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(Aproveitamos a oportunidade para voltarmos a fazer presente que, a avaliação de 

cada mensagem tem que levar em conta que o ser nos planos astrais, tal como no 

nosso plano terrestre, tem a sua forma de interpretação e concepção, de ignorância e 

de conhecimento,  bem como de expressões próprias, pelo que o médium psicógrafo 

tem o dever de respeitar e de fazer o possível da não interferência, quer concorde ou 

não, mas não deixando no fim de fazer a sua própria avaliação como meio instrutivo 

e cauteloso, e isto faz parte da sua educação mediúnica,  pelo que a mensagem tem 

que ser a mais fidedigna possível, com erros ortográficos e até imprecisões!  e daí, não 

ser da sua responsabilidade, limitando-se a escrever - Isto não quer dizer que se 

descure o problema anímico). 

 
PSICÓGRAFA  A 

Sessão de 29-10-2009 
Palavras para quê? 
Agir é a questão principal para vós! 
Agi para que haja Paz entre Todos vós! 
Agi sempre em prol de cada um que vem junto de vós pedir ajuda! 
Agi em prol de vossa segurança física, evitando correr riscos desnecessários, por vezes! 
Agi como seres elevados não criticando cada um que convosco está, e que convosco 
trabalha! 
Há que agir! 
Sempre! 
Na acção conseguireis desencadear reacções noutros irmãos, que em conjunto 
convosco elevarão suas mentalidades, estarão praticando o amor, quererão ser 
melhores. 
- A cada acção uma reacção - Esta é a Lei! 
Por isso agi! Sempre no sentido do bem para que a reacção seja de Elevação, Pureza e 
Luz! Amor Final! 
Aqui V.......! 
 

Sessão de 29-10-2009 
Mais do que ser é preciso saber, mais do saber é preciso ter! Porque quando já se tem 
em si aquilo que move montanhas, a sabedoria nasce dessa fé que leva cada ser a 
procurar saber! 
Muitos pensam que já são, mas apenas iniciam sua iniciação para uma vida que lhes 
levará à sua formação, sempre caminhando para sua evolução espiritual. 
Tudo começa assim, procurando o porquê das coisas, querendo saber porque 
acontecem, aproveitando cada lição de vida para poderem ir cada vez mais longe. 
De vitória em vitória a luta pela vida é feita de pequenas coisas! 
Nessas construções irá o homem a pouco e pouco transformando seu carácter, seus 
sentimentos, tornando-se mais elevado! 
Porque nada é dado sem trabalho individual tem cada homem que saber estar, 
aprender, ter. Cada dia suas aprendizagens serão mais exigentes, mas já com noção de 
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si próprio irá sempre querer mais saber, mais ter, mais conhecer! É sua evolução - É 
sua condição! 
Até já! 
Um Irmão. 
 

Sessão de 29-10-2009 
Paz! Há sempre que saber estar em todo o lado. 
Porque o Homem tem de caminhar sempre, para poder chegar até Planos Superiores! 
Seu comportamento é pois importante devendo adequá-lo a cada situação em sua vida 
mostrando-se a seu irmão com todo amor já conhecido por si! Nunca poderá chegar 
alto se não tiver esse amor que desperta almas para a Luz! 
Vivei sempre vossas vidas com comportamentos amorosos mostrando-vos tal como 
sois, e entregando-vos completamente em cada momento de vossas vidas. 
Estou aqui em missão! 
Também porque me encontro divulgando a prática daquilo que foi o comportamento 
de Nosso Mestre Jesus! 
Até já! 
B.................! 
 

Sessão de 29-10-2009 
É na dor que o homem acorda para a vida espiritual. Porquê? 
Porque na dor consegue sentir que necessita de ajuda na sua fraqueza! 
É quando recorre à ajuda que o leva até Aqueles que podem dar-lhe o conhecimento 
de seu sofrer, porque sofre, e para que sofre. 
Depois já consegue entender seu sofrimento, sua dor, e voltar-se para Deus! 
Começa seu caminho na busca, na caminhada que necessita realizar. Mas tudo isto é 
necessário de passar, porque tem que saber como é sofrer, porque necessitava passar 
pela experiência que um dia passado provocou nalgum irmão seu. 
Viver para saber é o lema! Nada que acontece é desprovido de razão! Mas tudo é 
necessário! Viver!  
Estou Presente! 
 

Sessão de 05-11-2009 
Força! 
Onde está vossa força? 
Emergi desse marasmo onde vos encontrais, em plena apatia! 
Vinde ao de cima, elevai-vos para Deus, pois vossa corrente está fraca, não estais 
dando aquilo que se espera de vós! E por causa de vossas falta de força estragais 
aquilo que outros construíram, com seu trabalho! 
Hoje não estivesteis todos presentes! 
Alguns de vós não estavam aqui em espírito, estavam presos em cada preocupação em 
suas vidas.  Como podereis estar ajudando assim? 
Não criais uma corrente forte necessária aos trabalhos. Concentrai-vos! 
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E quando aqui virdes entregai-vos completamente, doai vosso amor aos irmãos que 
sofrem, elevai vossos pensamentos em prol da ajuda superior porque todos juntos 
conseguireis adquirir Força! 
Essa Força é vossa, é para Todos. 
Estou presente dando a Força possível, sempre com Amor! 
E cada um deverá dar Sua Força, pois será forte a ajuda que resultará da conjugação de 
esforços, nossos e vossos. 
Com Toda Força! 
V.......! 
 

Sessão de 05-11-2009 
Paz! 
Muita Paz vos trago, saibais recebê-la, em vossos corações. Porque apenas aquele que 
está receptivo à Paz as poderá receber. 
Quando todos já conseguirem alcançar esse estado estarão em condições para se 
entregarem totalmente a seu irmão, dando-lhe também Paz! 
É sempre com amor que venho aqui, trabalhar convosco em prol dessa Paz que falta 
ao homem! 
Tudo é conseguido sempre que quiserdes, disponibilizai-vos para essa ajuda, e 
entregai-vos! 
Deus é luz e na sua Luz, sereis envoltos para que estais em comunhão com cada Plano 
que emite sua vibração para vós! Todos estão ajudando, e é na união que chegareis 
longe, chegareis perto, cada vez mais perto d' Ele! 
Provai deste cálice, ele é sangue de Jesus, ( deve ser dito simbólico!?) acalentai 
sentimentos nobres em vós, e vereis quanto bem será realizado pelo sentimento de 
ajuda, de amor. 
Jesus está sempre presente, Ele ama-nos 
Tudo gira à volta do seu Amor, Ele que nos deu em prol da vida, em comunhão com 
todos, em libertação do espírito. Como Ele também nós temos que dar prova daquilo 
que ainda somos para que possamos deixar aquilo que ainda nos limita para tras, 
sendo sempre em amor que nos libertaremos da dor que sentimos! Todos nós 
chegaremos até Ele,  um dia, é nosso percurso evolutivo! 
Só quando tivermos em nós aquilo que só Jesus, em nossa humanidade, conseguiu - 
Transitar de Plano - Mas mesmo Cristo - Ele continua connosco na terra, conduzindo-
nos em Amor, afinal. 
Até já! 
Estou presente! 
 

Sessão de 05-11-2009 
Sim, É com Jesus que devemos estar. Porque Ele nos deixou sua mensagem, que é de 
Amor para todos seus irmãos. Tudo aquilo que foi sua vida é um manancial de 
ensinamentos importantíssimos para a humanidade. 
Ele guia-nos sempre, Ele está presente! Ele quer-nos em seu seio que é de Amor! Por 
Amor Ele se deu, a todos nós, para que nossas vidas não se limitem apenas à matéria, 
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Ele deu-nos seu sentimento de Amor Universal! Onde é o espírito que sobre eleva a 
carne, e não o contrário. Ligai-vos a Ele, segui seus mandamentos, seu exemplo de 
vida, e aprendei como podereis ser melhores. 
Neste processo evolutivo todos nós estamos resgatando dívidas passadas, reiniciando 
nossa ligação ao Pai, libertando nosso espírito que é de cariz divino. 
Sempre para que nada se perca, tudo se engrandeça, para que sois brandos como Ele o 
É! Estai atentos a tudo que vos envolve, pois estais sofrendo aquilo que há Tempo 
provocasteis noutros irmãos. Quando compreenderes esta razão de vosso sofrimento 
saireis mais rápido do estado em que ainda vos encontrais!     
Vinde até nós! Estamos esperando vossa vinda, meus irmãos, aqui, junto de Jesus, 
Nosso mestre! 
Queremos-vos muito, e por isso aqui estamos convosco, na luta pela evolução. 
Com Amor! 
 

Sessão de 05-11-2009 
Violeta!  
Na Luz é trazido até vós muitos efluvios que vos envolvem em amor! 
Nós aqui vimos em ajuda de espíritos trabalhadores, em missão de ajuda a quem 
sofre! 
Aqui trazemos nossas energias curativas, e nossas energias de amor! Dirigidas àqueles 
que aqui vêm em sofrimento. 
Na luta pela Paz aqui estamos também, para que vosso Planeta seja limpo de tanta 
inferioridade ainda. 
Começai a pensar por vós, meus irmãos, e pedi para que sejais bem conduzidos, que 
vossos guias estejam presentes, protegendo-vos. E agi para que tal seja possível, pois 
só se merecerdes sereis auxiliados em vossas provas. Não vos esqueçais disso! Tudo é 
causa, tudo produz um efeito, e sois vós quem trava a luta pela perfeição, estais pois 
em seleção final, por isso pensai em tudo isto que vos dizemos porque queremos-vos 
seres perfeitos! 
Nada será já mais como antes, começasteis um percurso de luz, então acendei vossas 
luzes, expandi-as, e colori vossa aura com elas. 
Entendereis como se tornará tudo mais fácil para vós, como sabereis conhecer-vos 
melhor, como começareis entrando no conhecimento. 
N....! 
 

Sessão de 05-11-2009 
Foi por Amor que Jesus se entregou na cruz! 
Já Era Aquele Ser Grande, que sabia que tinha de sofrer para amar toda a humanidade. 
Quando nós já tivermos a consciência que somos seres em evolução, que sofrer é 
necessário para ultrapassar a barreira, então estaremos em condição para ir até Ele! 
Em Jesus tudo tem seu aprendizado - a humildade - o amor - a entrega total! 
 - Jesus foi tudo isto - E mais: Ele deixou-nos seu exemplo de vida, ao seguirmos seu 
caminho aprendemos como Ele foi Grande. 
Com Jesus sempre, com amor vos saúdo. 
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Estou presente! 
 

Sessão de 05-11-2009 
Minha irmã! 
Estou presente em teu trabalho. 
Hoje é dia de aprenderes como te poderás libertar de tanta vibração que te inunda em 
cada ambiente em que te inseres. 
Por vezes é difícil compreender como em cada local que estamos está impregnado de 
negatividade! E como tua mediunidade está em génese, captas com facilidade as 
presenças de irmãos que estão em sofrimento. Mas há que saber libertares-te, há que 
teres força mental para afastar essas energias que acabam por te prejudicar. 
Deves de parar, concentrar-te, envolver-te em paz e pedires ajuda para esses irmãos! 
Emite luz para eles, irradia amor, e envia esse amor para eles. Porque eles sentem teu 
envolvimento e estão também acompanhados por seus guias, que os ajudam a 
perceber que têm de se afastar. 
Quando tal envolvimento não se mostrar possível, sempre ora em seu favor, pede a 
Jesus que os conduza àqueles locais onde têm guarida, são trazidos e são tratados, até 
chegar a hora em que já poderão ser ajudados a partir. 
Mantém-te  alerta a teus sintomas de inquietação, mal estar, preocupação, e quando 
te sentes em desequilíbrio. 
Não deixes que tais perturbações te comandem, luta contra elas, pois é no reagir que 
depende a libertação fluídica que está prejudicando teu bem estar. 
Compete-te adquirir boas condições, físicas e não físicas, pois corpo são é mente sã! 
Cuida dele para que seja um templo do teu espírito. 
Vigia todos os sinais que ele te dá, cuida de veres se tudo funciona em harmonia, não 
deixes que algo que possa ser tratado chegue à deterioração. É teu dever olhar por ele, 
tratá-lo, sempre para que esteja em harmonia. 
Funcionando em harmonia, já conseguirás com mais facilidade equilibrar suas energias 
vitais, tudo para que a harmonia seja completa - corpo/físico - corpo/espiritual. 
Para que tudo se processe naturalmente em teu espírito, criando cada vez condições 
melhores à aprendizagem daquilo que te é necessário para poderes subir cada vez 
mais na escala da evolução. 
Aqui estou para te ajudar. 
Até já! 
Um amigo. 
 

Sessão de 12-11-2009 
É por amor que aqui vim, minha irmã em Cristo. Tudo sempre para que este trabalho 
seja feito só por Amor ao próximo. 
É naquilo que vos enviamos em amor que está a mensagem de Deus. 
Seu Amor é infinito, e é derramado para todos os seus filhos, que têm de saber que Ele 
está em seus corações. Apenas há que unirmos em ligação a Ele e conseguireis sentir 
esse Amor. 
Único como Ele! Mas porque Ele irradia esse Amor, tudo está em sua sintonia! 
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Estou aqui em amor, dando meu contributo em prol da divulgação da mensagem de 
Jesus. Ele é Mestre Planetário, rege nosso Planeta, Ele guia--nos nesta caminhada que 
fazemos em prol da nossa evolução! Sempre nos libertando em nossa ignorância, 
dando-nos ânimo para lutar contra nossas inferioridades. Tudo sempre por amor! 
Estou presente! 
 

Sessão de 12-11-2009 
Como é habitual estou aqui presente em teu trabalho. 
Amiga, nada que seja feito sem fé será conseguido. Porque tudo tem de ser feito com 
consciência de que vamos conseguir atingir aquilo que desejamos. E se é nessa 
transformação, então, com nossa fé conseguiremos envolver-nos na conquista. 
A fé leva-nos até Deus. Que espera de nós entrega total enquanto seres divinos, 
creados à sua semelhança para que um dia consigamos regressar a casa. 
Estamos num período em que ter fé é essencial, porque hoje tudo nos entrega à luta, 
travada na dor, sempre com objectivos adequados, mas que nem sempre os 
entendemos. 
Mas são nossos obstáculos, sempre com vista a serem ultrapassados, para que 
consigamos elevar-nos na nossa vida. 
Quando já soubermos como agir, então lutaremos cada batalha com a esperança da 
conquista, na fé da elevação superior, com sabedoria. 
Vivemos em grande conturbação, mas irmãos, estai atentos, vigiai, atentai a cada sinal, 
não desespereis a cada prova, para que vos fortaleceis, de forma a serdes muralhas, 
indestrutíveis, não deixando que nada embata em vós. 
A prontidão na resposta é vossa, é urgente, é necessária, saber responder no 
momento certo e vereis vossa força. 
Quanto mais fortes fordes mais difícil será serdes atingidos pelas forças negativas. 
Recebei nossa ajuda espiritual, estamos todos aqui junto de vós em amor vivendo 
vossas amargura convosco, vibrando no amor convosco, lutando a vosso lado em 
vossas batalhas. 
Não vos esqueçais disso e sede fortes sempre! 
Jesus aceitou tanto sofrimento com a face sempre voltada para Deus, perdoando, 
pedindo pelos outros, perdão. 
Sêde como Ele, e perdoai quem vos ofende e magoa, dai a outra face a esses irmãos, 
humilhai-vos se necessário for, porque nada vos pode ofender se já sois grandes em 
espírito. 
Há que acreditar! 
Vivei! 
Com Jesus sempre! 
Até já! 
 
PSICÓGRAFA  B 
 

Sessão de 17-12-2009 
Guia 
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G......! 
Passistas! 
Queridos irmãos, o que são os "passistas"? Os médiuns passistas! 
São aqueles irmãos cujo coração lhes permite passar Amor! 
Somos todos nós! Porque todos nós temos essa capacidade e essa intuição! 
Somos todos nós, porque todos nós estamos em contacto com o Pai! 
Existem os passistas terapêuticos, aqueles que se dedicam à transmissão de energias 
com Amor, essa nobre Missão! 
Mas irmãos, passistas somos todos nós, que passamos uns pelos outros! 
Umas vezes de olhos fechados, outras vezes com olhos e coração abertos! 
Todos nós passamos uns pelos outros várias vezes e em vários Mundos até à reunião 
final com o Pai! 
Aproveitai cada uma das vossas passadas para crescer! 
Ouvi mais! Tolerai mais! Compreendei mais! Amai mais! 
Passai uns pelos outros com Amor! 
Que a Paz do Pai fique convosco e com as Vossas Famílias! 
Que todos os Votos de Fraternidade sejam continuamente renovados! 
Até breve! 
Flores para todos! Muita Luz e Paz para todos!" 
 

Sessão de 17-12-2009 
Boas noites! 
Queridos irmãos, com alegria nos encontramos mais uma vez! 
Nestas alturas festivas, a solidão sente-se mais! A dor sente-se mais! Mas também 
agora se manifesta mais o Amor e a fraternidade! 
É uma altura em que se celebra em vários pontos da Terra e não só, a ida à Terra de 
nosso Mestre Jesus, nosso Irmão Maior! 
Ao longo dos tempos, várias datas deviam ser festejadas, dado que são vários os 
enviados pelo Pai aos pontos onde o desconhecimento e medo ainda imperam. 
Festejar o Natal, ainda que com uma componente fortemente comercial, tudo é válido 
para tocar o coração daqueles irmãos que ainda não ganharam consciência de si 
mesmos! 
Quem já atingiu um conhecimento de si mesmo, não tem medo de amar, compreende 
que ser tolerante e compreensivo é um exercício difícil, mas gratificante! 
Em situação de conflito saber manter a calma e boa vontade, são conquistas próprias 
apenas daqueles que já se destinguém do resto da humanidade! Já se elevam um 
pouco mais do que os outros irmãos no mesmo plano! 
Não é motivo de orgulho, mas sim de gratidão para com o Pai: permitiu-    -nos na sua 
Infinita Bondade, crescer! 
Contudo irmãos queridos, tudo tem uma consequência! E saber amar e saber estar, 
implicam a responsabilidade amorosa de auxiliar quem connosco se cruza! 
Servir é uma honra, é uma satisfação pessoal difícil de explicar! É algo que se sente na 
Alma! É um toque de amor que nos acompanha toda a nossa vida! É a nossa bagagem 
espiritual! É o livro que abrimos quando nos avaliamos! 
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É no serviço e pelo serviço que apagamos nossas mágoas e saudades! O trabalho é o 
bálsamo de muitos sofrimentos! E é no contacto, no carinho que devotamos a nossos 
irmãos que aquecemos o nosso coração. 
Se pudesseis todos admirar o quanto brilha um gesto de amor! De certo jamais haveria 
trevas na terra ou em qualquer ponto do Universo! 
Que vossos caminhos sejam sempre reflectos de Luz e de Amor! 
Uma irmã ainda a caminhar, ainda a aprender a amar a tudo e a todos! 
 

Sessão de 17-12-2009 
Boas noites! Santas noites! 
É uma alegria trabalhar convosco! 
Muitos de nós ainda estamos muito ligados à vida na Terra! 
Nem todos os trabalhadores destas Casas, tem o mesmo desenvolvimento, tal como 
entre vós, nem todos têm o mesmo nível de conhecimentos! 
Aprendemos uns com os outros! Todos os intercâmbios são simultaneamente trabalho 
desinteressado, trabalho fraterno e oportunidade de aprendizagem! 
Observando o sofrimento, desenvolvemos a compaixão, a vontade de aliviar aquela 
dor que observamos. É na vivência do maior desalento que nos aproximamos da 
Realidade Espiritual! 
Quando cremos que tudo está perdido, lembramo-nos então, que a vida é mais do que 
aquilo que se vê! 
Apenas em situação de desespero, buscamos intuitivamente aquilo que sempre esteve 
em nós e a nosso lado: o Amor do Pai! 
É uma ilusão julgar-se perdido e só! Jamais um Deus Omnipresente e Infinitamente 
Bom poderia deixar que qualquer prova que vivessemos - em qualquer plano - fosse 
desprovido de sentido! 
Tudo tem uma razão de ser. 
Alguns de nós, depois de socorridos, continuam a achar que o Pai deve-nos uma "vida 
melhor"... Grande desilusão! Somos nós que devemos fazer a nossa vida! Somos nós 
que temos de decidir o que queremos, que rumo queremos dar à nossa existência! 
O Bem e o Mal que temos em nós, são as nossas escolhas! Foram as nossas decisões 
que os revelaram. 
Pela Lei da Afinidade, cativamos as forças semelhantes aos nossos impulsos e 
pensamentos! 
Procurai amar e sereis amados! 
Vivei a ilusão e sentir-vos-eis desiludidos, pode não ser hoje ou amanhã, mas através 
da eternidade, chegareis a esse conhecimento. 
Cabe-nos a nós próprios fazer a nossa vida, o nosso progresso, a subida da escada da 
Luz! 
Por falta de conhecimento das dinâmicas da Vida, em vez de aceitar e lidar com cada 
facto da vida - em qualquer plano -, com boa vontade, com compreensão, com 
tolerância, baixamos as nossas "defesas" e enveredamos pelo caminho da vingança e 
da desarmonia... como lamento estas atitudes infantis... egoístas... mas tão próprias de 
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quem ainda agora está no inicio do caminho! É apenas isso, ver que nós ou nossos 
irmãos ainda estamos no inicio da estrada. 
Mantei este pensamento, quando sentirdes alguma injustiça ou dificuldade... são 
irmãos que precisam da nossa compreensão! Se hoje já não praticais actos homicidas... 
reconhecei, que já o aprendesteis! Nada mais! Estamos todos a caminho da Luz! 
Sou um irmão que participa nos trabalhos, que sofre por vos ver sofrer, por vos querer 
bem, vos dirijo estas reflexões. 
Que todas as forças do bem, sempre nos acompanhem e guiem! 
Até breve! 
 

Sessão de 17-12-2009 
A vida é adorável! 
O amor é adorável! 
É preciso cuidar de nós próprios! Os nossos corpos são o veículo do crescimento! 
É preciso cuidar também da Alma! Porque nós somos espíritos! 
É isso! É preciso tudo cuidar e amar! 
Parto em paz! 
Procurei muito uma solução e no fim, é dentro de mim mesma, que tudo começa! 
Esta é a maior descoberta do mundo inteiro! 
Até à próxima! Em Paz! 
A........P. 
(Entidade francesa de treze anos que viveu em St. Etienne, em 1874 - Foi feita a tradução para 
português.)      

 
Sessão de 07-01-2010 

Guia 

G......! 
Ilusões e desilusões! 
Meus irmãos, que a alegria de ser Filho de Deus, nos anime o viver, na certeza de que 
somos todos muito amados! 
Durante o nosso aprendizado, tudo experienciamos, tudo são oportunidades de 
desenvolvimento! 
- Na dor, porque mais uma vez sentimos o sofrimento, tantas vezes idênticos a tantos 
irmãos que nos rodeiam. Podemos desenvolver ainda assim a nossa compaixão! Como 
agradeceriamos uma mão amiga nesses dias cinzentos... 
- Por outro lado, na bonança, desenvolvemos a caridade e a gratidão! 
Analisando mais objectivamente, o que nos parece por vezes um mal, acaba por nos 
tornar melhor! Quando tudo é feito por amor e com amor, tudo reverte a nosso favor! 
Irmãos, cada dia, é mais uma oportunidade que nos é dada! 
Aproveitai cada minuto para vos exercitar! Tudo passa rapidamente! 
Alegramo-nos de vos rever todas as noites de labor fraterno! 
Fiquem em Paz! Flores para todos! 
 

Sessão de 14-01-2010 
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Irmãos, Santas Noites! 
É sempre com alegria que venho ao vosso reencontro. Sou um irmão em 
aprendizagem! Desencarnei à cerca de 147 anos na Índia. Estou prestes a reencarnar 
por opção. Pretendo testar-me mais uma vez. Tenho viajado e permanecido em várias 
colónias, algumas já são de vós conhecidas e outras nem imaginais. Sem qualquer 
misticismo vos digo: há muito mais do que imaginais, e tudo pode ser muito mais 
simples do que regularmente pensais ou sois levados a pensar. 
A Luz e o Conhecimento interno estão ao alcance de cada um de nós! 
Na base de tudo está o Amor, vivê-lo, senti-lo, emaná-lo, dividi-lo, reflecti-lo, respirá-
lo, assimilá-lo... 
Por ser um conceito demasiado básico, simples demais, é para ser tomado como regra 
de vida! 
Ah meus irmãos, como todos seriamos tão mais felizes! Quanto sofrimento poderia ser 
evitado! 
Já fui um erudito, um ermida, um vagabundo, um rico, um pobre de espírito durante 
muito tempo... 
Ainda hoje choro pelo sofrimento que infligi a nossos irmãos, provavelmente a alguns 
daqueles que verão esta mensagem! Não pretendo qualquer honra para mim, apenas 
pretendo a caridade do Pai, ao permitir dar-vos este alerta, a vida continua e tudo tem 
consequências! 
Na minha última experiência noutro mundo - mais atrasado que a Terra, fui como que 
um "iluminado"! Tive a grata missão de me testar e controlar numa posição de 
superioridade face àqueles com quem convivi! Pouco importa a forma ou a realidade 
vivida, na base está sempre o mesmo princípio: saber Amar! 
Quando "desencarnei", fiquei feliz com o resultado. Não esqueço tudo o que já fiz ao 
longo da minha vida, não me orgulho de muitas acções... mas só assim me tornei um 
Estudioso do Amor! Procuro o melhor para todos e para mim, sem qualquer destinção! 
É uma longa e preciosa lição! São tantos que a mostram! 
Entendei-me irmãos, como viajante entre mundos, observo, analizo e reporto as 
minhas experiências com o objectivo de dar testemunhos de outras realidades. É 
importante desenvolver a consciência de que a vida continua... 
Que as formas corporais são apenas suportes para o espírito em desenvolvimento. 
Urge desenvolver as consciências de cada um! Aproxima-se uma fase de crescimento 
quântico para toda a humanidade na Terra. Todo o processo de regeneração se torna 
cada vez mais visível. Não temei aquilo que vedes como catástrofes físicas e naturais, 
mais não são do que reajustes Kármicos, são necessários e imperativos! 
Tende presente nas vossas mentes, de que todo o sofrimento aproxima o filho do Pai! 
Tende presente de que cada irmão que parte, inicia a subida de mais um degrau na 
escada da sua vida, da sua evolução! 
Para muitos o acto de morrer, é uma perda! Contudo asseguro-vos que se trata apenas 
de um processo de auto-conhecimento! A cada passagem de estado, impõe-se uma 
profunda auto análise voluntária - quando é feita imediatamente e por iniciativa 
própria; ou involuntária, quando decidimos fugir às nossas responsabilidades. Mais 
uma vez a Caridade do Pai nos permite "rumar" como desejamos... até ao momento de 
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cair-mos em nós mesmos... cansados de sofrer... de nos sentirmos sós, lá no nosso 
íntimo... 
Já passei por essa fase... é demasiado dolorosa... de senhor rude e autoritário, acordei 
um dia como criança indefesa... tal era o meu cansaço, tanto fugi... e aí chorei... quiz 
ser melhor... e assim comecei a "Viver"! 
A cada vida, um degrau... 
Hoje almejo transmitir as minhas experiências, pelo que possam demonstrar! 
Não importa , meu nome, nem minha identidade! Analizai por vós mesmos o que vos 
apresento. Senti na vossa alma se faz sentido! Meditai sobre este assunto e reflecti 
sobre o que sentis! 
Buscai a sintonia com o Amor que nos rodeia em todos os cantos. Tudo é Creado por 
Amor! Até nossas dores! 
Virei sempre que me for permitido, dar-vos mais testemunhos. 
A vida continua... 
Até breve 
Um irmão na vida! 
 

Sessão de 21-01-2010 
Guia 

G......! 
A Luta! 
Meus irmãos, hoje falamos de lutas, das conquistas que realizamos dia a dia! 
Falamos da força que nos advém do nosso próprio autoconhecimento! 
Antes de criticar, aceitar que nós também precisamos recomeçar! 
Antes de julgar, compreender que todos procuramos a mesma Paz; mesmo amor! 
Na vida nada acontece por acaso, tudo tem um propósito ainda que para nós seja 
desconhecido! 
Irmãos, é no calçar as sandálias e seguir em frente que demonstramos quem somos! 
Notai que também nosso Mestre, "caiu"... e no entanto, aceitando sua prova 
reergueu-se e seguiu em frente! Aceitando os desígnios do Pai! 
Quanto Amor nos demonstrou! Quanta Fé e confiança no Pai O inspiraram! 
Na hora da incerteza, buscai a vós próprios! Ouvi vossa alma! Decidi por vós o rumo 
que quereis dar a vossas vidas e colhereis - asseguro-vos - aquilo que hoje semeais! 
Amai sempre! Sois todos muito amados irmãos! 
Segui com coragem o vosso caminho! Estamos a vosso lado! 
Flores para todos! Muita Luz! 
 

Sessão de 21-01-2010 
Boas Noites! 
Queridos irmãos, que alegria rever-vos! 
Somos sempre poucos no Labor do Amor! O sofrimento que nos rodeia é difícil de vos 
quantificar! 
É-nos por vezes difícil de aceitar, que aquele irmão que pouco fala, pouco demonstra, 
esteja a sofrer também horrores de incertezas, dúvidas e desalentos! Que tenha no 
fundo perdido o seu equilíbrio e a sua paz! São irmãos que sofrem sozinhos, tão 
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angustiados que por vezes encontram no suicídio apenas ilusória saída! Quanto 
doloroso desconhecimento! São irmãos atormentados pelo medo de não serem 
compreendidos! Vivem uma solidão imensa, ainda que rodeados por muitos irmãos do 
seu plano (visíveis). O sofrimento pode ter tantas faces quantas as da alegria! 
A coragem de sorrir, estando sofrendo, é sintoma de generosidade para quem nos 
rodeia! É um acto respeitoso para com nossos irmãos! Sorrindo animamos nossos 
irmãos, dá-se-lhes coragem para seguir em frente ! 
Tudo o que fazemos tem uma consequência para nós e tem o poder de influenciar com 
quem convivemos! 
Que sentis, quando vossos pares vos olham com Amor? De certo ficais mais calmos e 
tolerantes! Assim é, tudo é reacção de tudo! 
Amando, recebemos amor! 
Ouvindo, também sois compreendidos! Falando, ajudando... construímos o nosso 
edifício espiritual... lentamente nos tornamos mais fortes e conscientes de que somos 
todos parte integrante da grande Unidade Cósmica! Não estamos sós na nossa 
caminhada! Coragem irmãos! Todos nós estamos no caminho. Todos temos muito a 
aprender uns com os outros. É nesse exercício constante que nos reencontramos, que 
tomamos consciência do que ainda precisamos de trabalhar em nós próprios! 
Observai os silêncios de cada irmão! Vede que um coração a transbordar de amor, não 
teme dar-se a seu irmão! 
Abri os braços a todos os irmãos que se escondem nos seus silêncios! Estai atento aos 
irmãos que vos rodeiam! Senti o prazer de ser útil! Senti a energia da Vida a envolver-
vos com Amor! 
Fiquem em Paz! Coragem irmãos! 
Um irmão, a aprender também a viver ainda hoje. 
 

Sessão de 21-01-2010 
Boas Noites! 
Queridas, cada uma de vós, tem o seu caminho! 
Tudo está certo, tudo tem de ser assim! 
Cada um sabe do que precisa na sua alma, no entanto é preciso coragem para seguir 
em frente! 
Mas tudo acontece por alguma razão; e ainda que se desconheça o objectivo, cabe-nos 
a nós agir sempre com Amor no coração! Essa é a garantia de progresso. 
Uma irmã na Vida, na dor, na Esperança! 
 

Sessão de 21-01-2010 
O Sol  
Até na noite escura 
O Sol pode brilhar 
 
Para quem muito procura, 
O Sol é o Amor a Brilhar! 
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Para o irmão que se descura, 
O Sol é o Sorriso que lhe devemos dar! 
Um irmão a brincar com as palavras e as verdades da vida. 
 

Sessão de 21-01-2010 
Meus irmãos, Santas Noites! 
Venho dar-vos mais um testemunho, mais um relato das minhas experiências, julgai-
as, senti se no vosso coração faz sentido! 
Todos nós, estamos a evoluir, a aprender! E ninguém cresce de um dia para o outro! 
Não é o facto de perder o nosso veículo carnal - de partirmos fisicamente da Terra - 
que nos torna automaticamente melhores filhos de Deus! 
A caminhada é individual e demorada! Tudo requer esforço próprio. Coragem e 
persistência! Passo firme na entrada! 
Alerto-vos irmãos, analisai todas as comunicações recebidas, tal como o diálogo com 
qualquer irmão do vosso plano! 
Usai o mesmo bom senso, lógica e boa vontade! 
Um irmão na vida e nos trabalhos. 
 
PSICÓGRAFO  C 
 

Sessão de 11-11-2010 
Os opostos. 
Seres esclarecidos? Porquê? Se estão mortos e não sabem? Se estão vivos e não 
vêem? Como esclarecer o morto e dar visão ao vivo? 
Um bebé na sala. Uma criação Divina que se junta a nós. É tão pequenino como 
ingénuo mas tem a essência da criação com ele e um passado que se faz nele a cada 
passo. Quem sou? 
Não sei, mas vou sendo a cada passo como se o Mundo começasse aqui. 
Tantas formas irmão? E tu? Onde estiveste quando eles precisavam de energia vital? 
És preciso aqui como fonte de amor e equilíbrio mental criando formas reais e 
ajudando, ajudando muito. 
Hoje fiz uma viagem grande. A viagem entre a vida e a morte e vi que estão ligadas 
num andamento de mão dada na mesma rua. A diferença é virar um corpo ao 
contrário: uma parte aberta outra muito densa, mas que a luz consegue atravessar 
apesar da densidade. 
Sou espírito, sou pai e sinto o arremesso da minha família a chamar. Pensam tanto em 
mim. Quando eu estava em casa ajudava e agora não posso. Iria interferir com a vida 
deles, com as suas decisões, iria influenciá--los profundamente sugerindo e fazendo. E 
isso não quero, quero-os a eles livres só que sofro com isso. Porque para eles serem 
donos do seu caminho eu sofro como um pai que sente um filho, quer ajudá-lo e não 
pode. Eu posso mas não me é permitido e custa-me tanto como no físico, é a mesma 
coisa. A rua é a mesma e sempre será mesmo sem registo. Os opostos ligam-se como 
se fossem um só. 
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Sessão de 23-12-2010 
O centro és tu. 
Admiro quem quer ser aquilo que não é como se fizesse parte dele há muito tempo. 
Para se ser um bom médium é preciso controlar a mente, discipliná-la e educá-la. 
Ela é perita em associações com o mundo físico, tangível. Agora outros mundos 
confluem e ela confunde e dispersa o médium. É preciso coragem para acreditar em 
irracionalidades, em coisas vagas, sem sentido, que parecem dissociadas mas... que 
tem uma forma, uma forma ancestral desconhecida no plano físico. 
Pergunta à alma, ela sabe, ela sabe o caminho. Porque és assim? Questiona-te, 
procura-te e se te encontrares não tenhas medo, encontraste uma razão do teu ser. 
Há o medo, o receio. No fundo sabemos que o caminho é por ali. Mas é tão certo 
como ver o nosso físico e racional completamente confuso e perdido. Ele não sabe o 
que tu vais saber. 
Só um senão. Conhece-te a ti próprio para saberes o que é teu e o que não é. 
Aprofundar o teu ser é um trabalho magnífico. Vais sentir a irracionalidade a cada 
gesto porque nas emoções, nos sentimentos, nos traumas já não és dono de ti próprio, 
já não é a mente que comanda. A tua alma sabe, segue-a. Os receios são normais 
sobretudo ao aprofundar um conhecimento muito superficial de ti próprio. 
Como é que o conhecimento de ti próprio se relaciona com o apoio, com a ajuda que 
prestas a encarnados e desencarnados? 
Tornas-te um ser mais completo, um canal mais útil, mais intuitivo. O ego não é o 
centro. O centro és tu. O teu ser , a tua essência e as tuas acções surgem daquilo que 
és realmente. Chega de prisões quando a liberdade está em ti. 
Obrigado amigo. 
 
PSICÓGRAFA  D 
 

Secção de 14-04.2011 
Estamos contigo irmã. Nada receies. A luz de Deus. a bênção divina chega onde tem 
que chegar. 
E todos os trabalhos que são por Deus são feitos segundo a Sua máxima vontade. 
É assim tudo, apenas convém estarmos disponíveis para trabalhar vivendo em nome 
de Deus. Por Ele e para Ele, e assim é por nós. 
Nós somos sempre os maiores beneficiários, mesmo que isso não pareça. 
Todos os seres espelham a grandeza de Deus. Nas mais pequenas coisas, até às 
maiores. 
Ficamos contigo até ao fim dos trabalhos. 
 

Sessão de 14-04-2011 
Jesus, é em nome de Jesus que aqui estamos e seguimos. Como tu. 
Os caminhos são trilhos. 
Os trilhos parecem que vão dar a precipícios ou se elevam ao céu. 
Depende também do modo como se encaram as situações. 
Irmãos possam encará-las sempre por Jesus em Deus e para Ele se dirigirão. 
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Boas e santas noites para todos. 
 

Sessão de 14-04-2011 
É pela Graça de Deus que aqui estamos convosco. 
É pelo Graça de Deus que os trabalhos se resolvem como se resolvem. 
É ainda pela Graça de Deus que aqui nos reunimos todos, nós convosco aí desse lado. 
A vossa fé deve ser o estímulo necessário para a prossecução lá fora da transformação 
que sentem aqui. 
É a transformação da moral que mais importa. Tendes aqui uma oportunidade. 
Possais aproveitá-la, aprimorá-la, e a Graça de Deus vos acompanha sempre. 
 

Sessão de 14-04-2011 
As pedras que vês são do caminho. Todas as têm que percorrer. 
São umas roladas. São outras crispadas. Por todas elas passamos, por todas 
sangramos. 
Por todas suamos, choramos e sorrimos quando chegamos enfim ao céu que 
antevemos. 
É assim o percurso de todos. 
É isto a viagem que empreendemos. 
É assim que chegamos a perfeições mais avançadas. 
A perfeição é ilimitada, como ilimitada é a vida. 
Boa noite irmã. 
Flores para ti. Flores para todos. 
 

Sessão de 14-04-2011 
O recinto se ilumina. 
A luz que vês é enviada pelo Alto. Os trabalhos seguem, alguns precisam de mais fé 
que outros. 
Todos valemos, todos temos o nosso quinhão a trocar. 
Estamos todos na linha de evolução. A evolução é sempre em linha recta. 
Os desvios são afastamentos da luz. 
Que a luz de Deus vos ilumine e que possais compreender a sua infinita Bondade. 
 

Sessão de 14-04-2011 
A calma e a serenidade são os calços que nos amparam. 
O caminhar deve ser a passo para ser seguro. 
Sejais felizes. 
Flores, oh, sim! Flores para todos vós que trabalhais mediunicamente e para os que 
estão em tratamento. 
Boa noite na Paz de Deus. 
  

Sessão de 14-04-2011 
Chegamos ao fim dos teus trabalhos de escrita aqui, por hoje. 
Flores para ti. 
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Abraçamos-te em nome de Deus. 
 

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

 

   
         


