PSICÓGRAFA A
Sessão de 19-10-2009
C....! Sou C....!
Por amor estou aqui!
Como me foi permitido passar a este plano para trabalhar em vossos trabalhos, é com
amor que vim junto de vós, meus irmãos! Porque o que se faz aqui é muito importante
para a transformação de irmãos que estão em provas! Como vós já sabeis!
Mas este trabalho implica muita entrega, muita dádiva de amor. Mas tudo é feito com
esse amor, pois vós já o tendes em vós!
Juntos conseguimos envolver cada um na vontade em mudar!
Apesar de hoje tudo ser mais difícil porque vosso plano se altera na mudança, mas vós
conseguis encontrar forças para dar a todos que aqui vêm!
A verdade é que Deus está aqui em Sua Força!
Deus emana em vós Amor!
Deus tudo É!
E tudo é feito aqui por sua Lei.
Transformação do homem!
Em cada um Ele vibra! Como poderemos nós estar sem seu Amor? Sim! Ele sempre
está connosco! Dando-se Totalmente!
No Todo que está em Tudo - Deus - A vontade divina em Ser!
A Harmonia latente em Deus!
A Todos Tudo será dado,
Porque Deus é Nosso Pai! E que Pai não quer o melhor para seu filho?
Ele nos creou, Ele nos modelou à sua imagem, Ele nos deu tudo para que possamos
Voltar!
Na Luz da Imensidão Cósmica Ele envia até nós Todo Amor Por Todos!
Amigos!
Vou agora!
Mas Voltarei!
Sessão de 19-10-2009
Para que haja esse amor filial é necessário estarem muito em ligação íntima!
Ligação pura e cuja essência provém de Deus.
Jesus esteve em profunda ligação com Maria, sua Mãe. Foi por amor que Ela teve Jesus
em seu seio de luz, para que pudessem realizar sua vivência na reencarnação que
estiveram nessas condições. Jesus cumpriu a missão com que trouxe na sua evolução,
Maria cumpriu sua missão enquanto Mãe!
Porque era assim que tinham que concretizar sua ligação de vidas anteriores.
Foi esse amor filial que permitiu a Jesus! A Maria, que crescessem na Luz, enquanto
serem que já conseguiram alcançar graus de pureza grandes, seres altamente
evoluídos, para que suas realizações fossem concretizadas.
Amor de Mãe e Filho funde-se na eternidade, aprofunda laços de união, entrega total
em prol do Amor! Jesus amou sua Mãe! Jesus sabia que o Amor de Maria foi
necessário à sua ascensão.
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Pai e Filho têm também em si amor! Mas nada se compara ao Amor que é a dádiva de
trazer ao mundo em seu seio aquele que irá percorrer seu caminho, porque teve uma
mãe que o criou. Mas sabeis como o Amor é Universal! É nessa eternidade do Cosmos
que esse Amor é doado, é em vós que esse Amor se desenvolve, sois vós quem criareis
dentro de vós mais amor, para que possais dá-lo a outros que estão vindo até nós para
entrarem na união fraterna em que tudo já vibra nesse amor.
Estou convosco!
Sempre!
Sessão de 19-10-2009
Como vês, nem sempre aquilo que parece, é!
É para tal facto que te alertamos! Saber discernir! É difícil!
Mas será chegado o momento em que já tudo será fácil!
Basta estares atenta, sentir vibrações, e permitir que cada manifestação possa ser
analisada, até que possas saber por ti quem é que se comunica!
Estamos na escolha, pretendemos que haja evolução, tu és peça fundamental para que
se abram outros horizontes, cada vez que pensares em libertar-te!
Estou Presente em teu trabalho! Para ajudar.
Até já!
Sessão de 19-10-2009
Rosas! Boa Noite!
Estou presente aqui em teu trabalho, que é missão tua.
Minha imã, há tempos disse-te que terias que sofrer para que pudesses passar aquela
meta a que te propuseste. Hoje volto a dizer-te - luta minha irmã!
Tua vida é tua batalha, mas cada desafio vencido corresponde à vitória.
É com amor que hoje vim comunicar-me contigo, estou aqui sempre!
Quando quiseres chama por mim, sou a irmã que traz as rosas que florescem no jardim
celestial do Pai!
E trago-as para vós, sois todos presenteados com uma flor!
Crede que hoje tudo está em rosa, lilás, azul!
Cada cor é sinal de nossa presença, pois tudo é energia.
Continua este trabalho, é necessário e tem em vista tua transformação espiritual!
Boa Noite!
Sessão de 19-10-2009
Quando puderdes ver com claridade vossa vida sabereis como ainda estais tão mal
enquanto seres em evolução.
Porque não conseguis ter vossas mentes limpas de pensamentos puros, porque
pensais que já tendes em vós tudo aquilo que necessitais.
Hoje sei como é pensar assim. Mas alturas houve em que achava que quem sabia era
eu.
Foi sofrendo que aprendi a ser mais humilde, a pensar sobre mim, para saber que
minha vida afinal não era aquela que eu precisava!
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Vós também não pensastes com tendes de ser? Como tendes de viver? Hoje podeis
comparar o que fostes, e o que sois! Vede como podeis ser amanhã!
Porque amanhã já tendes em vós tudo aquilo que fostes ontem, e hoje, vossa
responsabilidade agrava-se, é como vossa alma que tem que crescer convosco, sempre
para que conseguis equacionar em vossas almas aquilo que quereis ser - Puros - ou
Puros - Porque Puros é o que tendes que ser. Vivei vossas vidas bem, estai sempre
atentos a vossa conduta, e vede vossos defeitos.
Transformai-vos em seres mais Puros, mais atentos a vós, estai voltados para Jesus,
Mestre Maior em vossas vidas. Segui-o!
Estai em ligação com ele! E sabereis como caminhar, estar, aprender. Tudo porque Ele
nos deixou sua mensagem de verdade e vida!
Hoje estou convosco porque ontem fui um homem que não acreditava em Deus. E
sofri por minha culpa! Mas Ele deu-me oportunidades mil para que hoje pudesse saber
amar, saber viver!
Estou Presente
Sessão de 19-10-2009
Praticas, a prática é necessária para teu trabalho.
Será praticando que estarás conduzindo este teu trabalho para nível elevado!
Quando tu já conseguires fazer a distinção, saber que tipo de entidade está vindo em
prol da comunicação conseguirás sem medo adiantar tua escrita, recebendo outros
mensageiros!
Mas há que aproveitar aquilo que te é transmitido porque estão ligados a ti irmãos que
praticam tua escrita, esses irmãos estão em missão contigo, e têm luz!
Porque a mensagem tem que ter luz que possa transmitir as vozes que aqui vêm
muitas vezes para que sejam ouvidas por vós! Tudo que é recebido tem em finalidade
ensinar! A nossa ligação faz-se porque existe em nós deveres a cumprir
Quando trazemos até ti vibrações de luz, queremos que sintas que aqui vimos
imbuídos nessa mensagem dádiva que trazemos à humanidade! O homem necessita
saber como Deus é bom!
E precisa sentir que Deus está nele! Há que estarem em sintonia, porque Deus e vós
sois UM.
P.....
Sessão de 19-10-2009
Quem clama por ajuda?
Quem quer ajuda?
Vejo tantos a sofrer...
Mas quem são?
No horizonte vislumbro caras em desespero, braços em busca de uma mão, vejo
homens perdidos na imensidão...
Clamam por vós!
Querem entrar aqui!
Mas ainda não conseguem, não têm forças... Hoje são ainda seres em busca de
perdão...
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Mas amanhã conseguirão aqui chegar por sua mão, que encontrará alguém que o
guiará até vós Quando será esse amanhã?
Por Deus, seja já! Porque é tanto o sofrimento que doi na alma
Na Luz Todos chegarão...
E aqui estaremos para os ajudar, porque é essa nossa missão!
Um Irmão
Sessão de 22-10-2009
Porque pensais que vossa irmã é fraca? Vede como ela tem lutado, vede que força tem
tido contra as adversidades da vida...
Sua força não está no físico!
Seu espírito é forte, e nada o poderá deter! Apenas necessita de reforço energético
para que possa estar em maior equilíbrio!
Vós podeis ajudá-la, mas não penseis que ela é fraca!
Que Deus esteja sempre presente!
Sessão de 22-10-2009
Vós sois como Sois que brilham em cada lado onde ajudam. Porque a luz que irradiais é
já conquista vossa, com trabalho conseguido por mérito próprio, pois esta escalada
começou há muito tempo. Quando aqui chegastes encontrastes já um local construído
com amor de muitos irmãos, criasteis com eles, esta estrutura que provém d' Aquele
que É Tudo. Para que aqui possam ajudar muitos que já merecem subir na escalada
que traçam desde há muito tempo.
Na batalha travada desde há séculos, vencerá um dia o homem aquela luta que vem
travando desde a sua génese, em que apenas estava começando a viver, para este
estado mental, espiritual!
Sempre que quiserdes saber como foi antes, estudai-vos e sabereis!
Nada já será contudo como antes, tudo será já com vista à condição a que propusestes
continuar!
Jesus está Presente!
Sessão de 22-10-2009
Sempre que estiveres em aflição chama por Jesus! Ele é Teu Amigo!
Ele é Verdade e Vida! Tudo é fruto de seu amor!
Apenas há que saberes fazer a ligação entre ti e Ele!
O elo necessário para que vibração maior te envolva, n' ela te fundas, para que
consigas entrar em harmonia.
Há que saber fazê-lo, antes que algo maior se envolva e te deixe em aflição.
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Ora, elevando tua mente sempre para Ele! Medita em suas palavras, e caminha, pois
tens que caminhar, é tua obrigação fazeres este caminho, há que evoluíres mais!
Vive sempre em fé n' Ele!
Estou aqui por amor!
Sessão de 22-10-2009
É sempre com Jesus em nossos corações que conseguiremos sentir esta beleza de vida
espiritual que abraçais porque é na ajuda constante que a luz poderá irradiar para
todos vós, abrindo mentes, iluminando os caminhos que levam até Jesus!
Vêde como é belo este conjugar de esforços. nossos , e vossos! Em sintonia na dádiva a
quem sofre seremos mais fortes! Nessa fortaleza nossas defesas estão mais
reforçadas! E poderão ser imbatíveis, é só estarmos unidos, ligados em Amor!
Vimos aqui sempre!
Uns Amigos!
Sessão de 22-10-2009
Como é habitual, aqui estou em teu trabalho, que é de grande importância para que
sejam divulgadas nossas mensagens. Que querem trazer-vos nossas missões aqui na
terra! Deus permite que nesta fase da evolução possamos vir divulgar ensinamentos
que serão para bem da humanidade em evolução. Tudo que é necessário é ter a
consciência da necessidade em vossa transformação moral!
Tereis que saber que vós sois responsáveis por tudo que acontece, porque ainda não
conseguis emitir Amor! Vossas vidas são tão importantes... E vós não as aproveitais da
melhor forma... Achais que tudo está bem, que não tendes que mudar vossas
mentalidades. Sabeis que estamos em provas duras para que possamos subir para
nível mais alto! Como conseguireis tal subida se não tiverdes em vós aquilo que é
necessário ao homem para evoluir?
Consciência do seu Ser. Enquanto seres espirituais necessitais de alimentar as vossas
almas com aquilo que vos é essencial - Amor - Nada poderá acabar... mas há que estar
em sintonia, de acordo com vibração que estais criando estareis sintonizados com
planos em que vos enquadrareis. Se fordes já amor, então vibrareis em Amor!
E estareis já prontos para subir! Se estiverdes vibrando ainda em sentimentos de ódio,
como podereis encontrar amor?
Estai em sintonia pois com Tudo que É!
Deus! Porque n' Ele está Amor!
E nesse Amor vibrareis Alto! Ligai-vos sempre em Nosso Pai! Ele que é Eterno, Creador
na essência! Luz Maior! Vida!
Procurai e encontrareis!
Convosco
PSICÓGRAFA B
Sessão de 26-11-2009
Boas Noites!
Minhas queridas, meus irmãos!
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O sofrimento causado pelo desconhecimento da Vida, é uma triste e frequente
realidade! Como lamentamos que a Terra ainda não tenha alcançado maior
conhecimento!
A educação do espírito e da alma devem de começar tão cedo quanto possível, para
que tudo seja natural, "inato"!
Os conflitos em que cada um vive, em qualquer dimensão, são parte do seu processo
de aceitação e conhecimento de si próprios.
É necessário colocarmo-nos à prova!
É enfrentando as várias dificuldades - e gozando de felizes momentos! - que tomamos
a decisão de escolher a estrada que queremos seguir!
Em cada dificuldade, exercitamos a nossa inteligência, a nossa capacidade de nos
tornarmos autónomos e cada vez mais responsáveis pela nossa vida!
Nada acontece por acaso! Tudo tem um sentido! Ainda que desconhecido!
Irmãos queridos, cada problema é mais uma hipotese de nos superarmos a nós
próprios!
Muitas vezes cremos que é a agressividade e a força física, que são as provas de
superioridade de cada irmão, no entanto, são as atitudes de calma, tolerância e
compreensão que mostram o verdadeiro caracter de cada irmão!
Vede que manter a calma, exige grande autocontrolo, autoconhecimento e grande
capacidade de compreensão!
Um irmão agressivo, barulhento é a maior das vezes, um irmão assustado, inseguro!
Precisa mais do que imagina de compreensão e carinho!
Irmãos, dai Graças ao Pai pelo vosso patamar evolutivo! Já estais a recuperar as vossas
dívidas! Alegrai-vos por já terdes atingido esse conhecimento. Ainda que tenhais
fraquejado e errado, tentai sempre! Renovai sempre a vossa vontade de querer ser
melhor a cada momento que passa!
É com pequenos passos - mas seguros - que fazemos o caminho!
Que a Luz do Pai a todos ilumine e guie os passos!
Uma irmã ainda a aprender a caminhar!
Sessão de 10-12-2009
Guia
G......
O Labor e o Amor!
Meus irmãos queridos, que a Paz e a Alegria, sempre convosco estejam!
Na Vida - em qualquer "vida" - há um tempo para tudo!
Em cada ciclo temos de experimentar todas as situações necessárias ao nosso
crescimento. E por vezes temo-las repetidas várias vezes até conseguir superá-las!
Umas são mais compreensíveis que outras, no entanto basta a nossa boa vontade, fé
de amor fraterno, para tudo ultrapassar-mos!
Acreditai, também aqui, a evolução continua!
Outras provas, outras necessidades, novos caminhos para percorrer! O ócio é nosso
ódio! O ócio é a recusa à vida! A preguiça é nossa inimiga mortal! Aniquila toda a
esperança de recuperação! A vida é formada pelo Serviço! Vede como a natureza se
renova, trabalha incessantemente! Mas com Amor! Vede como a Natureza é bela! Não
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imaginais quantos de nós nos dedicamos a tão gratificante Serviço! Nada na Creação
do Pai está só! Cada Ser, cada átomo é continuamente acarinhado! Tal como cada um
de nós, de vós! Cada um de nós tem as suas obrigações, objectivos a atingir! A
diferença, a dificuldade reside apenas no modo como entendemos o nosso programa
reencarnatório!
No entanto irmãos, seguindo a máxima de nosso Mestre Jesus," amar
incondicionalmente a tudo e a todos ", temos paz no coração e na alma, mesmo
passando por grandes provas!
Sois todos muito amados! Cada Filho de Deus é muito amado, esteja onde estiver!
Senti este amor! Sede corajosos!
Que a Luz do Pai a todos ilumine sempre!
Feliz regresso a vossos lares!
Flores, flores para todos.
Sessão de 10-12-2009
Boas Noites!
Queridos irmãos, que alegria rever-vos!
Na Seara do Pai, somos todos bem vindos! Todo o esforço é valorizado! Ainda que os
resultados não sejam os desejados ou esperados, a intenção é sempre valorizada, tudo
o resto faz parte da prova - do nosso teste a nós mesmos!
Muitos de nós desesperamos perante as mais pequenas dificuldades causando
sofrimento para os que nos rodeiam e para nós mesmos!
Existem muitas Escolas! Cada uma tem o seu objectivo! É um aspecto de nós próprios
que temos de trabalhar!
A Bonança Eterna, não faz parte da dimensão da Terra, nem de muitos outros mundos!
Alcançamos esse estado de felicidade apenas na reunião com o Pai! Até lá, queridos
irmãos, à que enfrentar tudo o que nos acontece! Com a certeza de que não estamos
sós! Praticai o entendimento, a tolerância, a boa vontade e senti a alegria de estar a
aprender a ser melhor! Estai conscientes que estais destinados a ser felizes! Mas é no
dia a dia que demonstramos o que somos, o que já aprendemos! É nas situações mais
difíceis ou mais alegres que manifestamos a nossa essência!
Irmãos, tende compaixão por vossos inimigos! Mais não são que almas em desalento!
Tal é a necessidade de carinho! Tal é a necessidade de carinho! Tal é o medo que os
controla!
Entendei que todo aquele que é consciente de si mesmo, tem paz no coração! Aceita
sem revolta as provas, sente-se sereno! Sabe que é um filho de Deus a aprender, a
crescer, que tem um Pai de braços abertos à sua espera sempre!
Amai sempre, com fé e coragem!
Que a Luz do Pai a todos ilumine!
Uma irmã ainda a aprender a viver.
Sessão de 10-12-2009
Santas Noites!
Meus irmãos, sou pessoa de poucas palavras! No entanto, aprecio uma prosa quando
o objectivo é educar ou esclarecer.
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A nossa realidade continua intimamente ligada com a vossa.
Muitos crêem que ao partirem perdem os seus entes queridos!
Quanto sofrimento desnecessário. Nada se perde! Continuamos a amar e a ser
amados! Sofremos quando sofrem! Alegramo-nos quando vencem e ultrapassam
vossas dificuldades.
Como filhos do mesmo Pai, na mesma casa nos reencontraremos um dia. Entretanto,
visitamo-nos! Enviamos nossos pensamentos e nossas vibrações!
Um nosso inimigo pode sentir a nossa raiva e a nossa revolta. Um filho nosso querido,
sente a nossa dor e o nosso desespero!
Qualquer irmão - em corpo na Terra ou em Espírito nesta dimensão, sente tudo o que
enviamos lhe enviamos e crede - nós sentimos o que nos enviam!
Cada pensamento, cada palavra é uma arma de arremesso ou uma carícia maternal!
Tudo faz ricochete para nós mesmos! Mais cedo ou mais tarde... Assim se cria o nosso
amanhã, com aquilo que produzimos hoje!
Sede conscientes! Lógicos! Cada dia é um desafio. Cada nascer de Sol é um banho de
esperança!
Que a Vida nos abençõe sempre!
Que a Vossa Boa vontade seja forte e constante!
Paz para todos! Até breve!
Um irmão, viajante!
Sessão de 10-12-2009
Irmão queridos, que alegria rever-vos! Bem hajam pela vossa boa vontade!
Estudai, procurai novas perspectivas da vida, novas abordagens para este riquíssimo
tema que é o Amor Fraterno!
São tantos os irmãos "elevados", aqueles que pela sua conduta estão mais próximos
do Pai, já atingiram o mérito de nos poder orientar com as suas explicações e
conhecimentos.
Ouvi-os, analisai-vos! Pensai por vós mesmos, analizai-vos! Auto-avaliai-vos! Crescei!
Uma irmã, nos trabalhos, na vida, no trabalho e no amor universal!
Sessão de 10-12-2009
O Ciclo da Vida!
Na grande roda da Vida: saímos e regressamos à Vida!
Em cada um de nós, cada vida é um ciclo. É uma espiral ascendente até um estado
puro, de iluminação total! De conhecimento de nós mesmos e do Universo!
Até este estado, estagiamos por vários mundos! Tão diferentes que não podeis
imaginar, porém a Lei do Amor em todos eles, é a pedra basilar! As Leis do Pai são
imutáveis, a Lei do Amor continua a ser a medida com que somos avaliados!
Podereis dizer que não faz sentido! Mas vede, um Deus de Amor, tem por nós um
carinho próprio de um Pai. Tudo o que nos apresenta tem um fim amoroso. Objectiva a
nossa evolução!
Com a aproximação do final de cada ciclo, aqueles que não tem conhecimento de
como a vida continua, sofrem, desalentados, pensando que tudo estava perdido!
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Para aqueles, cujo momento, é apenas o reconhecer que chegou o momento de seguir
em frente, é uma alegria! Ainda que tenham pequenos tremores - fruto e próprios da
condição humana que atravessam; outros passam e ficam inseguros! Ainda assim,
desse lado, assistimos a todos os que desejam a nossa presença, ainda que não o
assumam!
Muitos irmãos após a passagem pela Terra ainda se mantêm ligados às vivências
terrenas. No entanto, com boa vontade continuam a aprender até recomeçar novo
ciclo!
Podereis dizer, e quem não quer assistência? Quem não imagina que a vida continua?
Não é socorrido?
Irmãos, ninguém está sózinho seja em que mundo for! Porém, só o desejo de chegar
ao Pai, de se tornar melhor, conduz mais rapidamente à Luz! Todos aqueles que por
desconhecimento, por egoísmo e ilusão de poder, julgam ser superiores ao Pai, fogem
da Luz, escondem-se e continuam a viver procurando outros iguais a si mesmo, mas no
fundo são infelizes... almas atormentadas com medo de se enfrentarem a si próprias!
Longos e dolorosos serão seus percursos!
Sede tolerantes com quem vos magoar, maior do que o desconforto que fazem sentir,
é o seu sofrimento Kármico, sabei que tudo terá que ser saldado! Quantas lágrimas
terão de verter. Piedade Deus Pai para todos estes irmãos!
Meu Deus obrigada por todas as Bençãos que já tive até hoje! Por todas as mãos
amigas que me acarinharam e ajudaram a crescer!
Permita o Pai que eu não me esqueça, que ainda vou a meio da escada!
Irmãos, quando sentirdes que o dia da passagem está próximo, confiai que sois um
Filho de Deus, muito amado também! Lembrai-vos de vossos Guias, amigos fiés que
sempre estiveram disponíveis para vós! Se haveis vivido uma vida dedicada ao Amor,
partis em Paz!
Se haveis vivido uma vida de aprendizagem, entregai-vos nas mãos do Pai, com a
vontade sincera de ser melhor e partireis em Paz!
Cada um terá o seu percurso, mas nunca a porta do Pai se fechou para qualquer filho!
Confiai nisto!
Recordai-vos irmãos, fazei hoje o vosso amanhã! Segui a nosso Mestre Jesus: "fazei aos
outros o que gostaríamos que nos fizessem"!
Que a força e a vontade de querer ser melhor nos acompanhe sempre!
Um irmão na Vida e na Passagem!
Sessão de 17-12-2009
Ler, ver,
Ouvir, incutir,
Entender, compreender
Assimilar e amar!
São metodologias de sucesso
Para quem quer evoluir!
São passos, são pensamentos,
São palavras e acções!
Um irmão a brincar com as palavras e com as verdades da vida!
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Sessão de 17-12-2009
A vida é uma sinfonia!
As notas mais fracas, precisam de subir a escala! De ganhar força e alegria!
As notas mais fracas, precisam de protecção e encorajamento dos seus vizinhos!
As notas mais pequeninas, saem dos instrumentos musicais acompanhadas de outras
mais fortes, no mesmo ritmo, na mesma musica!
A vida é uma sinfonia completa à qual todos pertencemos!
Que a fé, a Luz Divina esteja sempre convosco!
G........ T.......
Lille - 1732
(Esta mensagem foi enviada por uma jovem francesa).
Sessão de 17-12-2009
O suspiro da alma, é a esperança de chegar a qualquer parte!
O sorriso da boca, é chegar lá! É isso que nós podemos ver, o reflexo da alma!
J.......B......
Truille - 1474
(Esta mensagem foi enviada por uma jovem francesa).
Sessão de 12-12-2009
Santas Noites!
Irmãos, numa data em que se celebra o amor de Deus pelos homens, à que repensar a
nossa postura perante a vida!
Que esperamos da nossa passagem pela escola?
Apenas compensações materiais?
A vida é uma função de cada ser que precisa de coisas materiais, porque é com elas
que "desenhamos" a vida deste corpo!
Mas a vida é apenas a permanência na Terra? De todo! A passagem pela Terra é a mais
pequena sequência da nossas vidas!
Sem esta perspectiva, a responsabilidade pelos nossos actos fica perdida. Ter este
conhecimento, ajuda-nos a entender melhor o sentido da vida.
Não valorizeis mais as coisas materiais e passageiras, do que o vosso crescimento
espiritual e eterno. Somos eternos, somos filhos de Deus!
Não acumuleis nesta dimensão passageira, as riquezas materiais que nunca vos
seguirão! Dedicai-vos sim, à caridade e à fraternidade!
Ouvi e sereis ouvidos!
Perdoai e sereis perdoados!
Compreendei e serei compreendidos!
Amai e sereis amados!
Até breve!
Um irmão nos trabalhos e na vida!
Sessão de 17-12-2009
Responsabilidade!
Irmãos, ser responsáveis é saber o que se deseja da nossa vida!
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Que objectivos queremos atingir!
Em todas as dimensões temos de nos questionar sobre as nossas prioridades! Através
dos nossos programas reencarnatórios, estabelecemos metas, muitas vezes
ambiciosas!
Mas ainda que não se consigam atingir todos os pontos, há sempre lugar para um
somatório. Desde que, como posição de vida, tenhamos adoptado a aplicação do amor
e tolerância para com os outros e consigo próprio!
Coragem! Somos filhos de Deus muito amados todos!
Até breve.
Um irmão na vida e nos trabalhos.
Sessão de 17-12-2009
Irmãos,
Ler, escrever, ouvir - são passos que devemos respeitar!
Incorporar, falar, ver, escrever, são responsabilidades nossas.
Cada um é responsável pela utilização que dá ao que produz.
No caso do intercâmbio espiritual, tal como nas afinidades da vida na Terra, tudo se
rege pelas leis do Pai! Nada escapa à Lei Kármica da Acção/Reacção.
Amai e sereis amados!
Guardai estas palavras amigas!
Um irmão, na vida e nos trabalhos e hoje dedicado ao serviço com amor e alegria.

PSICÓGRAFO C
Sessão de 30-09-2010
Mudança
Estou a mudar mas não sei para onde a mudança me leva. Talvez seja igual com ilusões
porque já sou diferente, mais feliz ou triste. Mas sou o mesmo só que com nova
sensibilidade logo o meu mundo alterou muito. Tanto para mim que nem sei como me
hei-de sentir. Vou seguir, sabem. E não penso muito sobre isso. É a minha vida a bailar
e eu danço no meio da pista sem olhar para a porta porque no fundo divirto-me e
muito. Isto é muito divertido. Feliz nem sempre mas a mudança de estado é acelerada.
Onde ias que não te lembras. És tu, a base são os valores morais.
Sessão de 30-09-2010
O Interesse
Já fui grande, pai de muitos filhos, desenvolvi mediunidade, comecei a usá-la para
proveito e caí na lama porque o uso era errado. Não se pode utilizar as coisas de Deus
para fins diversos. Infelizmente cada caso aponta para um destino. A subsistência é
necessária para quem se dedica. Mas o ego pode estragar cada cavaleiro que quer
ajudar porque o interesse passou a ser o dinheiro e aí, mentalmente, criam-se
situações favoráveis para se ganhar. E ganha-se sem ajudar. Qual a justiça desse dono.
Desconheço e volta à casa destruindo o dono que foi fazer mal. Deteriora o sentido e
passa a vida no interesse material. Isso não é bom porque a luz está paga por quem
pode e exige-se querendo sempre mais por quadros mentais cada vez mais densos.
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Há que meditar sobre isso irmãos. Sobre o cariz doutrinal da ajuda. Ajuda sem
evolução nem ao próprio. É preciso consciência forte de caminho seguro. Em casas
como esta sabemos que seria o fim porque as exigências seriam superiores aos
recebimentos e o jogo seria o de repartir. Era o fim, mesmo o fim.
A desunião e o interesse, o que fez mais queria mais.
Porém esse hábito também não pode vir de fora que não é justo castigar um grupo
que não concorda com ele. É um valor desavindo. Parecerá de bem porque
proporciona outras experiências mas estas não podem provocar danos morais a
independentes ou ignorantes da situação. Por isso caminho firme fora do caminho
mais fácil porque este não é nem nunca será o de Deus e esfuma-se no tempo. O de
Deus é perpétuo mas demora e exige mudanças consolidadas.
Um abraço para todos inclusive para opiniões fora do que escrevi.
Sessão de 07-10-2010
A realidade
Se falar falo, se brincar brinco. Mas não vim à Terra para ser grande porque a grandeza
não se faz tornando a realidade aquilo que pensamos ser nossa mas não é nada. A
realidade não é a nossa realidade, não é a nossa esquina, é maior que o nosso mundo
e maior que a nossa visão limitada. Nós podemos ser parte de um prisma mas não
basta dizer que sabemos ou somos quando a parte não é o todo. A ideia de posse de
seu dono transforma a realidade em ilusão. A grandeza é conhecer os caminhos
mesmo com nevoeiro na estrada.
Há caminhos por onde o carro não passa porque é pequeno, há outros por onde pode
passar devagar e ainda os que não é para ir com condutor porque quem é sujeito nada
pode fazer por si além de deixar actuar o que é para ser.
Há quem se revolte aí, como conduzir sem condutor se sempre conduzi? Pois, nem
sempre é necessário e só atrapalha querer fazer outras realidades. Só se geram
revoltas e incertezas. Nada a fazer. Paz e amor. Mundo feliz conhecendo os seus
passos. Amen.
PSICÓGRAFA D
Sessão de 07-04-2011
Estou bem, estamos bem. Isto aqui o que é?
(Sempre que a entidade faz uma pergunta a médium responde-lhe mentalmente).

Estou com o meu filho. Que nos aconteceu, sabes?
(R...)
Talvez, sim talvez tenha sido isso, um acidente.
Vínhamos do médico dele. Lembro que íamos cruzar uma rua e... foi a fralda... ela
voou, esvoaçou, e se calhar não vi algum carro.
Sabes se terá sido isso?
(R...)
Não sabes... e sabes dizer-me o que é isto? Vejo feridos, mas vejo mais maltratados
que feridos.
Estamos todos sujos - isso estamos!
Será isto um lugar para nos mandarem fazer higiene?
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Mas então não preciso esperar. Vou já indo. Ele tem o nariz esmurrado, com sangue. É
preciso lavá-lo e dar-lhe de comer.
Está tão magrinho, coitadinho do meu filho.
(R...)
Dizes que isto é um posto - de - socorro. Mas eu, nós, já fomos ao médico. Nós
vínhamos do médico.
Achas que podemos ir para casa? Se pudesses ensinar a saída íamos indo.
(R...)
Vejo, vejo o que me dizes. Mas esse Sol não é igual ao Sol que eu via. Sou eu que não
vejo bem?
(R...)
Dizes que o Sol é sempre luz, mas não é igual ao Sol que eu conheço, conhecia... Então,
mas... o que aconteceu?
Ohh Deus! O que nos aconteceu?
Pai?! Meu Pai?! Mas já faleceu ou estou com febre?
Quer ver o seu neto, não chegou a conhecer pois...
Ahhh, ai... ai... Será que...?
Ó meu Deus! Afinal que aconteceu?
(R...)
Não lembro de nada mais que o que te disse.
Ah! Pois estou! Nem tinha reparado!
O meu filho? É verdade que sim, parece imóvel mas é só para alguns, para mim ele
mexe-se e abraça-me. Vês?
Olha a sua mãozinha!
Ai! Não! Meu Deus.
Ó Deus, que foi que fiz?
(R...)
Aconteceu? Mas como?
Fui eu a culpada?
Oh! Deus, até tenho medo de perguntar...
Oh! Pai... Que será de nós, pai?
(R...)
Digo uma oração? Nem me lembro!
Está bem. Agradeço.
Ave Maria (...)
(R...)
Oh! Obrigada. Vou.
Vou obrigada!
Sessão de 07-04-2011
Flores, flores para todos.
A vida é um jardim se o quiserem e também pode ser um matagal.
É vossa a escolha. É vosso o trabalho.
É vossa a responsabilidade e a humildade em aceitar as oportunidades, mesmo as que
vos parecem cruéis.
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É vosso o entendimento para ultrapassarem as vossas vicissitudes e trabalharem,
trabalharem, em nome de Deus.
Fiquem em paz. Na Paz de Deus.
Flores para todos. Saibam mantê-las em um jardim.
Sessão de 07-04-2011
Foi nesse poço que caí.
(A médium vai falando mentalmente e respondendo às perguntas).
Sei que caí, sei!
E sei da aflição que senti!
Mas sabes o que foi pior que tudo? Foi entender que fui empurrado. E por quem...
Isso dói mais!
(R...)
Não me lembro de nada.
(R...)
Talvez, talvez tenhas razão, porque quando me aconteceu perceber que ia cair no
poço, acho que me lembrei que isso me iria acontecer.
Foi como se um sonho se tornasse realidade.
Sabes dizer-me então se foi sonho ou foi mesmo assim?
(R...)
Ah! Pois tenho, nem tinha reparado no meu aspecto.
E agora?
(R...)
O que é isto, sabes dizer-me?
(R...)
Não! Sim! Vejo a minha mãe. Ela estende-me os braços... (chora) como fazia quando
me esperava da escola.
Eu adorava saltar da camioneta e correr para ela.
Ó Deus! Ó mãe!
Tanta saudade!
Tantos anos!
(R...)
Vou! Claro que vou mãezinha.
Isso, mãe. Mais ninguém me disse essa oração ao Anjo da guarda. Cheguei a pensar
que ele tinha ido contigo. Que afinal era o teu anjo. O anjo que te acompanhava.
Ah! Sim.
Boa noite, senhora.
Obrigado por conversar assim comigo.
Felicidades para si.
(R...)
Obrigado. Deus a acompanhe.
(Há particularidades mediúnicas dentro de cada tipo de mediunidade. Neste caso concreto as resposta
são automáticas, porque ao escrever o que a entidade está transmitindo pela escrita a mente do
médium vai formulando naturalmente uma resposta, que é mental e que, a entidade capta e, daí, se
construir uma conversa).
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Sessão de 07-04-2011
Boa noite, irmã. Obrigada pela tua ajuda. Não penses!
Não penses que o teu amor não pode ajudar. Não penses que és pouca coisa.
O amor é a força mais poderosa que possas dar aqui. Porque todos estes que aqui vêm
do que mais necessitam é de amor e atenção.
Algumas frases dos teus pares são chocantes, concordo contigo.
São irmãos que ainda não entenderam, como tu, que com doçura poderiam conseguir
trabalhar melhor.
Um dia, talvez, exemplos como o teu poderão ser tidos em conta.
Mas por enquanto, a humanidade ainda não entendeu isso nem se choca com o que
diz ou faz.
Talvez, se conseguissem colocar-se no lugar do outro...
Mas todos evoluímos ao nível acertado com o passo e os quereres de cada um.
Todos chegaremos lá.
Feliz de ti, irmã.
Feliz de nós.
(Continuamos atentos ao desenrolar das mensagens que são dirigidas aos médiuns psicográficos e a
todos nós de uma maneira geral, quer como se expressam, e também, na qualidade e oportunidade
das suas mensagens).

Sessão de 07-04-2011
Boa noite.
Para ti, acabaram estes trabalhos de escrita hoje e aqui.
Flores para ti.
Flores de perfume baunilha.
Um irmão junto de ti nos trabalhos.
Disse Jesus: "Quem quiser saber se a minha doutrina é verdadeira

pratique-a".
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