. 
Hoje há que terminar! Mas estou presente sempre que é necessário! 
Até sempre! 
B.................! 
 

Sessão de 30-07-2009 
Por amor e em missão estou presente. 
Amigos, tudo aquilo que é necessário aprender é a ter luz e amor em vossos corações. 
Quando chegardes até Deus, ireis acompanhados pela Luz e pela Verdade que Ele É! 
Puro Amor! 
Em verdade vos digo que só quando amar for vossa condição estareis já nesse Plano 
Superior! Começai por abraçar vosso irmão que sofre, começai a amá-lo como a vós 
mesmos, e levai-o convosco em vossa caminhada para Deus. 
Tudo é mais fácil quando já se ama! 
Mas há que conquistá-lo, em cada momento de vossa vida! Porque essa conquista é 
individual! Mas exige vossa ligação a vossos irmãos! Porque Todos São Um! Em Deus! 
Um dia essa ligação será feita! 
Até lá! 
Com Amor! 
 

Sessão de 30-07-2009 
Luz! 
Tudo é Luz! Porque Jesus está aqui presente junto de nós! 
E tudo vibra em amor porque existe ligação espiritual grande entre todos. 
Amigos tudo poderá ser sempre assim! 
Desde que vós queirais, porque podereis emitir sempre vibrações ao alto que vos 
protege. E está presente aqui em vossos trabalhos! 
Energia Pura está caindo para vós! 
Envolvei-vos em cada partícula amorosa que estais recebendo por Superior Vontade! 
Irradia para todos aqueles que sofrem, dai-lhes também parte dessa energia que 
necessária se torna a sua ajuda! 
Estou Presente! 
 

Sessão de 30-07-2009 
Pai Divino! 
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Peço-te ajuda para tua filha, aqui em pedido de auxílio! 
Ajuda-a Pai! Porque seu sofrimento é grande. Ela quer crescer e não consegue. Mas Pai 
tu podes dar-lhe a tua mão ! 
E podes ajudá-la a subir até ti quando perceber que tudo que lhe acontece  é fruto do 
seu passado. 
Como poderei dizer? É sua condição para crescer, porque nela ainda mora parte 
daquilo que foi, mas hoje ele quer sair dessa sensação que acha não merecer! Olha por 
ela Pai, e dai-lhe Teu Amor Infinito! Abre seu horizonte ténue mas em abertura para a 
vida espiritual, vela por ela. Porque Pai! Eu nada posso, nada mereço, porque não fui 
capaz de ajudá-la quando devia! 
Um Pai! 
(Quando uma irmã estava a receber tratamento espiritual, comunicou-se este irmão que formulou uma prece que entrosou com 
um arrependimento ditado pela sua consciência). 

 
Sessão de 03-09-2009 

Paz! 
Minha irmã, é sempre com grande satisfação que venho aqui para trabalharmos. 
Sei que tem havido muita transformação em tua vida, tudo parece ter desabado, mas 
há que ultrapassares, pois tudo é teu, tudo para que consigas ver como a vida é, umas 
vezes, tudo parece correr bem, mas nem sempre é assim. Caminhar para Deus implica 
também saber sofrer em silêncio! 
Porque há que estar em sintonia com nossa energia, que emerge de nós! 
Quando já conseguimos vibrar só em amor, então sinal é que estamos já subindo em 
Seu Amor! 
Mas nunca desesperes, há que ganhares forças, energizares-te, para poderes 
ultrapassar sentimentos inferiores que te rodeiam. Liberta-te, pois, dessa ansiedade 
para que vibres na luz, te eleves sempre para que cada vez que algo te produz 
sofrimento estejas à altura de não permitires tua queda. 
Age como tu já consegues e sabes, assim agindo não terás motivos para te 
preocupares, pois já conseguirás compreender quanto tens em ti, sempre para 
poderes ajudar outros também!   
Minha irmã, hoje não deves de psicografar, pois não tens condições. Mas aqui virei 
sempre junto a ti, porque há que trabalhares nesta tua área de mediunidade. 
Com todo Amor! 
B.................! 
 

Sessão de 10-09-2009 
Boa Noite! 
Paz para todos meus irmãos! 
Deus está presente sempre! 
Mas há que ter a noção que sois vós quem tem sua responsabilidade na via que 
traçais. Só quando entenderdes qual é a vossa tarefa podereis iniciar vossa caminhada 
ascensional para Ele! 
Há que saber escutar tudo aquilo que vos é dito, abri a porta de vossas almas e deixai-
vos levar até Ele. Tudo está em vós, quereis, e tereis. Com vosso trabalho sério 
conseguireis chegar! 
Ouvi! 
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Estais em aprendizagem sempre! 
Escutai! 
Porque tendes de saber ouvir, tendes que saber estar em atenção naquilo em que é 
para vossa sabedoria, para vossa evolução! Em Deus tudo é possível! 
Fostes feitos com sua perfeição! 
Tendes que saber calcular cada passo para que não caís em vossa ascensão. 
Vede como estais em vosso crescimento, analisai se já fostes mais além daquilo que 
queríeis, mas nunca penseis estar muito além! Porque é necessário caminhar alto, 
seguro, tranquilo, para conseguirdes alcançar vossas metas! 
Cada momento está sendo analisado! 
Porque cada momento é importante na vida. Serão os momentos que contarão no 
futuro próximo, vossa meta final! 
Como foi por vontade de Deus tudo tem sua oportunidade de crescer, para sua 
evolução. 
Por amor, estou aqui para ajudar teu trabalho! Que Deus te guie em todos os 
momentos da tua ascensão! 
Um amigo! 
 

Sessão de 10-09-2009 
Como poderão ser ajudados estes irmãos, se não houver ninguém para os esclarecer? 
Há que ajudar! 
Mas também há que saber quando existem condições... Porque sempre se gastam 
energias que nem sempre são existentes nos doutrinadores. Há que existir bom senso. 
Tudo tem regras. há que tê-las pois em conta para que não sejam gastas mais energias 
do que aquelas necessárias. 
Todos daqui estamos em missão de ajuda e emitimos nossas energias para vós! 
Estai atentos! 
Até já! 
 

Sessão de 10-09-2009 
É nas adversidades que podemos tomar conta de quanta dificuldade existe em nós 
quando ainda não nos encontramos em condições. Sofremos porque não conseguimos 
ter nossas defesas prontas para accionar. 
Os limites deveriam ser criados por nós, mas são-nos impostos por falta de condições 
nossas. 
Há que serem fortes! Criai vossas defesas para que não sejais invadidos por efeitos 
negativos que terão impacto em vós! 
Meditai com toda vossa verdade naquilo que vos é dito por aqueles que sabem mais 
do que vós! 
Há que vos instruirdes em amor! 
Praticai caridade com todos e sede sempre puros de coração! Assim sendo, 
conseguireis ultrapassar vossas inferioridades, libertar-vos para a verdadeira vida! 
Com toda a amizade por vós! 
Vosso Irmão! 
 

Sessão de 10-09-20097 
Luz! 
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Paz! 
Harmonia para vós! 
São inúmeros os irmãos que aqui estão convosco, em missão de auxílio! Todos estão 
exercendo muita Força em vosso trabalho para reforçar vossas defesas! 
Porque há muito sofrimento no astral! 
Todos estão sendo trazidos, à medida de suas capacidades, para que tenham 
oportunidade em sua renovação espiritual! 
É necessário que todos trabalhem em prol da ajuda que há que ser feita! 
Ajudai-os tanto quanto vos for permitido, dando-vos nesse trabalho! Procurai estardes 
em perfeitas condições para que possais dar vosso melhor! 
Vede como está tudo... 
Há tanta dor por todo o lado... 
A matéria é feita de tudo aquilo que tem génese Divina! 
Mas na matéria travam-se lutas, batalhas, ódios sem fim! Quando tudo já for etéreo, aí 
já o homem terá acesso à forma fluídica universal! Em constante mutação, sempre em 
prol de sua divinização! 
Procurai-a! Encontrarás! 
Estou presente! 
 

Sessão de 16-09-2009 
Boa Noite! 
Meus irmãos! Estou aqui para ajudar-vos em vosso trabalho, que é de cariz espiritual, 
com grande responsabilidade para vós! 
Só com ordem, com organização! Só com regras conseguireis atingir trabalhos 
profícuos! 
Cada vez mais chegarão das trevas irmãos para serem ajudados. Sabeis que vêm em 
grande sofrimento, nas trevas da escuridão em que se encontram em suas almas. 
Mas a hora chega para todos, por isso muitos estão ganhando suas oportunidades de 
se libertarem, são aqui trazidos por socorristas em missão, de forma a que sejam 
auxiliados por vós, pelos vossos guias! 
Tarefa difícil esta, para vós, mas é também vossa missão, por isso estai atentos a tudo 
que vos envolve, enchei-vos de amor, abraçai-vos uns aos outros e uni-vos em amor, 
de forma a que consigais estar forte em corrente. 
Tudo é feito com a ajuda de nossos irmãos maiores, que estão sempre presentes neste 
trabalho, que é feito por vontade divina! 
Começai sempre por pedires a ajuda de vossos guias, para que tudo possa ser feito em 
grupo, físico e espiritual. 
Todos unidos conseguirão ultrapassar todas as dificuldades que possam surgir nos 
trabalhos. Que Deus vos ajude! Jesus vos ilumine! 
Com Amor! 
 

Sessão de 24-09-2009 
Liberdade! Na Liberdade todos são puros porque realizam sonhos, viajam em bloco 
para orbes distantes, e voltam sem asas! 
- Liberdade no espírito! 
Quando a liberdade existe cada Ser É! 
Cada Ser Está, Tudo É! Porque Deus É! 
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Minha amiga continua teu trabalho, liga-te cada vez mais àqueles que te ajudam neste 
teu trabalho, alia-te na sua liberdade em espírito e verás como subirás cada vez mais 
alto. Nada poderá impedir tua evolução, mas és tu quem tem que persistir em cada 
momento na capacidade de lutar contra as adversidades da vida material! Estamos 
contigo. 
Crê que te apoiamos sempre! Tudo é na verdade necessário viveres, por isso tem 
calma, porque hás-de um dia conseguir chegar ao fim das batalhas que travas tão 
duramente! Tem fé! 
Porque Jesus te protege! 
Amor para ti de teu irmão! 
V.....! 
 

Sessão de 24-09-2009 
Paz! Boa Noite! 
Paz para todos meus irmãos em Deus. 
Como é habitual estou presente em teu trabalho, em prol da divulgação da doutrina. 
Minha irmã, há que ter calma com tudo aquilo que nos apoquenta! Tudo não passam 
de provas, necessárias a nossa evolução espiritual. Mas nem tudo é mau para nós! 
Pois é na dificuldade que nos vamos apercebendo de como é difícil viver nesta vida de 
provas. E deixa-nos livres para analisar questões nunca antes postas para nós! 
Há que aceitar cada prova! 
E ultrapassá-la com resignação mas sempre com fé e esperança em futuro mais 
risonho, Viver é isto - Há que saber no entanto viver! - É nessa sabedoria que nos 
ligamos ás coisas que são mais importantes, que servem-nos por experiência! São cada 
vez mais as dificuldades que assolam nosso mundo porque há que experienciar para 
ultrapassarmos barreiras criadas por nós próprios em nossos passados! 
Tende sempre noção disso e conseguireis compreender melhor aquilo que sofreis. 
É na perfeição do amor que conseguireis vencer! Tudo que pensais ser difícil para vós. 
Mas nada vos é impossível desde que trabalheis vossas mentes! Vinde junto daqueles 
que estão convosco na luta pelo conhecimento e pela harmonia espiritual. 
Vosso servidor em Jesus! 
Sempre   
B.................! 
 
 
PSICÓGRAFA  B 
 

Sessão de 08-10-2009 
Abençoadas Noites! 
Meus irmãos, aqui estamos a distribuir sementes de esperança e de Amor, que um dia 
também a nós, nos darão frutos! 
Tudo o que fazemos tem uma consequência! 
Aqueles que ensinamos hoje, serão nossos amigos amanhã! 
Nosso amor, ajuda-os a reencontrar o Pai! Cresce nosso mérito, nossa própria 
satisfação e reconhecimento por sermos úteis, verdadeiros filhos de Deus! 
É pela partilha do ideal Divino que alcançamos a Paz! 
É sempre com alegria que vos reencontramos aqui todas as noites! 
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É lindo este trabalho, não imaginais todas as consequências e poder que tem um Acto 
de Amor Fraterno! 
Entregai nas mãos do Pai todas as vossas amarguras e alegrias! 
Confiai que também nós zelamos por vós! Sois parte de uma equipa Amorosa! 
Aqui além de trabalho, também encontrareis carinho e paz! 
Sintonizai-vos connosco, a Deus Pai rogamos nos permita auxiliar-vos sempre! 
Bem hajam! Que a Luz do Pai a todos abençoe! 
Um irmão nos trabalhos e na Vida! 
 

Sessão de 09-10-2009 
Guia 
G...... 
Quem somos nós? 
Esta dúvida assalta-nos sempre que nos sentimos insatisfeitos e inseguros! 
Meus irmãos queridos, se confiássemos que somos tão amados! 
Se sentíssemos na nossa alma este tão grande amor, nunca sentiríamos qualquer dor! 
É o nosso medo que nos afasta do Pai! 
- temos medo de nos mostrar-mos como somos!  
- somos frágeis! Como uma criança pequena que reclama atenção! 
- temos medo de caminhar por nós próprios! 
- a cada falta nova nossa, vemos apenas o lado negativo! A vergonha de querer 
parecer grande sem o ser no seu íntimo! 
Irmãos, é na humildade, na responsabilidade e no Amor Fraterno que realmente 
crescemos! 
Sede sempre tolerantes e compreensivos, todos estamos a evoluir! 
Fiquem em Paz! Flores para todos! 
 

Sessão de 09-10-2009 
Boas noites! 
Minhas queridas, vivemos um momento de prova! Mas tudo é necessário! 
A mediunidade também é uma prova!  É como uma posição de chefia, tem de ser 
gerida por nós próprios, sabendo que, tudo o que fazemos tem repercussões para nós 
mesmos e para nossos irmãos! 
Com a mediunidade, alcançamos maior desenvolvimento, se nos devotarmos ao 
Serviço! A mediunidade é muito mais do que um meio para explorar a nossa 
curiosidade! É uma missão de aprendizagem contínua, pois que o nosso intercâmbio 
não se limita apenas a estes santos trabalhos! Estamos sempre em contacto uns com 
os outros! Não duvideis! 
Nesta prova, podeis manifestar a vossa essência! Tudo o que já haveis aprendido até 
hoje! 
O respeito por tudo e todos! 
O Amor por tudo e por todos! 
Sede tolerantes e compreensivos convosco e com os outros! 
Confiai no Amor do Pai! Segui os ensinamentos de Jesus! E de tantos outros 
iluminados, cuja base é o Amor e Respeito incondicionais! 
Amai e sereis amados hoje e sempre! 
Que a Luz do Pai a todos ilumine! 
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Uma irmã com tanto ainda para aprender! 
Com tanto ainda para caminhar! 
 

Sessão de 09-10-2009 
A bola redonda  
Saltita! 
A criança abandonada, 
Fica aflita! 
Ambas choram, 
Por Amor pedincham! 
A bola rebola, 
A criança trás a sacola! 
O carinho é assim, 
Ninguém foge de mim! 
Sou um menino 
que brinca assim! 
(Foi uma criança/jovem que escreveu!?) 

 
Sessão de 09-10-2009 

Abençoadas noites! 
Meus irmãos, bem hajam pelo vosso coração! Pela vossa capacidade de Amar! Vossa 
luz é grande e poderia ser muito maior! 
Se confiásseis no Amor! 
Se entendêsseis qual a Vossa Missão! 
Cada um de nós em qualquer plano, tem muito que aprender sobre si e sobre o que o 
rodeia! 
Vemos e sentimos tristeza quando compreendemos que procurais no Acto do Serviço 
Publico, a vossa promoção publica! Tudo faz parte do processo normal do crescimento 
de cada um de nós! Mas meus irmãos, onde estão os Actos de Serviço Privado, aqueles 
que realizamos de coração sem qualquer reconhecimento, além da nossa própria 
satisfação e a compreensão de que estamos a subir a Escada da Luz! 
Meus irmãos, aceitai-vos a vós mesmos! Entendei que cada um de nós tem aquilo que 
programou. Crescei! Sede conscientes! 
Um irmão no trabalho e na vida! 
A rir e a chorar convosco! 
(Esta entidade denota bastante idade e está presente nos trabalhos) 

  
Sessão de 09-10-2009 

Boas noites! 
Meus irmãos, bem hajam! 
Retomo mais uma vez este ponto: 
- porque procurais em filosofias e teosofias aquilo que deveis começar a fazer por vós 
mesmos!? O vosso auto-conhecimento! 
Também cometi o mesmo erro! 
Levei algumas existências e muito estudo para compreender que tudo está em nós 
mesmos! Tudo tem uma razão! 
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Todo o Estudo é importante! Toda a perspectiva nova ajuda a encarar a vida de outra 
forma! 
Mas será que temos força para aplicar aquilo que estudamos? O que na sua essência 
se reflecte? 
Em outras palavras, Jesus disse tudo, tal como muitos outros enviados em patamar 
superior disseram: 
- "Conhece-te a ti mesmo e ama a todos como a ti mesmo"! 
Esta premissa é ainda hoje abordada sob as mais variadas formas! 
Todo o conhecimento deve partir de nós próprios e experimentado na nossa alma! 
Vivei um dia de cada vez, com a consciência que haveis feito o vosso melhor! Partindo 
do início, de nós mesmos, criamos as bases sólidas da felicidade hoje e sempre! 
Um irmão a aprender, a ensinar, a caminhar ainda pelos mundos de prova! 
 

Sessão de 15-10-2009 
Guia 
G...... 
Dar e receber! 
Meus irmãos, santas noites! 
Que possam sempre sentir paz nas vossas almas e nos vossos corações! 
A Paz é das maiores Bênçãos que podemos receber: não se pode comprar, não se pode 
vender! É algo que se sente! O mais pobre e descalço pode sentir a maior Paz do 
Mundo! E o mais rico do vosso Mundo pode ser o mais pobre! 
Muitos de nós sentimo-nos pobres e tristes... Contudo esquecemos as tantas coisas 
que a todo o momento recebemos: 
- a luz do Sol, a frescura da chuva, a leveza do vento, a beleza da flor, da borboleta, a 
magnificência do arco íris... 
- mas recebemos muito mais: a saúde e independência física, o veículo carnal para 
desempenhar novas aprendizagens... 
Isto é a manifestação sempre presente de Nosso Pai, em todas as manhãs, todos os 
carinhos e sorrisos que recebemos de nossos irmãos! 
Àh meus irmãos, até as dificuldades que sentimos são Bençãos tão mal 
compreendidas! 
Tudo tem uma razão de ser! Enfrentai-vos! Aceitai-vos! Sede lúcidos! Estudai-vos! E 
meus queridos irmãos, que damos nós em troca? Como agradecemos nós? Como 
reconhecemos o quanto somos amados? 
- Amando irmãos, basta amar e respeitar tudo e todos o mais que conseguimos! 
Fiquem em Paz! Flores para todos! 
Que a Luz do Pai a todos ilumine sempre! 
 

Sessão de 15-10-2009 
Santas noites! 
Queridos irmãos, sois muito amados todos, mesmo os que estão ausentes! 
Cada um de nós tem as suas obrigações! Tem os seus compromissos, muitos deles 
organizados ainda antes das nossas reencarnações! Deste lado também nós 
continuamos a cumprir as nossas missões, também falhamos, também rimos, também 
choramos... Todos estamos a seguir os nossos caminhos! 
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"Morrer", passar para a dimensão espiritual, não nos dá nenhum privilégio especial, 
apenas continuamos a caminhar... é assim o ciclo da Vida! Nascemos, "morremos", 
renascemos... incessantemente, neste ou noutros Mundos! 
Por vezes desesperamo-nos com nossas provas... choramos... perdemos a Fé... Tudo é 
normal, tudo faz parte da aprendizagem, contudo é a certeza de que somos muito 
amados, que nos deve animar! Olhai tudo o que o Pai por nós faz! 
Amando seremos sempre amados! 
Sofrendo aprendemos a amar! 
 É sentindo a dor que mais rápido nos tornamos tolerantes, que compreendemos 
nossos irmãos! 
Todo aquele que nunca magoou um pé, não sabe o que quanto custa caminhar! 
Todo aquele que nunca sorriu, nunca poderá sentir o que é um abraço fraternal e o 
quanto é bom sentirmo-nos amados e queridos! 
Fiquem em Paz! Que o Amor do Pai a todos Guie! 
Uma irmã na vida, na aprendizagem! 
(Esta entidade comunica-se desde o princípio, é uma mulher de certa idade avançada vestida de verdinho e em todas as sessões 
deixa a sua mensagem). 

 
Sessão de 15-10-2009 

A Luz da Candeia! 
Santas noites irmãos! 
Bem hajam pela vossa presença nesta jornada de Amor! 
Quero apenas deixar-lhes algumas palavras. 
Toda a acção, qualquer que seja tem a sua recompensa ou débito somado! 
Todo pensamento, tem paralelo processo! 
Sede vigilantes irmãos! Sede responsáveis por vós mesmos! 
Compreendei que todos vivemos numa Roda! Hoje estamos aqui a prestar auxílio, 
amanhã poderemos estar nós a necessitar desse mesmo Auxílio! 
Mas nada é uma punição pura, tudo faz parte do nosso crescimento! 
Deixo-vos apenas, um exemplo já conhecido de vós! A candeia, sois vós mesmos a 
beneficiar dessa claridade! 
Amai sempre! 
É sempre com alegria que nos reencontramos! 
Feliz regresso a vossas casas e ás vossas famílias. 
Um irmão há muito tempo a trabalhar e ainda a aprender a Amar! 
 

Sessão de 15-10-2009 
Rosas! 
A Generosidade de cada Ser manifesta-se nos mais simples actos! 
No sorriso, no olhar, na carícia na face da criança, na mão do ombro do amigo que 
sofre, na visita ao hospital, no pão que se oferta, na água que se dá à planta e ao 
animal, na benção que dirigimos ao bébé para que seja feliz... tantas pequenas coisas 
ao nosso alcance! 
Mas a Generosidade também se manifesta de forma mais vincada e consciente: no 
serviço voluntário em favor dos mais desfavorecidos neste mundo (ao nosso lado)! 
Esta é uma das formas mais belas de amar. 
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Amadurecemos quando estamos fortes o suficiente para deixarmos de pensar apenas 
em nós próprios! 
Quantas vezes com dor, seguimos honrando nossos compromissos! 
Quantas vezes chorando por dentro sorrimos para nossos irmãos! 
Áh meus irmãos queridos, se soubésseis a Luz que produzimos quando nos unimos 
para oferecer e agradecer servindo, as graças que recebemos! 
Lembrai-vos, como vos sentis, quando recebeis auxílio! Ficais gratos e com vontade de 
retribuir, jamais esqueceis o Bem recebido! O mesmo acontece com todos os irmãos, o 
amor a todos toca mais cedo ou mais tarde! 
Segui servindo e amando, e as bençãos para vós continuarão a fluir, com mais 
intensidade do que aquelas que ofertais. 
Uma irmã na vida 
 

Sessão de 15-10-2009 
Reunião 
Cada um de nós escolhe a sua forma de se unir com o Criador! 
É no silêncio em si mesmo que se reencontra e se equilibra! 
Vivei um dia de cada vez, sentindo que o dia de amanhã, começa hoje! 
 

Sessão de 15-10-2009 
A água! 
Irmãos, falo-vos de água! De Vida! 
Muitos ao longo dos tempos procuram conhecimento em sistemas místicos! Em 
galáxias distantes! Em rituais metafísicos! 
E no entanto, não reparais num exemplo de todos conhecidos: nos mecanismos da 
água! 
Quereis exemplo mais simples e mais forte em simultâneo? 
Observai a sua capacidade de transformação física: gelo, chuva, humidade... 
Observai a sua flexibilidade física: percorre todos os pontos deste globo! Sofrendo e 
purificando incessantemente! 
Observai a sua generosidade: a todos alimenta revigora e faz crescer! A todos dá 
Alegria! 
Ainda que vos possa parecer impossível, tal como a água, o nosso amor a todo o lado 
pode chegar! 
Nossos pensamentos e vibrações tudo podem alcançar desde que baseados na Fé e no 
Amor Incondicional! 
Os pensamentos são de matéria equiparável à água pela sua abrangência! Tudo 
podem destruir ou abençoar conforme a nossa vontade. 
Acreditai que tal como a nuvem que viaja milhas e milhas; por amor, nossos 
pensamentos são viajores Kármicos que provocam ajustes e reajustes 
incessantemente. 
Querendo, podeis elevar vossas vibrações de Amor e enviá-las a todos os pontos do 
Universo! 
Amai de todas as formas e tende a certeza de que esse Amor para vós voltará um dia 
multiplicado pela vontade com que haveis amado! 
Um irmão, nos trabalhos e na Vida.  
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PSICÓGRAFO  C 

Sessão de 12-06-2010 
Felicidade 
O que é estar aqui. É divertido e traz felicidade? Vem sempre mas devemos ser felizes 
e alegres porque ajudar é bom e vencemos tudo o que nos afasta daqui. Somos uns 
vencedores. 
Então de onde vem a tristeza? Do que trazemos para aqui. Temos de nos concentrar 
em Deus. Isto com persistência liberta. Orar sempre que podemos. Purificar o 
ambiente em que respiramos e é nosso. O que trazemos é o posto. Prende. Temos que 
nos apagar, e aqui não é necessário porque canalizam as nossas energias noutros 
sentidos que não sejam os da ajuda, do amor, da entrega. São sentimentos elevados e 
afinizam-nos com o plano superior. Há trabalhos que precisam de preparação. Este é 
um deles. Não somos nenhum interruptor liga/desliga. É necessário passar algumas 
barreiras e isso carece de tempo, persistência e prece. Pensai no vosso melhor amigo 
em aflição. O teu papel é ajudá-lo se tiveres preparado, se tiveres ligado. Mas tens de 
te preparar antes porque nada nasce espontaneamente. É preciso trabalhar sem 
precisar, aprender sem obrigação para quando for preciso e obrigado ter o que é 
necessário. É um raciocínio inverso ao normal da humanidade, é o nosso. Só me falta 
referir que o teu melhor amigo é sempre o teu irmão, seja ele quem for, porque é ele 
que te vai libertar. Abraços profundos. Beijo caloroso e muito, muito amor para vós 
vencedores por estarem aqui. 
 

Sessão de 12-06-2010 
Um casal 
Um casal, ele e ela não são afins ou seja, vibram em planos diferentes. Um mais 
elevado, outro mais inferior, a raiar o bruto, mas próximo do aspecto animal do ser. 
Como gerir? Primeiro eles estão ligados portanto sentem-se um no outro, ainda mais 
num lar. Por vezes surge a incompreensão, a revolta porque se interessam por coisas 
diferentes. O mais elevado pode proteger o menos mas será responsável por essa 
doação energética. No entanto tem de o fazer evoluir, nunca de modo bruto, mas com 
o carinho necessário para lhe favorecer a compreensão. Já houve séculos, já houve 
passado, agora há união e estão ali porque vão aprender um com o outro nos limites 
do não aprisionamento, da liberdade, da não subserviência. Os seres querem se livres 
mas a maior elevação é descerem a planos vibratórios inferiores ao seu, que lhe 
causam sofrimento necessário e escolhido, para ajudar os que amam. 
Tem limites. Nunca abdicarem de pensamento livre e elevado, compreensão, no 
profundo de si próprios. Ninguém se dá anulando-se, desistindo de si. É um encontro, 
um desafio, uma escolha. 
 

Sessão de 12-06-2010 
Transcende 
A luta eterna é fácil e verdadeira. O confronto do ser com o ser, no seu âmago como se 
fosse o que é e o que não quer ser num só. Partimos do princípio que somos o que 
queremos mas tal é só uma aproximação nem sempre constante a uma consciência 
universal e ligada a Deus, se esta "ficha" não for desligada pelo próprio. Ele pode olhar 
pelos seus olhos e confiar nos seus sentidos ou pode transcendê-los porque percebe 
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que o limitam na sua existência. Para tal é preciso confiar e acreditar. Não há acasos, 
acontece o que é para acontecer, sempre. Daí decorre um aprendizado. Há sinais, 
parágrafos, virgulas e coisas assim, sem becos. É necessário estar alerta. Basta olhar 
simplesmente, evoluir com os ensinamentos, estes ensinamentos. E caminhar sempre. 
Este caminho não é o mais fácil mas também não é o mais comprido para chegar a 
Deus como parte. Energias iguais, afins. E por um cabo, uma ligação ou a prece dela. 
 

Sessão de 26-06-2010 
A sessão terminou com elevação. Bom trabalho se fez, não ficámos iguais, ficaram a 
pesquisar?  É necessário compreender. Ter paz para amar. Gostaria de ser parte de 
mim e do mar. Se fizeram trabalho constante... 
 

Sessão de 26-06-2010 
O ser humano é. 
O ser humano é um contentor. Dentro dele caminha as ordens do seu amor. 
Nos dias de paz cintila, no breu do desespero obscurece e enfraquece. Não escolhe, 
caminha, mas no caminho ganha olhos de sentido, de sentimento e passa a caminhar 
assim, por caminhos instintivos de uma vida que já é a dele. 
Fartou-se de olhar sem ver e decidiu caminhar, procurar sinais no luar e encontrar-se a 
cada dia. 
 Há quem diga que o esclarecimento alivia. Só criando responsabilidade, conhecimento 
e ajuda é que se pode progredir assim, passando por caminhos difíceis com o enfoque 
certo. Não é preciso procurar a dor ou o sofrimento porque ele também tem o tempo 
dele, a natureza dele. O desafio é não lhe dar tempo a mais. 
Os medos prendem, enlaçam, embaraçam e como cavaleiro torna-se urgente enfrentá-
los quando ainda são pequenos. Eles agigantam-se no tempo e tornam-se ondas. Não 
é para viver neles, e para enfrentá-los com bravura. Não há evolução de graça. Até isto 
tem graça. 
Hoje vi pessoas tristes num mundo amplo e encolheram-se. Perguntei o que é o ser 
humano, o que são as pessoas, porque fogem das dificuldades. Esconder um tesouro é 
o mesmo de o perder porque ele não é eterno entre planos. 
Gostava de compreender melhor a minha escada, os degraus da elevação. 
Para mim a fé é essencial, a prece uma força porque não caminho sozinho. 
Sem elas nada sou. O sentimento de amor dá-lhes a cor que preciso para colorir os 
vossos corações, a vossa mente e dizer-vos que vale a pena lutar sem medos. 
Força na fé de Deus cavaleiros. 
 
PSICÓGRAFA  D 
 

Sessão de 24-03-2011 
Hoje estou aqui contigo. Isto é diferente. 
Não conheço este lugar. Mas estou bem. Sinto-me bem, como há muito tempo não 
sentia. 
Saberás dizer-me o que é isto? 
(A médium esclareceu-a mentalmente). 

Ah! Mas isso quer dizer que morri? Porque... não estou igual a ti, estando a teu lado. 
Não é? 
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(A cada pergunta a médium mentalmente foi esclarecendo respondendo a cada interrogação). 

Não sei o que aconteceu, mas lembro-me que voei. Sim foi isso, voei da estrada e vi 
todo o trânsito de cima. Mas não percebi, nem pensei, aliás. Depois acordei num 
hospital e numa cama como a dos hospitais. Então, onde era isso, sabes dizer-me? 
(Resposta mental)   

Agora que falas disso... pois tinham, tinam roupas brancas assim e... 
(R........ 
Pois... se calhar não eram como eu, como tu, quero dizer. Se calhar já eram espíritos. 
Mas então... o hospital e tudo, o jardim, todos... estavam mortos? Mas eram iguais a 
mim! Ahhh!... 
Olha já sei porque estou aqui. Sabes é que eu fugi de lá a correr para a minha casa. 
Para minha filha e depois... (chora) ... Mas depois ela não me via. Chamei , quis dar-lhe 
beijos como sempre e ela assustou-se comigo, quando me aproximei... (chorando)...  
Mesmo assim não percebi. Estava tão longe disto... Ohhh, meu Deus! E agora? Que vai 
ser dela...? Por isso ela chorava em frente a uma foto dela e minha... 
Ela chorava tanto! E eu não percebi. Como pode ser isto? 
R........ 
Tens a certeza? E agora que faço? 
R........ 
Vejo... oh! Vejo o meu padrinho. Ohh! Deves ter razão porque ele já morreu faz 5 para 
8 anos, talvez... 
Ele está a dizer-me o mesmo que tu. E está a dizer que o que te digo é o que tu 
escreves... Ohh, pois é! 
Meu Deus, posso ficar um bocadinho para perceber melhor? E como posso falar à 
minha filha? Assim como falo contigo? Achas que ela vai responder, digo, escrever o 
que digo e responder como tu, parece que só o pensas e falamos. É isto, não é? 
Ohh, meu Deus! Padrinho, obrigada. 
Olha ele vai ajudar-me agora. Desculpa. Obrigada, já percebi. 
E tu fazes isto? Vens aqui todas as semanas? E os outros também? 
Meu Deus, nunca vi nada assim. Estou a perceber, estou. 
Uns falam por nós, outros escrevem, outros falam para um grupo respondendo a um. 
Nunca pensei! Ohh, não! Nunca pensei! 
Pois, sim... vamos, padrinho. Vamos. Leva-me ao hospital onde estive? Digo isto 
porque estou tonta e quero deitar-me... Então, mas eu sinto tudo como se estivesse 
viva. Afinal estou viva? 
R........     
Ahhh, é outro modo de viver. A morte não existe? Então...? 
Ohh, desculpa sim. Parece que tenho mesmo que ir. Obrigada. Desculpa. 
R........ 
Vamos, oh, vamos! Vamos pedir a Deus pela minha filha e... por mim? 
Obrigada. Vamos, vamos. Pedimos para que ela me entenda, está bem? 
R........ 
Pedimos então para que ela entenda melhor o que me aconteceu e... que seja feita a 
vontade de Deus... 
Pois! Entendo...Adeus. 
 

Sessão de 24-03-2011 
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Flores, flores para todos. 
Como vês os esclarecimentos são sempre necessários. Aquilo que é tão vulgar para 
uns, pode ser completamente desconhecido para outros. 
Não importa a variedade, o que importa é o bem que se faz, o melhor que se faz da 
nossa vida, o melhor de nós. 
Projectar o melhor de nós e burilar todas as impurezas que ainda nos vão toldando. 
Vida é purificação se a isso nos dispomos. 
Fico junto de ti nestes trabalhos. Flores, flores. 
 

Sessão de 24-03-2011 
Luz, luz para todos em nome de Deus. 
Deus vos acompanha, Deus vos ampara. 
Não tenhais medo. Nunca estais sozinhos. Há sempre irmãos nossos, irmãos do Bem 
que vos rodeiam, que vos guiam. 
Ninguém está só de auxílio Divino. 
O Amor Maior a todos protege, até ao mais rebelde de Deus. 
A fé é o lenitivo para as maiores dores. 
Aumentai a vossa fé e com a humildade a paz reinará no vosso coração. 
Boa noite. 
 

Sessão de 24-03-2011 
Estrangulado. Morri estrangulado. 
(A médium mentalmente esclareceu a entidade comunicante). 
Pois não sei quem foi, não sei nem estou interessado sequer nisso. 
Que importa? Morri e nada me devolve a vida. 
Isso é o que me importa, nada mais! 
(R........)   
O que estou aqui a fazer não sei. 
(R........) 
Tenho estado por aí, desejando voltar à vida. 
(R........) 
Já fui vezes sem conta ao beco onde me apanharam, mas nada! Nem repetindo os 
passos anteriores - como vi nalguns filmes - consigo voltar a ser quem era. 
(R........) 
Vejo! Vejo a minha mãe. Oh, mãe, que faço eu? Diz-me! Posso, pelo menos ir contigo, 
agora? 
Está bem, mãe! 
Adeus. Obrigado por falares comigo. 
 

             
 Disse Jesus: "Quem quiser saber se a minha doutrina é verdadeira                
pratique-a". 
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