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PSICÓGRAFA  A 

Sessão de 12-11-2009 
Vim aqui em paz! 
Sim. Em paz! 
Mas antes desta paz estive em grande dor, sempre caindo em lugares negros, subindo 
mas logo caindo, até que então consegui elevar-me para Deus e atingi-o! 
Porque hoje tenho paz em minhalma dorida pelo tempo que perdi. 
Cansada por tanto tombo ter dado, mas hoje ela está viva em paz, em liberdade, e 
quero agradecer a Deus me ter permitido aqui vir. 
É sofrendo que lá chegaremos todos nós, meus irmãos, não vos abandoneis no mar da 
negridão, afastai-vos de tudo que seja mau para vossa evolução. 
Chegai até Deus sempre em vossa lição de vida, dando-vos com amor, juntos a Ele 
conseguireis estar em níveis de amor necessários para vós. Para evoluirdes. 
Continuai vossos trabalhos dando vossa ajuda pois estes nossos irmãos necessitam de 
encontrar a paz que eu vos falo adquiri. E vós tendes todas as condições para a dar. 
Como é habitual, aqui estou em missão, por amor a todos. 
Até sempre! 
 

Sessão de 12-11-2009 
Filhinha, 
Quanto amor... 
Como estou feliz! 
Na verdade de Deus tua prática da mediunidade é transmitida àqueles que querem já 
saber, descobrir, encontrar respostas! 
Sempre que aqui tu estás também nós estaremos em teu trabalho, para ajudar-te na 
prática, no teu trabalho, para que tuas mensagens possam ser verdadeiras, limpas, 
credíveis. 
É com amor que estamos em ligação contigo! 
Abençoados sejam todos aqueles que estão em ajuda! Bem hajam. 
Estamos aqui por amor! 
A..! 
 

Sessão de 12-11-2009 
Somos irmãos que provêm da Luz! 
D' Ela estão saindo vibrações amorosas que estão envolvendo todo o Universo. 
A União faz-se pela captação dessa energia que potencia sentimento já adquirido, pelo 
bem a todos, pelo desejo em doar cada pedaço de si ao outro, seu irmão sofredor. 
Vimos junto de vós na liberdade, aquela conquistada, nutrida pelo amor que Jesus nos 
dá sempre a cada momento, em toda hora, dia, minuto. 
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Mas há que estar aberto a recebê-lo sabendo estar cada momento, vivendo segundo 
nossos ensinamentos recebidos de Jesus. Planos Maiores libertam em cor pétalas com 
luzes divinas, doam seu amor por vós, mas querem que sejais seres livres. 
É convosco que nos ligamos, no trabalho, porque há muito trabalho a fazer!  
A Força está em Vós! 
 

Sessão de '03-12-2009 
Meus irmãos! 
Hoje há que vos dizer algo. 
Sabeis como falhou vossa força... 
Estáveis amorfos, sem capacidade... e porquê? Porque não estais em concentração, 
deixai-vos levar pelos pensamentos vossos, que nada têm a ver com vosso trabalho! 
Criticar para quê? Sereis vós vossos melhores críticos, e pergunto-vos: "Estivesteis  em 
vosso melhor?" 
Tendes que vos esforçar mais, porque este trabalho tem de ter força! 
Vossa energia é fundamental, para que se possam ligar em elo de unidade convosco. 
Cada um de vós fará a pergunta: "Mas como poderei estar em melhor condição?"! Será 
fácil responder-vos. 
Tendes que ter em vós as condições necessárias a vosso equilíbrio, tendes de deitar 
fora tudo aquilo que não necessitais, tal como preocupações que não conseguis 
resolver, então porque pensais tão negativamente? Olhai, vede quantos irmãos vieram 
aqui em busca de ajuda, e vede quantos ainda ficarão aqui hoje, sem poderem elevar-
se a outros planos, onde poderiam já descansar... 
Esses irmãos irão ficar aqui, até haver médiuns disponíveis para os receber. E serão 
nossos irmãos gestores desta casa quem os recolherá, até esse momento chegar! 
Mas pensai nisto 
Porque  V.......! 

 

Sessão de 03-12-2009 
Em cada esquina recolhereis aqueles que vagueiam em busca de alguém a quem se 
agarrar. 
Por isso tendes de estar em boa condição espiritual, de forma a que nesses momentos 
vossa proteção esteja assegurada. E assim, podereis trazê-los convosco, até aqui, para 
serem ajudados, sem vos macular, em vossas almas. 
Tende cuidado com essas esquinas cheias de irmãos que vos espreitam, porque cada 
vez mais pretendem agarrar-se a alguém que os possa conduzir até deus. 
E vós, tendes que saber estar receptivos, mas protegidos na vossa defesa. 
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Como vedes estamos em grande prova, e nossa missão é de ajuda, por isso aprendei 
técnicas que vos poderão ajudar a criar em vós essa aura protectora que impedirá 
sejais agredidos. 
Estaremos convosco. 
Por Amor! 
 

Sessão de 03-12-2009 
Vimos em Paz para vos poder dar Paz. 
Somos Irmãos que vêm aqui para vos auxiliar neste trabalho. Tudo é regido por Jesus, 
Mestre Planetário, quem vos dirige, por Amor! Só por querer-vos tanto amor! 
Jesus é vossa bandeira, Ele está na vossa vanguarda, ficai junto d' Ele, pois estais em 
segurança, sempre! Vibrai em sintonia com Todo Universo, ligai-vos em fluidos de 
transformação profunda, emanai-os de vossos corações, dai-vos no Amor que já 
tendes em vós, libertai-vos totalmente das amarras que ainda vos prendem. 
É dádiva Divina, vossa evolução. 
É vossa obrigação transformar-vos, tudo para que seguis vosso Mestre! 
Nada que puderdes dizer será bastante, vede com Ele nos deixou sua mensagem, 
então, porquê duvidar tanto? Homens de pouca fé, levantai-   -vos, olhai para cima, e 
contemplai tudo aquilo que vosso Pai creou para vós! 
Cegos sereis se não puderdes observar que azáfama flui nas esferas, tudo mexe, tudo 
está se transformando, mas sois vós em primeira mão quem tem de ser transformado! 
Interiormente, deixando vossas coisas terrestres supérfluas, libertando-     -vos de 
preconceitos descabidos, nada vos fará falta. Porque é no vosso íntimo que tereis de 
ser ricos, na verdade, em pureza, na elevação! Quando puderdes olhar bem no Alto, 
ver em cada Ser que foi creado por Ele um pedaço de vós, estareis em condições de 
perceber que estais finalmente no caminho... Aquele que tendes de palmilhar. 
Compreendei suas verdades, Ele está em nós! 
Pureza!  
 

Sessão de 03-12-2009 
Mãe, como poderei saber mais sobre minha vida anterior? 
Sei que foste minha mãe, mas só sei que em tempos transactos estivemos em união 
familiar. Porém, hoje estou em trabalho de ajuda, sou uma irmã socorrista, venho aqui 
muitas vezes, mas vejo-te, e sei que já me pertenceste de forma íntima, em amor 
maternal. 
Gostaria de saber mais sobre nós, sobre mim, mas tal não me tem sido possível saber. 
Porque dizem-me, não teria interesse em meu trabalho espiritual. Contudo pergunto-
me  como teria sido nossa vida? 
Sei apenas que foste minha mãe! Sei que tua porta abriu-se para mim, e sei que foste 
fonte do meu ser, em cada momento da minha vida! Achas que será possível saber? 
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Há razões que a vida desconhece, se calhar há causas desconhecidas para mim, que 
não poderei saber, mas digo-te, que seria muito apreciado para minha informação. Se 
for possível, talvez, alguém com mais capacidade que eu possa um dia esclarecer-me 
como foi essa vida que caminhámos juntas... 
Quando for permitido eu estarei aguardando! 
Vou embora! 
Tua filha. 
(Quando se trata de mensagens pessoais quer da própria médium psicógrafa, quer 
de alguém do nosso conjunto de trabalho, temos sempre as nossas reservas e 
procuramos factos que permitam estabelecer a autenticidade do que foi escrito e só 
será incluído no caso de não haver dúvidas. Neste caso, porém, é evidente um outro 
dado muito importante que nos leva a incluir esta mensagem. A entidade encontra-
se num dos planos astrais e não tem conhecimento de uma das suas vidas anteriores, 
não obstante saber interiormente que foi filha da médium em outra vida. Isto vem 
provar que pelo facto de nos encontrarmos em outras dimensões não ficamos 
senhores do conhecimento de tudo, mas sim daquilo que a nossa evolução permite. A 
evolução não se processa só na dimensão terrena).  
   

Sessão de 03-12-2009 
Quando te perguntares quem foste? 
Lembra-te sempre que ontem já eras filha de Deus. Foi por seu Amor que passaste a 
fazer parte da Creação. 
Só isso já é motivo de joy (alegria). 
Se pensares como as espécies têm vindo evoluindo através dos milénios, então 
saberás que ontem já foste um ser a quem foi concedido características próprias, criou 
sua individualidade, e seguiu nos princípios criados por Deus. 
Mas tudo isso que importa hoje? 
Para ti talvez releve o querer saber porquê, talvez te seja útil perceber... 
Mas, na verdade, aquilo que te interessa, na verdade maior que é Deus, é que foste e 
és, serás no futuro, também, sua filha amada. 
Nada que possa superar dúvidas, tudo será explicado quando conseguires estar em 
ligação com Tudo o que É! 
Como eu, minha filha, também tu já foste mãe, teus filhos te pertenceram apenas 
enquanto seres em crescimento, oportunidade para evoluir, mas apenas isso. 
Porque o saber advirá do conhecimento necessário e esse adquirirás em teu percurso 
evolutivo. 
Cada ser em evolução caminha nesse sentido - Procura - Para ter suas respostas. Mas 
apenas aquilo que for permitido saber - porque por vezes a verdade é dura, dá por 
vezes elementos nocivos, porque não existem ainda condições para entender... 
Escuta teu coração e aumenta esse amor que floresce dentro de ti! 
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Ama sempre sem reservas, e não receis saber, tua mente captará informações que te 
serão úteis em tua formação espiritual. 
Mas há que acreditares que nada vivido o foi por acaso, tudo teve seu propósito - E 
tudo terá sua função na vida que cresce para Deus -. 
Em Deus.  
 

Sessão de 03-12-2009 
É quando conseguirmos vibrar em amor que conseguiremos elevar-nos ao mais puro 
sentimento, aquele que vem de Deus. 
Estamos presentes aqui, temos como missão guiar aqueles que ainda não conseguem 
ver! Seremos seus olhos, até que consigam estar em perfeitas condições para 
entenderem porque não estão vendo suas realidades físicas; Porque foi no físico que 
provocaram sua condição espiritual. Como poderão ter consciência disso? 
Quando o Tempo chegar para eles, quando estiverem dentro de emoções sinceras de 
amor, atingido níveis mais altos de espiritualidade, sempre conquistada por si, para 
que consigam entender então sua verdade! 
Mas com nosso amor, iremos contribuir para que consigam alcançar a luz! 
Sempre na medida de cada condição estabelecida por si, porque nada poderá ser 
forçado. Vós convosco sois sua Força, ambos nos unimos, para que tudo seja feito de 
acordo com normas criadas para todos. E quando chegar a altura eles conseguirão ver, 
compreender, e quererão partir  seguindo-nos até planos em sintonia com cada 
vibração ganha! Tudo porque nada está perdido, existe sempre ajuda para todos que 
querem ser ajudados. Uns levam menos tempo a acordar para a vida espiritual, outros 
despertam logo que sabem que suas vidas já nada valem. 
E quererão cultivar seus espíritos, saberão trabalhar para merecer sua transformação, 
juntos connosco partirão já mais felizes, libertos do sofrimento que traziam! 
Assim é a Lei! 
Ponde vossos corações nestes irmãos! Orai para que eles possam ser ajudados, lutai 
connosco por eles, pois há tantos pedindo ajuda, mas há poucos que podem ajudá-los. 
Por deus, por Jesus, por Mãe Maria! 
Dai-lhes vosso amor! 
Convosco! 
 

Sessão de 10-12-2009 
Pensas que esta irmã é culpada? 
Tem sua culpa, sim, em não conseguir ultrapassar suas etapas, em não conseguir 
compreender porque sofre, e então é-lhe difícil estar bem consigo própria! 
Seu desequilíbrio advém de sua falta de capacidade na resolução de seus problemas, 
nada faz para solver seu passado, e cria condições para que não consiga ter paz! 



 
 

 

 Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 9-10-2011 – no site www.aela.pt 

6 

A culpa é sua, sim, mas nada que criou poderá prejudicá-la, porque está na experiência 
em que vive, adquirindo condições para que possa compreender que tem que 
ultrapassar esta sua condição ainda. Com ajuda conseguirá! 
Tudo tem hora certa, nada é quando queremos, porque queremos, mas só será 
quando estiverem criadas as condições para que seja libertada daqueles irmãos que a 
rodeiam, envolvem e querem limitá-la em sua liberdade. Deus é Amor por todos seus 
filhos, por isso, em Amor se libertará! Todos estão sofrendo, cada um passando por 
sua prova. Que Deus nos ajude a todos! 
Um Irmão. 
(Esta mensagem referia-se a uma irmã que estava sendo tratada na ocasião e, em 
nosso entender comprovado, é correcta a análise da entidade comunicante).  
 

Sessão de 10-12-2009 
É quando Deus quer, não o homem que tudo se concretiza, porque É Ele quem 
programa cada centil em cada momento. 
Quantas mais oportunidades tereis vós, meus irmãos? Há que agarrar estas que vos 
estão sendo dadas, porque nem sempre virão, mas só quando Ele achar que sois 
merecedores. Estas são únicas para vós. porquê? 
Porque estais em final de vosso tempo terreno, vossa orbe está transformando-se 
parta poder dar lugar a outra forma de vida - mais superior - 
Em que vibrareis já em Amor! Esse Amor que Jesus vos doou, em sua amada vida... E 
continua doando-se em Amor por vós! Esse Amor é puro! É a chama que arde sempre, 
acesa para que olheis em vós! Cada passo será dado sempre regido por seu Amor, 
sempre presente em vós! Estais em união com Ele sempre que tendes vossa fé acesa, 
quando estais vibrando já mais alto, sempre em cada momento em que sois maiores 
em cada dádiva a sofre! 
Podeis estar certos de seu Amor, porque só com Jesus conseguireis chegar até Ele! 
Deus! 
É com Deus que conseguireis ser Um! 
Porque na unidade sois seres que regressaram à casa de onde um dia saíram para 
criarem em vós liberdade, aquela em que apenas sereis seres perfeitos, tal como Ele! 
Nada que possais ter como certo, é! Por isso cada ganho que conseguirdes será 
sempre para vossa evolução, para vosso crescimento, para poderdes seguir, em frente, 
para a Luz! 
Estou presente! 
 

Sessão de 10-12-2009 
Viver! 
Saber viver com Jesus! 
Porque viver sem luz não é viver! 
É com Jesus que vim até junto de vós! 
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Guiando-me meus passos vim junto de vós! Porque há que saber viver! 
Vós tendes que dedicar vossas vidas, dedicá-las ao bem ao próximo! Ajudar! 
Porque podeis envolver-vos em cada um que faz parte de vós, e em união, escolher 
vossa vida! 
Há que ter em conta que tudo que já puderdes escolher para vossa vida será para 
vossa evolução espiritual! 
Mas vosso trabalho será realizado para que outros vossos irmãos possam também 
viver! 
Meditai em vossas vidas! 
Podeis viver melhor, desde que sabeis escolher aquilo que faz parte de Jesus, presente 
em vossas vidas, sempre por amor que nutre por vós! 
Seguirei agora, mas estarei sempre presente!    
 

PSICÓGRAFA  B 
Sessão de 28-01-2010 

Rosas 
Queridos irmãos, para todos rosas de amor, leves, perfumadas! 
Para todos os que se dedicam a esta Obra! 
Que vosso esforço e bom coração sejam sempre abençoados pelo Pai! 
Fiquem em Paz! 
Até breve! 
Uma irmã nos trabalhos! 
 

Sessão de 28-01-2010 
Santas Noites! 
Irmãos, mais uma oportunidade para nossa redenção! 
Mais do que o serviço prestado a nossos irmãos, estamos a trabalhar para nós 
mesmos! 
Neste mundo de prova (à semelhança de tantos outros no Universo do Pai), a nossa 
presença aqui reflecte débitos a resgatar! Lições de vida a aprender! 
Também nós a vós estamos ligados. Nosso trabalho obedece as regras e orientações 
de irmãos que tem a seu cargo as nossas evoluções! 
Também eu já com séculos de vida nesta actividade, continuo a aprender! 
Oriento e sou orientado, também não estou só nesta missão de amor! 
Irmãos, é importante que tenham a consciência de que tudo está interligado, que nada 
acontece por acaso. Tudo acontece com um objectivo, ainda que desconhecido de nós! 
Há que estudar, procurar novos pontos de vista, diferentes dos nossos; à que analisar e 
ponderar por nós mesmos tudo aquilo a que acedemos! 
Urge abrir novos horizontes! 
Urge entender as dinâmicas da vida! 
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É importantes compreender as nossas próprias escolhas e responsabilidades! 
A passagem para esta dimensão não nos diminui em nada as nossas obrigações para 
connosco próprios, bem pelo contrário, aqui temos acesso a grande parte da nossa 
matriz, aqui vemos melhor o que fomos e quem somos, nossas dores e alegrias são 
ampliadas - tornadas mais reais. Consoante os n ossos desempenhos, somos o 
somatório de tudo o que já compreendemos até hoje! 
Asseguro-vos, enfrentarmo-nos a nós próprios é talvez a maior prova pela qual 
passamos. Começai a preparar hoje o vosso amanhã, com certeza de que tudo será 
avaliado, com a mesma medida com que analisamos nossos irmãos. Estas não são 
palavras minhas, são de nosso Mestre Jesus. Porém são incontestáveis e dolorosas 
verdades na grande parte dos casos. 
Aceitai o meu testemunho como estímulo à procura do conhecimento, à crescente 
responsabilização de cada um de nós pelas nossas próprias vidas! 
Ficai em Paz! 
Até um dia! 
Um irmão nos trabalhos! 
 

Sessão de 28-01-2010 
Boas Noites! 
Meus irmãos queridos, quanto nos alegramos de vos ver-mos aqui! 
Não tendes noção de todo o sofrimento que daqui podemos ver! 
Durante estes trabalhos as duas dimensões como que se fundem! 
Tal é o intercâmbio que aqui acontece. 
Nem todos os irmãos conseguem visualizar o sofrimento, no entanto a sua Fé e boa 
vontade a todas ajuda! Todos contribuímos para a Missão de Socorro! Todos somos 
poucos! Todos somos necessários! 
Ao longo das nossas vidas, temos vários momentos de alegria, mas asseguro-vos nada 
se compara ao receber um sorriso! Ao sentir a gratidão de um irmão que ajudamos a 
salvar! Crede que a alegria que sentimos ao sabermos que somos instrumentos de 
amor, que vivemos em Amor, não tem comparação com nenhuma alegria que 
possamos sentir! Nesses sublimes momentos de comunhão com o Pai, recebemos 
também nós o carinho, de todos aqueles que acima de nós estão! E que por nós 
sofrem e riem! (connosco). Somos todos parte da mesma família, a dor de nosso irmão 
transforma-se em nossa dor também! A alegria de nosso irmão, torna-se nossa alegria 
também! Estamos todos no mesmo caminho evolutivo! 
Que a Luz do Pai a todos nós indique o caminho a seguir! 
Uma irmã ainda a aprender, a viver, a amar! 
 

Sessão de 28-01-2010 
Lições de Vida! 
Irmãos, hoje falamos de oportunidades de aprendizagem! 
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Nesta Terra onde hoje nos encontramos, tudo o vivemos se converte numa Lição de 
Vida, quer tenhamos ou não consciência disso! Se fazemos um esforço por seguir o 
exemplo de nosso Mestre Jesus, vamos sentindo uma Paz interior que nos ajuda a 
ultrapassar as nossas provas. 
Quando não acreditamos que a vida continua, quando achamos que somos os donos 
do mundo... vivemos na ilusão material... somos levados pela dor, pelas circunstâncias 
da vida e das provas que devemos enfrentar, somos levados ao reencontro com o Pai! 
Quando nos sentimos sós e perdidos, no último instante é ao Pai que buscamos a Paz! 
Ainda que nos custe ver o sofrimento de um irmão, entendei que tudo o que nos 
acontece tem um propósito maior! Amai sempre quem sofre! Dirigi-lhes nem que seja 
uma vibração de amor! Suas almas o sentirão, aqui ou em qualquer lugar! É também 
assim que recebemos vibrações de Luz e Amor do Alto! 
Aceitai vossas vivências com resignação e entendimento! A Sapiência e Bondade do Pai 
são infinitas! Confiai neste Amor Paternal por todos nós! 
Fiquem em Paz! Flores, flores para todos! 
 

Sessão de 28-01-2010 
Vibrações! 
Tudo na vida são vibrações. 
Cada atomo, cada partícula da vida vibra numa frequência vibratória determinada! A 
esta partícula se juntam outras com idênticas características e assim nasce a vida. Tudo 
obedece a uma lei rígida e completa. Tudo tem a matriz divina, tudo tem um percurso 
a fazer. 
As Leis do Pai são imutáveis, para que nenhum filho se sinta prejudicado em altura 
alguma. Todos temos as mesmas oportunidades, apenas nos cumpre a nós 
escolhermos, o nosso próprio rumo, tudo é nossa responsabilidade. 
Admirai as Creações do Pai: a natureza, cada ser nela contido. 
Amai sempre! 
Até breve 
Um irmão. 
 

Sessão de 11-02-2010 
Guia 
G......, 
A alimentação! 
Meus irmãos, com o pão nutrimos nosso corpo, com a flor embelezamos a alma, e; 
com a palavra alimentamos o nosso coração! 
Cada acção que praticamos determina o nosso futuro, em qualquer plano em que 
estejamos. Teremos no final de cada reencarnação uma mão cheia ou uma mão vazia 
com aquilo que produzimos. Teremos aproveitado nosso tempo? Fazei esta pergunta a 
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vós mesmos. Estais a crescer ou só ainda a tentar? Coragem! Lutai por vós mesmos, 
para vós mesmos! 
Neste mundo de prova, existem muitos irmãos com fome! Uns com "sede" de pão, 
outros com "fome" espiritual! A uns e outros lhes falta admirar a flor da Vida, acreditar 
que todos somos muito amados! Mas irmãos queridos, somos nós que teremos de 
subir a montanha, ninguém o fará por nós! Amai todos! "Alimentai" todos os que 
puderdes sem vos esquecerdes de vós mesmos! 
Ficai em Paz! 
Flores para todos! 
 

Sessão de 11-02-2010 
Boas noites! 
Minhas queridas que alegria rever-vos de novo reunidas! A vós e a todos nesta Missão, 
saudamos com carinho e alegria! 
O sofrimento físico é muito em muitas partes do globo, em todo o universo onde o 
objectivo é a aprendizagem! No entanto irmãos, é o sofrimento espiritual que cresce 
em cada irmão, sempre que ele se recusa a aceitar a Lei do Amor! É preciso entender 
que cada dor é um exercício, uma prova! Analisai cada situação à luz do amor e da 
lógica. Fazei o vosso melhor irmãos, muito se pode dizer... mas resumindo, tudo se 
pode reduzir ao ensinamento do Mestre Jesus, nosso Irmão Maior: " Fazei aos outros o 
que quereis que te façam a ti"... 
Esta frase é o ensinamento mais belo que podereis seguir. Pode ser o mais belo 
exercício existencial válido para todos os filhos de Deus, e sempre acessível a todos 
nós! Basta querer ser "filho de Deus", verdadeiramente! 
Basta entender a lei do Amor para se ser feliz! 
Coragem irmãos! A vida continua... 
O esforço para alcançar a perfeição é continuo! Até ao alcançar a verdadeira Luz! 
Que o Amor do Pai a todos fortaleça! 
Uma irmã ainda a aprender a amar e a viver!  
 

Sessão de 11-02-2010 
Carnaval, 
É alegria que faz mal! 
 
Carnaval 
É o abandono espiritual! 
 
Carnaval 
É um vendaval! 
 
... mas depois vem a bonança! 
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    e o tempo de esperança! 
 
Até um dia irmãos! 
Um irmão a brincar com as palavras e as verdades da vida. 
 

Sessão de 11-02-2010 
Crianças! 
Irmãos, santas noites! 
A reencarnação é um processo de purificação, não utópica, mas bem real. 
Depende de cada um de nós "purificar-se". 
É um processo moroso e meritório. Tudo é correspondente ao nosso esforço. 
Em qualquer circunstância favorável ou devastadora está em nós fazer o nosso melhor. 
Está em nós fazer o esforço por compreender a vida, aprender a ser tolerante e 
compreensivo. Tanto sofrimento poderia ser evitado se soubessemos amar, de 
coração, desinteressadamente... 
A cada ciclo recomeçamos de novo! 
Em nós, olvidamos o bem e o mal de forma consciente, apenas nos resta o nosso 
coração, onde ficam as mais leves intuições do que fomos... crede que a maior parte 
das vezes, tal recordação nos tolheria o descernimento e a alegria de viver... 
O facto de não recordarmos o passado, é uma benção, dá-nos a "liberdade" de 
escolher o nosso caminho. Sem o peso de nossas agruras e másuras, temos coragem 
para seguir em frente. 
Muitos se questionam sobre o porquê de não recordar o passado... mas irmãos, será 
que o dia que viveis não vos consome as energias? Ou não lutais por vós mesmos 
diáriamente? 
O passado não pode ser modificado, o futuro é construido hoje! Então meus irmãos, 
porquê gastas as energias com aquilo que já não pode ser modificado? 
Alegrai-vos com a benção de ser de novo criança, pela oportunidade de poder 
recomeçar mais uma vez! Aproveitai cada minuto que passa para crescer! 
Fazei o vosso melhor sempre. 
Que o Pai a todos abençoe! 
Um irmão também ainda uma criança. 
 

Sessão de 11-02-2010 
IGNORÂNCIA 
- ânsia de obter constância! 
 
MEDO 
- sentimento que se vive em segredo! 
 
RUINA 
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- revolta que nos romina... 
 
PODRIDÃO 
- abandono de tudo o que vem do coração! 
 
ESPERANÇA 
- é a alegria de ver que somos de novo criança! 
 
Um irmão a brincar com as palavras e com as verdades da vida. 
 

Sessão de 11-02-2010 
Rosas! 
Irmãos queridos, rosas de amor vos trago! 
Que a Luz do Pai a todos ilumine! 
Santas noites de amor vivemos juntos. 
Rosas, rosas alvas de amor vos ofertamos. 
Até breve 
Uma irmã. 
 

Sessão de 11-02-2010 
Guia 
G......! 
Borboletas! 
Meus irmãos, a vida é como uma borboleta! 
Frágil, delicada, bela, sublime creação do Pai! 
A vida começa num pequeno ponto onde a nosso ligação com Pai floresce! 
Daí tal como a lagartinha que sai do ovo, começamos a enfrentar o mundo. 
Pelo caminho muitas provas para superar! Umas vezes apanhamos chuva, outras vezes 
apanhamos Sol! Umas vezes superamos as dificuldades, outras vezes por 
desconhecimento das dinâmicas da vida, revoltamo-nos e desistimos... 
Se fossemos nobre lagartinhas, mas inconscientes, e por isso imprevidentes... seriamos 
talvez engolidas por algum passarinho! Nunca esqueceriamos a lição! 
Tal como num conto para crianças, a moral da história deve ser feliz! 
Ainda que numa vida não nos revelemos Borboletas esvoaçantes! É pela experiência, 
pela dor que aprendemos a cuidar do dom da vida com amor, com tolerância, com 
compaixão por tudo e com todos! 
Desejai chegar ao jardim Celeste o mais breve possível! Esforçai-vos por crescer, fazei 
o vosso melhor, apenas isso! 
Que a Misericórdia do Pai nos permita chegar à Luz em harmonia e Paz! 
Flores para todos! 
Fiquem em paz! 
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PSICÓGRAFO  C 

Sessão de 03-02-2011 
Vês-me a mim lado a lado. 
Escrever histórias do além, daquilo que tu não vês, se encontras o que fazes além de 
dois são três. A caneta é uma seta para um destino cruzado. No momento em que 
escreves vês-me a mim lado a lado. Já perdi 10 talentos, outros 10 ganhei agora. Se os 
tenho para perder é melhor utilizá-los agora. Na procura do destino, da fé de quem 
não caminha encontrei os passos de Deus mais doces que uma mina. O minério varia. 
Há oiro, prata e diamante. Porém por vezes encontro um cascalho por diante. Desistir 
sempre foi fácil. Há tempos que era melhor não ser. Nesses momentos críticos é que 
lapido o meu ser. Ter a sorte de crescer, a sorte de existir é bondade tua pai continuar 
a persistir. Há 32 caminhos, viagens até mais não, tudo se resume ao que sentes 
mesmo que leves um encontrão. Há quem goste das falhas, outros gostam dos erros, 
há quem não goste de nada e a vida é um desterro. Perco dias a fio, a fingir que sou 
maior, tenho muito valor se plantar uma flor. Na herdade onde cresci havia grandes 
alfaias. Com o tractor do meu pai amava a fazenda da vida. Sabes porquê? 
Porque a idade é uma ida. 
Nunca tropeces no caminho. Crescer dói nos joelhos. Mas quando pensares que és 
irracional os outros que se olhem ao espelho. 
 

Sessão de 24-03-2011 
O universo não é conformista. 
Irmãos desta casa não é por estarem aqui que alguém vai fazer a vossa missão. A 
missão espiritual raramente é única e vem acompanhada por trabalho e disciplina para 
não haver desligamento do mundo material. Bem ou mal habitam num mundo 
material e a vossa missão contempla isso. Um pé no espiritual outro pé na 
organização, disciplina, conhecimento, sabedoria. Ajudar os outros é mais fácil do que 
nos ajudarmos a nós próprios. Esta verdade é tão mais certa quanto maior for a 
elevação moral. Daí ser necessário perguntar onde está o outro pé. Senão querem 
evoluir e fazerem evoluir esta casa como? 
Com a vossa prática e sem o vosso saber e dedicação? Desculpem mas não é possível. 
É mais fácil conformar-se com o não é assim tão mal. Afinal até é bom. 
Há razão nestas palavras mas podem evoluir mais. O universo não é conformista. 
 
PSICÓGRAFA  D 

Sessão de 21-04-2011  
Tu e os que aqui estão, estão a fazer, cada um, um trabalho diferente. 
Os que estão a ser tratados estão em grande sofrimento ou dúvida ou ignorância. Os 
que estão aí ao teu lado, nessa vida tão física, estão a trabalhar principalmente para si 
mesmos, nessa projecção de energias, das melhores que conseguem arranjar. Os que 
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estão ao meu lado, do lado espiritual e para muitos invisível, também trabalhamos 
sem cessar. 
Tudo é trabalho, tudo é devoção. Tudo se resume ao melhor de nós pelos outros. 
Felizes dos que conseguem. 
Pena e compaixão pelos que ainda não compreenderam isto. 
Benditas são as oportunidades que Deus nos dá, felizes são os que as percebem. 
Flores para todos. 
Boa noite irmã. 
 

Sessão de 21-04-2011 
O amanhã é o outro dia. 
Muitos deixam para depois, sempre para depois o que poderiam fazer ainda ontem. 
O trabalho é um auxiliar precioso. 
A dedicação é um livre-arbítrio que tantas vezes é mal entendido. 
Seria tão bom, tão benéfico, que o livre-arbítrio fosse para avançar mais rapidamente, 
precisamente pelo esforço e decisão individual. 
Era tão bom que o mal e a infelicidade terminassem para poder dedicarmo-nos a 
tarefas bem mais úteis. Mas é assim mesmo a liberdade, a livre escolha do que se quer 
para si próprio. 
Fica em Deus, irmã. Fica na Paz de Deus. 
Fiquem todos na Paz de Deus. 
 

Sessão de 21-04-2011 
Tanto e tão mais que se poderia fazer. Todos sem excepção, até eu que te dito estas 
linhas, poderíamos ser melhores. Às vezes por falta de objectivos. Outra por desvio dos 
ditos objectivos. Outras por desleixo ou cansaço. 
O objectivo é chegar perto de Deus. 
Deus vos abençoa e ao guiá-los possam entender que vos guia. 
Fiquem na Graça de Deus. 
 

Sessão de 21-04-2011 
A cada dia os trabalhos serão de acordo com a necessidade e a capacidade de resolver 
esse necessário. 
Querer avançar para outras tarefas se é um direito, também é razoável confirmar se há 
auxílio de Deus para tal. 
Os riscos são talvez maiores do que vos possam parecer. 
É aconselhável esperar pelo apoio Divino ou seguir a direcção apontada com 
humildade. É a moral. É a ética. É a luz de Deus. 
 

Sessão de 21-04-2011 
Aqui estamos, irmã. Nada temas. Deus te acompanha. Nós acompanhamos. 
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Os dias devem ser ocupados com tarefas que positivisam a personalidade individual. 
A unidade do ser deve ser conseguida e logo tudo nessa vida, como noutras, há-de 
frutificar. 
Boas e santas noites para todos. 
 Um irmão junto de ti nos trabalhos. 
 

Sessão de 21-04-2011 
Felizes dos que obtiveram a Graça de uma vida nesse meio físico para evoluir. 
Evoluir para estâncias celestes será o resultado dessa dádiva para alguns. 
Evoluir um pouco ou até estacionar será também útil para os que possam assim 
compreender as suas tarefas, os seus deveres. 
Porque na Graça de Divina Misericórdia todos têm sempre novas oportunidades. 
As vezes que as aproveitarem serão oportunidades de projecção aos céus. 
Aos céus divinos de Deus. 
 

Sessão de 21-04-2011 
Hoje é uma sessão auguriosa de trabalhos pelos que necessitam e têm possibilidade de 
serem tratados. 
São entes que o merecem, mas muitos não conseguem compreender bem o que lhes 
acontece. 
A diferença é tão grande para a situação que viviam anteriormente que lhes parece 
inverosímil algum bem-estar. A felicidade nem é cogitada sequer. 
Daqui eles saberão aproveitar as oportunidades que aqui lhes foram mostradas. 
Assim, todos vós estão à semelhança. 
Ficai na Paz de Deus, irmãos. Boa direcção nas vossas vidas. 
Um irmão aqui nos trabalhos convosco. 
 

Sessão de 21-04-2011 
Flores, cestas de flores. 
Os teus trabalhos de escrita aqui terminam. Boa noite irmã. 
 
 

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

 

  
  
 
  
 
 


