PSICÓGRAFA A
Sessão de 24-09-2009
Querida! Como é bela nossa seara de amor! Como floresce... Tudo porque há conhecimento já
que permite que vossas energias possam ser unidas em laços amorosos que irradiam luz para
todos os irmãos que querem receber ajuda! Hoje vós sois como plantas em crescimento, estais
brilhando como o orvalho que cai em vossas pétalas, cada pétala vai-se abrindo para que possa
ser regada, e germinando abre-se completamente agora para receber luz!
Há sempre orvalho!
Mas cada gota é limpa por vós para dar lugar à semeadura de todos irmãos que pedem auxílio!
É para vós nosso amor universal,
É convosco que caminhamos!
É para vós que estamos aqui!
Porque somos todos irmãos No Pai
- Até porque Deus nos ama e nos quer em seu Amor!
M....!
Sessão de 08-10-2009
Vida, que fizeste da vida?
Quando procuraste viver?
Porque viver não é vegetar!
Vegetais fomos em génese de vida, mas no género evolutivo já não pertencemos a tal
espécie.! Ou forma!
Ou energia!
Viver hoje significa estar! Sempre em cada momento, vivendo plenamente cada emoção!
Sabendo que só se vive plenamente quando já formos livres de nós próprios.
Sempre cuidando de cada pormenor diário, alimentando a alma com leituras adequadas,
sabendo escolher companhias, estudando! Mas se tudo isto é viver, sabereis estar na vida
sendo livres de preconceitos!
Para que possais ser iguais, sempre na diferença que existe em cada Ser! Mas também na
forma! E vós sois Homens!
Filhos de Deus Pai!
Evoluindo em Planos de Origem Divina! E cada plano em cada nível vibracional! Porque tudo
tem que ser adequado à forma fluídica que cada Ser já consegue emitir!
Puros de Coração sereis também vós!
Caminhais em prol da Força que a Tudo envolve! Força Divina! Pura na forma e Pura na
Vibração!
Pensai como Seres Grandes!
Engrandecei vossas almas enebriando-vos em Amor! Não temais! Porque Deus está em vós!
Somos Todos Seus Filhos
V.......!
Sessão de 08-10-2009
É quando estamos sofrendo que libertamos nossas almas!
Porque no sofrimento conseguimos elevar-nos até Deus, chamamos-o, pedimos a sua Luz.
Sofrendo conseguimos entender melhor, porque nos reconhecemos como seres que ainda
estão lutando sem saber como nossos dias vão decorrer. Tememos morrer, temos noção de
nossas precariedades, e que afinal somos seres que não conseguem sobreviver sem ajudas que
nos chegam! Por vezes sabemos e reagimos, outras, não!
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E não reagindo entregamo-nos sem resistência, e então deixamo-nos levar à força daqueles
que nos pretendem manipular!
Há pois que reagir! Tudo tem solução! Apenas há que lutar contra nossas inferioridades
morais, elevando nossas almas até Jesus!
Que é Nosso Senhor! Sempre connosco em sua Liberdade Maior, aconchegando-nos sempre
em seu Amor.
Meus amigos!
Sempre estamos convosco!
Queremos ajudar-vos a evoluir!
Acreditai em vós!
Crede que estamos sempre ajudando!
Vede como Jesus é Amor!
Vivei n'Ele, porque sereis Maiores.
Com Amor!
M....!
Sessão de 08-10-2009
Continuai meus irmãos!
Continuai com vosso trabalho nesta seara de flores em luz!
Tudo se constroi! Nada cresce nesta semeadura sem vosso trabalho. Porque para crescer há
que ter seus cuidados!
A colheita é obrigatória, por isso trabalhai de forma a poderdes colher apenas a vossa luz!
Sem luz não podereis ver o caminho de amor que vos traz até Planos Subtis onde conseguireis
chegar se trabalhardes arduamente sempre voltados para Deus!
Convosco!
Sessão de 08-10-2009
Sempre que estiverdes em aflição chamai-O!
Porque Ele está Presente em vossas vidas. Voltai vossa mente para Ele, juntai-vos em União!
Porque Ele ajuda os aflitos, afaga os perdidos, abraça quem chama por Amor! Jesus!
------------------Sessão de 08-10-2009
É como tu dizes: Estás tão carregada que tudo te parece irreal! Mas não é! Porque estes
irmãos estão comandados por forças muito más, estão em sofrimento, têm que perceber que
já nada poderão fazer, mas há que também fazerem trabalho necessário para tua evolução!
Porque tudo isto já é passado, tudo está em resolução! Apenas isso!
Como sabes, nada é por acaso! Nada é injusto, tudo acontece por razões que têm seu ser! Hoje
sei que já compreendes, já aceitas, mas sofres!
Pensa sempre como é belo Jesus! E como sofreu por nós! Nada é injusto!
Também para ele foi necessário sofrer!
Para dar seu salto! Na Evolução!
Como poderemos fazer comparação entre tal sofrimento?
Há que saber...
Para compreender!
E lutar!
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Há que saber lutar! Pois esta luta é feita com amor!
Dando-nos sempre!
Cada vez mais em prol dos outros que sofrem, e chegará o Tempo em que conseguiremos
saltar nossa verdadeira etapa, aquela a que nos propusemos quando para aqui chegámos,
antes porém, na programação que foi feita para nossa reencarnação.
Sempre que quiseres, chama-me!
Sou Amor!
Sessão de 08-10-2009
Paz! É com amor que aqui venho, em nome de Jesus.
É com amor sempre em cada coisa que chegaremos um dia até Ele!
A vida sempre nos traz tudo aquilo que nos é necessário viver! Para que em cada experiência
ultrapassemos nossas dificuldades. Só se vivendo saberá!
Por isso há que experienciar!
Livres de nosso passado, libertos de nossas imperfeições conseguiremos então apreciar melhor
a verdadeira vida, aquela que nos conduzirá um dia ao Pai!
Vimos sempre aqui para vos dar ânimo, lembrar-vos da necessidade que há em vossa
evolução! Porque nós estamos sempre ajudando vossos trabalhos, para que seja cada vez
maior a ajuda ao irmão necessitado!
Tudo por Amor!
Sempre em nome de Jesus! Ele que nos ensina com sua vivência para que possamos, um dia
caminhar pelo Caminho que Ele trouxe na Luz de Seu Amor!
Vivei em Paz! Estais chegando até nós!
Que Jesus vos ajude! Até breve!
Sessão de 08-10-2009
Minha irmã!
Não receies a vida!
Goza-a nos momentos que aqui vives de espiritualidade, não te preocupes com mais nada!
Porque pensar naquilo que há-de acontecer, um dia, ou não? Achas que esses pensamentos te
irão resolver teus problemas?
Relaxa e tem fé n'Aquele que te pode ser salvação em teus dias, porque é n'Ele que te deves
mentalizar.
Quando te preocupas em problemas que nem ainda chegaram, apenas antevês, deixas entrar
em ti ansiedade, preocupações que só te atormentam a alma! Ora e pede ao Pai que permita
tua permanência aqui, neste local onde tu estás, onde tu encontraste teu caminho!
Porque há que continuares sem medos ou receios.
Peço-te que sejas mais positiva!
Conseguirás!
Um amigo
(Este assunto diz respeito a muitos de nós, que vivendo do medo de coisas que supostamente a nossa mente
sugere que venham a acontecer, passam a amargurar-se e a viver em tristeza, por eventos que não se
concretizam e que não tinham razão de ser. Tudo por falta de nosso conhecimento de quem somos e da razão de
ser da Vida.)

Sessão de 15-10-2009
Filha,
Há que teres fé na vida!
Há que acreditares sempre!
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Porque tudo que te é posto em teu caminho apenas visa tua transformação. E assim será
porque és um Ser em perfeita comunhão com Deus!
Só que tu ainda não podes ligar-te a Ele completamente enquanto não teres dado
cumprimento a tuas provas!
Por isso não tenhas medos que te impedem de estares vibrando na Luz!
Segue teu caminho por esta via que é aquela que estás em rota para tua evolução. Há que
trabalhares-te pois tudo se encontra já em ti, apenas tens que abrir tua alma mais um pouco.
Sabes que estamos presentes!
Por isso vai!
Caminha rumo a Deus!
É n'Ele que tens apoio! Sempre!
Porque tu és Filha d'Ele!
Como Jesus disse: estou presente entre vós sempre que se reunirem em meu nome! E aqui
estou!
Sessão de 15-10-2009
Quando o desespero tomar conta de ti, pensa em Jesus! Ele é a alegria, a que nos enche a
alma. Floresce em cada lágrima, em cada alegria, em cada coração. Pensa n'Ele porque Ele dáte ânimo! Jesus é Luz!
E é de Luz que necessitais, todos vós!
Estai alentados para a solidão que é caminhar sós, nestas cruzadas que só individualmente
podem ser levadas pelo caminho.
Estai em Jesus, assim Estareis sempre Felizes!
Sou um vosso irmão!
Sessão de 15-10-2009
Procuro sem encontrar! Mas que mal fiz para não encontrar-te?
Estou aqui por ti, mas não te vejo! Mas sei que estás aqui presente! Sabes, sei que meu
passado foi triste, que pequei!
Sei que tudo isto é fruto de mim próprio! Porque não soube viver! Porquê?
Porque houve tantas outras coisas que escolhi!
E que não eram as certas para mim.
Mas que me deram prazer!
Mas o prazer foi efémero! E acabou, como minha vida na matéria!
E hoje vou à procura mas não posso continuar assim, sem ver, sem conseguir encontrar... logo,
estou aqui junto de ti para que possas ajudar- -me a ver, se possível!
Tua prece foi ouvida!
Estou já aqui em união com amigos que estão comigo para me ajudar! Quanto amor, estou em
paz!
Aqui agradeço tua ajuda para que também possas ajudar estes irmãos que estão aqui junto de
ti! Precisam também de conseguir ver!
Vou!
Obrigada!
Sessão de 15-10-2009!
Somos um Grupo em União com Jesus!
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Estamos ajudando nossa esfera celeste em libertação na dor, no sofrimento que paira em todo
o lado! Estamos convosco no Amor de Jesus, que Mestre Planetário tem como missão nossa
salvação!
Ligados a Ele caminham também na evolução de nossos espíritos, cumprindo igualmente
nossas missões de amor para com todos aqueles que sofrem! Por Amor!
Paz vos desejamos meus irmãos!
Estamos presentes!
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PSICÓGRAFA B
Sessão de 10-11-2009
A..........
Minhas queridas filhinhas, são todas muito amadas!
Cada uma tem a sua missão, a sua passagem pela escola! Esta vida é uma escola para a
felicidade Eterna!
Nesta quadra familiar onde se relembra o amor, amai sempre, sejam corajosas! Tudo passa
rápidamente! Aproveitai todas as ocasiões para fazer o Bem! Para vocês! Não duvidem!
Esperamos visitar-vos! Não estamos sózinhos nunca, Nunca!
Beijinhos para todos, estejam onde estiverem, iremos visitá-los e beijá-los!
Coragem! Coragem! Tudo passa rápidamente!
A..........!
Sessão de 12-11-2009
Boas Noites!
Minhas queridas, que alegria ver-vos!
Que alegria ver todo este grupo dedicado ao serviço do Amor!
Como vossa Luz é linda! Um dia a vereis!
Todo o sofrimento comove! Fáz-nos recordar aquilo porque já passámos um dia. Também nós
já praticamos actos e pensamentos que nos conduziram a situações dolorosas.
É a nossa vez de nos redimir-mos! De recuperar-mos o mal que já infligimos às Leis da Vida!
Todo o processo é feito por etapas! Cada um de nós cresce conforme o seu esforço. Daí o seu
merecimento!
Vede como as coisas são: um sorriso consegue evitar um suicídio!
É esta passagem de amor e de esperança que pode salvar vidas!
Está ao alcance de todos tornar esta Terra um lugar melhor! Basta ter o coração cheio de
amor, tudo o resto se seguirá naturalmente!
Sede corajosos irmãos! Acreditai que as provas continuam deste lado da Vida!
Que a Luz do Pai, a todos aponte o caminho com Paz!
Uma irmã, ainda a aprender a ser um Espírito de Amor!
Sessão de 12-11-2009
Guia

G......!
Serenidade!
É com Paz e Fé que devemos entender as Vidas, meus queridos irmãos!
É com a consciência de que tudo é consequência do que fazemos e do que pensamos, que
devemos ver cada dor que nos acontece!
É com a clara consciência e responsabilidade que devemos começar cada dia! Jamais esquecer
que colhemos amanhã, o que semeamos hoje!
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Irmãos a vida é contínua! Tudo precisamos experimentar, tudo precisamos assim entender!
É na experiência sentida na Alma, que a Serenidade vem! Na compreensão de que somos
filhos de um Deus de Amor Eterno!
Que também nós somos, por isso mesmo, eternos!
Irmãos, confiai na Sapiência e no Amor do Pai!
Sede corajosos e conscientes sobre as Vossas Responsabilidades para convosco mesmos!
Flores para todos!
Coragem!
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Sessão de 12-11-2009!
Boas Noites!
Irmãos queridos! Como é bom reencontrarmo-nos! Quanta alegria!
O sofrimento é muito em todos os campos de crescimento de almas! Apenas sentindo se
aprende, é a nossa natureza!
Muitas vezes se acredita, que só fazendo parte de uma grande obra se tem muito mérito e se
consegue amealhar tesouros no céu.
Infantil ilusão! É no nosso dia a dia que manifestamos a nossa inocência e a nossa essência!
Um coração puro é como a água, tudo limpa, tudo cura, tudo alimenta!
Um coração endurecido e triste, tudo perde, como a água entre os dedos!
Vede a obra de nosso Mestre Jesus! Que nos mostrou? A simplicidade da vida! O Amor e o
respeito pelo próximo! Esta é a maior Obra de que podemos fazer parte: O Amor Universal! É
um tudo e o nada! Pois que os maiores danos que se pode causar a alguém é uma má palavra!
A força do pensamento, verbalizada ou não tem um poder criador ou destruidor de que não
tendes noção!
Cultivai a simplicidade, a verdade, a boa vontade e a tolerância! Uni-vos na sintonia do Amor!
Sede como as gotas dos Oceanos: sózinhas - tão frágeis! Juntas tem o poder de o Mundo! E a
vós mesmos!
Quereis conhecimento e desenvolvimento?
Observai as obras dos iluminados que até vós tem chegado ao longo dos tempos! A que se
dedicam? Ao seu conhecimento próprio, ao Amor Universal e ao Respeito Universal!
Que cada um de nós, se consciencialize de que a evolução começa, pela observação de si
próprio antes de tudo! Só depois temos autoridade moral para apontar o dedo! "Que aquele
que não errou, atire a primeira pedra!"
Irmãos, um dia de cada vez! Um momento a seguir ao outro! Um momento a seguir ao outro!
O amanhã feliz, constroi-se hoje com o nosso esforço e reconhecimento da nossa pequenez!
Um irmão, a acompanhar os trabalhos e a aprender a viver ainda.
Sessão de 12-11-2009
Boas Noites!
Minhas queridas! Que bom ver-vos!
Não desanimem! Os problemas que sentis no vosso corpo, também pertence à vossa
aprendizagem!
Mas entendei-os sempre como uma benção! Mesmo expiando vossos karmas, são também
exercício para a vossa capacidade de amar, de exercitar a vossa calma, de aceitar a vontade do
Pai!
Queridos, imaginais quantas vezes tocamos o coração de nossos irmãos sem nos
apercebermos! Se somos exemplo de sofrimento, acreditai, que alguns irmãos se tornam mais
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dóceis, ao agradecerem ao Pai, ao se aproximarem do Pai, por não terem semelhante situação
de sofrimento!
Muitas vezes não imaginais, o quanto estamos interligados!
Toda a acção tem uma reacção! Toda a acção tem a sua consequência! Depende de nós
reverter a nosso favor, tudo o que nos acontece! Sejamos inteligentes! Aproveitemos todos os
instantes para crescer, para chegar ao Pai mais rápidamente!
Tende esperança! A passagem pela Terra é muito breve! Sede corajosos irmãos! Vai valer a
pena o esforço!
Que Mãe Maria a todos acompanhe!
Que tenhamos sempre paz no nosso coração!
Uma irmã com tanto ainda para aprender!
Sessão de 12-11-2009
Loucura!
Irmãos sabeis o que é loucura?
É não querer ver!
É não querer entender!
É desperdiçar uma vida! Por teimosia! Por egoísmo! Por ignorância!
Sou um jovem que desencarnou há pouco tempo. Vou seguir para uma colónia de estudo! Não
por mérito, mas por reconhecer que fui burro! Tenho vergonha... mas agradeço a
oportunidade que me dão! Vou ser forte!
Reencarnei numa situação agradável, no seio de uma família de Bem.
Com tantos bons exemplos dos meus pais e irmãos, eu fui o bandido!
Nada ouvi. Nada entendi. Apenas causei sofrimento! Para mim foi bom!
Já caí em mim. Já vi o mal que fiz... Foi-me permitido ver, o quanto a minha família agora está
melhor sem mim... dói... Doeu muito! Mas é a verdade! Fui um bandido!
Do fundo do coração, agradeço ao Pai! Pela oportunidade! Do fundo da minha alma, vou
agradecer sempre à minha família que me acolheu estes 19 anos! De miséria pessoal! Apenas
isso. O dinheiro não é tudo! Teria sido muito mais feliz se me tivesse deixado envolver pelo
calor daquela família! Deus me permita recompensá-los.
Nunca quis ser doutor. Nem mandar no mundo! Apenas procurei o meu próprio prazer, acima
de tudo e de todos! Que patetice! Tanto desperdicei... tanto fiz sofrer! Mas ainda assim, a
família que me acolheu, é hoje mais linda! Sofrendo o desgosto de não me terem conseguido
ajudar, ainda mais se dedicam a ajudar outros irmãos!
Fortalecem-se entre si, amando-se e apoiando-se! São fortes. Têm Seres de Luz que os
acompanham! Cada palavra dirigida a um pobre, não é ofensiva! Têm sempre um sorriso para
oferecer. Custa tão pouco! Fui tão ingrato e ignorante...
Dói ver o quanto se pode ser pequenino, mesquinho... Para quê magoar quem já está
magoado? Como fui insensato...
Foi-me permitido ver a luz da família que me recebeu! Como fiquei comovido! Como me
envergonho! Meu Deus! Espero já ter aprendido a lição... Também quero um dia ser pai de
uma família de Luz e receber filhos/ irmãos rebeldes!
Quero acreditar que aprendi a lição! Ai como fui insensato, tolo!
Não aprendi nada por meu egoísmo! Dei tantos pontapés às pedras da calçada! Acaso a
natureza é menos importante que nós! Acaso fui eu que a criei? Então porque não a soube
respeitar?
Porque não entendi, o que me disseram tantas vezes: "faz apenas o que queres que te façam!"
Tão simples! E o que fiz? Apenas tirar vantagem de todos! Fui um bandido! Tolo! Louco!
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É uma regra tão simples! Porque tantos de nós não a entendemos? E dizemos nós que somos
seres inteligentes? Onde? Nem para nós mesmos somos bons!!
Se pudessem ver tudo o que agora me deixaram ver! Como iriam ficar surpreendidos!
Como dói ver a nossa vida! Aqui sim choramos, a doer mesmo! A vergonha e os remorsos, são
larvas insaciantes! Destroem-nos, tal como as folhas são digeridas pelas lagartas das couves!
Podemos ser muito grandes... mas lentamente desaparecemos! E aí choramos...
Depois de descansar, iniciei nova vida! Fiz tanto mal, e no entanto aqueles que tanto fiz sofrer,
são aqueles que hoje mais me ajudam! Não choram por mim com magoa! Continuam a
encorajar-me a ir em frente! Que um dia se encontrarão comigo de novo! Que serei sempre
bem vindo naquela família! Já sei que um dia os poderei visitar e eles sentir-me-ão! Quero
beijá-los. Quero agradecer-lhes! Como me inspira, vê-los a ajudar outros jovens toxicodependentes como eu, por amor a mim! Como são luminosos! Sinto suas vibrações de paz e de
coragem! Como eu sofreria se os sentisse a chorar de desespero por mim!
Não imaginam o quanto vosso choro ou alegria nos influência! Graças a Deus, esta família já
tem bastantes conhecimentos, já sabiam que a vida continua e de que forma se pode
continuar a ajudar e a amar os familiares que partiram! Basta dar coragem, Inspirar a
continuar a aprender, encorajar a confiar na Bondade de Deus Pai! Assegurar que não existem
castigos eternos, o famoso Inferno! Acreditando nisto, damos uma oportunidade a nós
mesmos!
Aceitamos a nossa falha e sem medo, aceitamos o desafio de querer e tentar ser melhores!
Aceitando que a Vida continua, não queremos sentir a mesma vergonha de só ter feito
asneiras! Temos coragem para ir em frente, estudar, trabalhar! Temos que continuar a
reencarnar! Até sermos perfeitos! já entendi isso!
Se as famílias que deixamos para trás soubessem o quanto continuam a ser importantes para
nós! Não nos lamentem! Dêem-nos coragem para continuar em frente!
Basta lembrarem-se de nós com carinho, Para sentirmos uma leve e doce carícia na alma, no
nosso coração!
Queridas famílias, um dia nos reencontraremos! Não chorem! Estamos a evoluir! Precisávamos
desta experiência, acreditem! Foi o melhor para todos! Nada está feito ao acaso!
Queridas famílias, não chorem vossos mortos! Amem-nos! Com isso já fazem tudo! Continuai
vossas vidas! Tende a certeza de que nos visitamos quando estamos todos preparados e um
dia nos voltaremos a encontrar!
Os pais não perdem os filhos!
Os filhos não perdem os pais!
Os amigos não perdem os amigos!
Nem os nossos animais de estimação perdemos!
"Nada se perde! Tudo se transforma!"
A todos, coragem!
A todos, obrigada! Queridos pais, manos obrigada! Voltarei a vê-los!
Obrigada por me terem sempre perdoado!
Manos! Não sigam o exemplo deste tonto! Aqui mais dói mais ver as asneiras que fizemos,
mais do que os castigos dos pais, acreditem!
Obrigada irmãos de Luz que me receberam, trataram, ouviram!
Obrigada meu Anjo da Guarda, meu amigo por nunca me teres abandonado!
Obrigado a todos os que me deram a mão e o ombro!
Meu Deus, permita que eu possa um dia ser também um instrumento de amor e verdade! Que
a todos eu possa retribuir e servir!
Obrigada Deus Pai, por permitir que me possa reerguer!
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Obrigada a ti por registares o meu testemunho!
Sessão de 12-11-2009
Guia

G......!
O Amor é como Água!
Meus irmãos, é sempre com alegria que nos encontramos!
O acto de amar, começa com as mais pequenas coisas do dia a dia!
A nossa salvação começa com as mais insignificantes ou simples acções! É na constante
aplicação da nossa boa vontade e tolerância, neste exercício diário, que encontramos a paz!
Reparai que as grandes obras, são o somatório de muitas e delicadas peças, todas em sintonia!
Vede os nossos grandes oceanos! O que são? Infindáveis gotas de Água unidas, com a mesma
vontade de existir, amar e servir!
A água é a manifestação sublime da Creação para nós!
Vede como é importante nas vossas vidas!
Compreendei, que tal como a água, o Amor tudo pode, tudo faz ou tudo destrói! Acreditai que
uma dor também pode ser uma Benção!
Por vezes é preciso começar de novo! Por amor renascemos! Por amor existimos! Por amor
evoluímos!
Bebei Água! Senti Amor! Respirai tolerância!
Que a Paz do Pai a todos dê alento e esperança!
Flores para todos! Muita Luz!
Sessão de 19-11-2009
Filhos!
Meus queridos! Ter filhos é uma benção!
Mais para nós do que para eles! É com eles que exercitamos todas as nossas capacidades.
Mais uma vez somos nós os mais beneficiados. Desenvolvendo as nossas capacidades ( de
amor e respeito), crescemos e recuperamos nossos karmas no auxílio a um nosso irmão.
Analizai como tudo está magistralmente articulado: no final todos crescemos!
Amai, amai sempre! Lembrai-vos, os filhos não são nossa propriedade, são irmãos nossos a
precisar de auxílio. O Pai, autorizou - confiou em nós para prestar este serviço.
Até breve!
Sessão de 19-11-2009
Rosas!
Todos nós somos:
- frágeis como um botão de rosa!
- belos, porque a beleza está em nós! O Amor está na nossa essência.
- raros, porque cada rosa tem o seu próprio perfume! Somos únicos aos olhos do Pai! Somos
tão preciosos que o Pai nos dá todas as oportunidades que precisamos!
O Amor celebra-se com flores de todas as cores e de tantos feitios!
Para cada ocasião uma flor! Para cada momento, a nossa boa vontade!
Uma irmã a aprender a Amar sempre!
Sessão de 19-11-2009
Meus irmãos, Santas Noites.
No trabalho de assistência a nossos irmãos, cada um tem a sua função!
Por vezes assistimos a infantis despiques e ciúmes. Julga-se que uma tarefa é superior à outra!
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Olvida-se que todo o trabalho, é composto de muitas partes! Todas elas importantes! Todas
elas necessárias e sem as quais não se teria o resultado final desejado: prestar Auxílio!
Mas reparai meus irmãos, os primeiros a serem auxiliados somos nós próprios! Foi o caminho
que escolhemos para nos redimirmos Karmicamente.
Não tenhais ilusões! Também estais a trabalhar para vós mesmos!
Cumpris apenas aquilo a que vos haveis proposto! O mérito está no verdadeiro desinteresse
com que vos dedicais às tarefas!
É nossa obrigação seguir o exemplo de Jesus: Amar e respeitar a tudo e a todos e a todos como
a si mesmo!
A nossa recompensa, é o carinho que recebemos daqueles que jamais nos esquecerão!
Como vos sentis, quando tendes auxílio numa situação difícil? Agora imaginai o que será - esse
sentimento de dor - quando nos julgamos completamente vazios e perdidos... O que é chegar
a este lado da Vida, de mãos vazias! Sentir que desperdiçamos tempo útil e necessário ao
nosso desenvolvimento.
Em termos culturais, cada país tem a sua forma de educar. Uns são materialistas! Outros são
mais espiritualistas!
Nada é por acaso! Todos reencarnamos de acordo com as nossas necessidades! É assim que
existem os mais variados locais com as mais distintas realidades!
Irmãos, respeitai o local - os locais - onde vos encontrais. Têm uma finalidade ainda que por
vós desconhecida!
Abraçai a vida com coragem e responsabilidade! Tudo depende de nós mesmos. Fazei apenas
o vosso melhor a cada momento!
Ficai em Paz! Sois sempre bem vindos às Missões de Amor - aqui, ou em qualquer onde vos
possais encontrar!
Um irmão nos trabalhos e na vida.
Sessão de 26-11-2009
Meus irmãos ! Santas noites!
Por vezes questionai-vos sobre a finalidade de cada uma das comunicações que vos são
dirigidas.
Mais que revelações são provas de Vida, são provas de amor por vós!
A nossa confiança nos médiuns escreventes, é demonstrada através dos tempos e da
constância das comunicações. O seu conteúdo também é revelador das qualidades dos
médiuns.
Não existem dois médiuns em qualquer área que sejam iguais! Cada um tem a sua matriz
existencial! As suas experiências e entendimento daí decorrentes. Tudo reverte a favor do
próprio essencialmente!
O médium escrevente é o primeiro a beneficiar dos nossos intercâmbios! Trocamos: amor e
energia! Nobres alimentos para o corpo e para o espírito!
No geral, uns são médiuns por merecimento (ainda que em prova) e outros mais por resgate
kármico! Mas todos aqui em contínua evolução, tudo depende da utilização que é dada à(s)
faculdade (s) que está a desenvolver e a que tem acesso!
Em todas estas situações de intercâmbio o objectivo é unicamente o reforço amoroso do
crescimento de todos os envolvidos!
Todos nós precisamos de exercitar a nossa tolerância!
Ser tolerante significa ser responsável! Rogar ao Pai que permita que possamos ser sempre
tratados com igual medida. Porque tudo a nós volta!
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Muitos irmãos se julgam esquecidos pelo Pai, por não terem estas faculdades de forma
ostensiva!
Mas imaginais vós, o que está na base de tal manifestação?
Podereis vós julgar as necessidades de cada irmão? Sabeis vós que utilização poderá cada
irmão dar ao que lhe é dado? Ou que amor poderá nele crescer com essa ausência de
faculdade?
Em qualquer situação, confiai no Amor do Pai! Entendei que parte do que vivemos hoje, foi por
vós mesmos programado. Então irmãos, fazei apenas o melhor que sabeis em cada momento e
em cada situação. Utilizai o que vos foi permitido ter, e segui em frente!
Aceitai que a vida tem várias fases e que tudo precisamos experimentar! Hoje somos pobres,
amanhã somos estrelas!
Vivei e aceitai o momento com amor e responsabilidade!
Por todos vós temos grande carinho, já passamos por semelhantes situações!
Aos médiuns escreventes está reservada a tarefa de registar as nossas palavras,
Aos médiuns videntes, a missão de descrever e entender a "outra realidade",
Aos médiuns ouvintes, alertar que a vida se mantém,
Aos médiuns curadores e passistas, fazer sentir que a nossa acção coadjuvante na cura é real,
que somos uma equipa com o mesmo objectivo!
Aos médiuns intuitivos, que somos todos nós - em menor ou maior estado consciente dedicamos nosso coração de irmãos na mesma estrada de areia batida pelo deserto do
sofrimento!
Fazei o vosso melhor e do deserto brotará água corrente, fonte de vida para todos!
Até breve!
Um irmão nos trabalhos e na vida!
Sessão de 26-11-2009
Guia

G......
Um copo de água.
Meus irmãos, nós somos seres sequiosos de vida!
Somos copos de água!
Cada reencarnação, é uma porção de água no nosso copo!
À medida que o tempo passa, a água evapora! As nossas dores passam! O nosso espírito bebe
a experiência necessária à nossa evolução! No final de cada experiência Kármica, esvaziamos o
copo!
À que nos avaliarmos; e, equacionarmos que caminhos queremos trilhar!
É imperativo termos a consciência de que a vida continua!
Sermos responsáveis pela nossa própria vida! Cada acção, cada pensamento terá uma reacção,
que mais cedo ou mais tarde, virá ao nosso encontro!
Vigiai-vos! Amai sempre! Sede tolerantes uns com os outros! A mesma medida de
compreensão será usada connosco próprios! É a Lei da Vida!
Ficai em Paz! Flores para todos!
Muitas flores!
PSICÓGRAFO C
Sessão de 02-09- de 2010
Sentimentos
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Vou buscar o sentimento adequado e só depois é que faço... é o sentimento que me domina,
ele que é dono, eu dependo.
No entanto quantos precisam de cantar uma canção alegre para ficarem alegres. Esta sala não
é excepção. As nossas acções condicionam os nossos pensamentos e sentimentos,
condicionam quem somos.
E como queremos ser? Dependentes de estados espirituais ou dialogantes com esses estados
sabendo que são parte de nós mas não somos alegres ou tristes, somos mais do que aquilo
que sentimos.
É interessante a afinidade com o que sentimos mas, por vezes, há que sentir a dor do outro e
dar-lhe paz e tranquilidade. Quantos há que só sentiram ódio e revolta, porque simplesmente
querem destruir a causa do seu mal, e destroem-se.
E vais e dizes: - Irmão sente o que sinto, este prazer e tranquilidade por estar aqui, esta
felicidade por sentir Deus em mim, este amor porque me quero dar aos meus irmãos. Irmão,
dá-me esse sentimento, essa revolta, essa destruição em troca do meu amor.
Poucos há que sentindo o amor profundo, a alegria calorosa, que queiram voltar a um estado
auto destrutivo. Porque se sentem bem agora, como nunca, talvez, se tenham sentido. É
estranha esta troca. Para a fazer é preciso que estejam bem e ligados a Deus, a fonte eterna do
amor universal. Depois de sentirem sentimentos negativos saibam que não são vossos, que
não podem ser porque vós quereis o bem. São sentimentos para transmutar, precisam de
tratamento e compreensão. Como alguém se sentiria assim? Só desligando e ignorando o
caminho de Deus. Então não é vosso. Não deixem as vossas acções decorrerem de
sentimentos negativos. São mais que isto e superiores a tais acções. Troquem pelo amor a
Deus e à criação. O amor esteja convosco.
Sessão de 16-09-2010
Materialidade
Hoje vivi um minuto de paz e dez de agonia ao ver o mundo encostado a tanta materialidade
divina, quantos bodes de oiro se formaram a meus olhos, elevados em relação às decisões
humanas, superiores a tudo e inatingíveis. Pois eu os destrui mentalmente.
Acho o oiro lindo mas não superior ao homem. Não gosto da posição dele nem dos problemas
que traz. Contenta-me uma vida mais simples, mais feliz. Se for mais fácil melhor mas que essa
felicidade também dê para levar a minha família comigo, longe de mim tudo o que não quero,
não fico rico com a infelicidade, com o ego, o orgulho, a vaidade, o querer ser maior.
Não sou contra uma vida digna e boa. Sou contra quando isto significa sofrimento sacado a
quem precisa de outro entendimento para poder acompanhar a humanidade. Pois é, nada sou
sem Deus ou longe dele. Com fé venço a parede material que me quer tralitar a mente. Não a
quero, nem me coloco a lutar contra ela. Prefiro esquecê-la e perdê-la para sempre. Ela e as
suas múltiplas mãos que puxam e me desgastam.
Estão todos à espera que eu caia o que duvido porque já compreendi o meu caminho. Ser do
contra sem revolta porque esta estraga tudo, convence-me.
Adeus vida boa e glória terrena. Obrigado pelas tuas provações porque me ajudaram a
clarificar o meu caminho.
PSICÓGRAFA D
Sessão de 31-03-2011
Ao teu lado estamos nós outros.
Queremos explicar-te por esta forma - a escrita.
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Tudo isto são o resultado de fraquezas. Fraquezas que têm lugar proeminente, em vez de
terem dimensões projectadas em virtude.
Aí está o refúgio de todos os que anseiam progredir - nas virtudes.
Nas virtudes que são afloradas, sentidas e mais tarde fazem parte intrínseca de nós.
A partir daqui já podemos ser a sua projecção, onde estivermos, onde estamos.
Nós somos essas virtudes que amamos e enlevamos em nós.
Boa noite, irmã.
Sessão de 31-03-2011
Ao mesmo tempo que se ajudam irmãos doentes, infelizes, pobres de Deus, estamos também
numa escola.
Escola em que cada um vai aprendendo a disciplinar as suas emoções, até os seus
sentimentos, em prol de uma personalidade que um dia será exemplar.
Os anjos são personalidades muito elevadas, para nós quase perfeitos.
Mas até a perfeição é infinita.
Todos chegaremos a anjos e todos ultrapassaremos essa situação promovendo sempre a
perfeição com o aperfeiçoamento.
Boas noites.
Sessão de 31-03-2011
Santas noites. Santos dias.
Fazemos da vida eterna um progresso infinito de nós mesmos.
Essa é uma oportunidade que Deus nos dá, em igualdade para todos.
Uma igualdade que aí não se entende porque ninguém a tem.
Possa todos aproveitar a vida que Deus vos deu do melhor modo.
Deus vos abençoa.
Sessão de 31-03-2011
Os sacrifícios são momentos na eternidade do ser.
No viver eterno somos ainda infantes.
Cabe a nós mesmos o nosso evoluir.
As nossas escolhas são a direcção mais curta ou mais longa, ou em ziguezague.
Enfim, do que escolhemos assim temos.
Disto todos aqui já têm conhecimento.
Do que não parecem ter ideias muito nítidas é das possibilidades que vos são expostas.
Tantas vezes se opta pelo medo, o lamento, o remorso, a angústia, a luxúria, os vícios de toda
a espécie.
Tudo isso tem importância.
E todas estas situações têm o seu oposto.
Temos a escolha por nós. Mesmo quando pareça estarmos sós, não estamos.
Ao nosso lado estão os que se identificam na mesma faixa vibratória.
É preciso saber escolher e saber conservar essas escolhas, sempre que sejam as melhores.
Porque a todo o momento podemos iludir-nos.
O mais acertado é olhar para longe, para o objectivo acertado, o mais recto que seja a cada
dia.
Boa noite.
Sessão de 31-03-2011
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Boa noite Irmãos.
Como sempre, muitos sofredores estão aqui entre nós. Do lado espiritual e dentre vós.
Lembrai a Fé em Deus.
Lembrai que nada chega por acaso. E cada um tem a carga que precisa suportar para saldar os
seus erros.
Em cada sofrimento que sentis, vede uma oportunidade.
E em serenidade lúcida resolvei as vossas situações.
Saber avançar com decisões é tão útil como saber parar e esperar.
Porque tudo se deve resolver no tempo certo.
Resolver no princípio, quando ainda só há indícios ou no fim, quando se acumularem os
desleixos não é o tempo certo.
Aqueles que percebem os indícios devem aproveitar esse prelúdio como preparação para
resolverem os problemas em serenidade ou sem sobressalto maior.
Perceber os indícios é uma bênção por mérito.
Calma, serenidade e paz permitem a disciplina do indivíduo, da situação e de todos os que
forem envolvidos.
A Paz de Deus fique em vós e descansem na Providência Divina.
Sessão de 31-03-2011
Oração
Orar.
São bons hábitos. Hábitos salutares.
Boas noites. Flores para todos.
Um irmão junto de ti nos trabalhos.

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