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PSICÓGRAFA  A 

Sessão de  21-01-2010 
Vivendo se saberá... 
É na experiência de cada um que se poderá aprender como a vida é 
importante. 
Porque na experienciação de cada momento sabereis como custa viver 
aquilo que um dia provocasteis em um outro ser como vós. Só no 
sofrimento, sabendo viver a dor, compreendereis a causa emergente de 
cada acto vosso. 
E assim podereis, vivenciando, elevar vossas almas, ultrapassando limites 
auto-imposto, contando cada momento em que conseguireis limpar 
aquela mágoa escondida em vós. 
E será assim, sucessivamente, que ireis ultrapassando vossos obstáculos 
até que já conseguireis por vós, discernir mais claramente como deverá 
ser vossas vidas. 
Bendito seja Deus, que com seu Amor nos concede cada vida para 
podermos viver! 
Em plena liberdade para que consigamos escolher nosso futuro em 
responsabilidade individual, consequentemente, escolhendo e vivendo 
nossas experiências. 
Por Amor! 
 

Sessão de 21-01-2010 
Em cada resposta a vossas perguntas conseguiremos transmitir-vos aquilo 
de que estais necessitando para vossa evolução, que é feita por vós, mas 
que também aqui neste plano são enviadas ajudas nesse sentido. 
Quando praticardes nossos conselhos, conseguireis verificar que os 
mesmos são formulados para vossa ligação a algo mais subtil, mais 
elevado, em que conseguireis apoio para a vossa caminhada. 
Somos vossos amigos, estamos sempre vindo junto de vós, sugerindo-vos 
que pratiqueis melhor vossos comportamentos, que se voltem para Deus, 
porque n' Ele encontrarão as respostas para as questões a que vós 
formulais. 
É assim que poderemos evoluir! 
Meus amigos, estamos presentes. 
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Continuai vosso trabalho pois estais lutando para uma melhor vida para 
todos que estão vindo aqui pedir ajuda. 
Convosco! 
B.......! 
 

Sessão de 21-01-2010 
Pai, porque sofro? 
Pai, porque penso sempre em guerra? 
Não deveria pedir paz? 
Mas não posso... 
Não estou em paz... 
Vim em resposta a clamores que me chegam em voz... 
Aqueles que não estão recebendo ajuda... 
Revoltam-se, 
Clamam por paz... 
Não querendo, no entanto, essa Paz. 
Lutam entre si em ânsia de vitória! 
Matam! Por coisas banais! 
Quanta revolta trazem... 
Mas Deus que é energia Maior, sempre liberta... Alivia... Dá! E ama. 
Por Jesus, e por Seu Santo Nome vivem em união aqueles que aqui vêm, 
na luta pela a harmonia em suas almas... 
E em batalhas mas de luz apaziguam as guerras, libertam os oprimidos, 
apelam à Paz. 
Paz que eu também necessito, quero e anseio! 
Sou um irmão em libertação de alma! 
Como Muitos 
 

 Sessão de 28-01-2010 
Por amor aqui vim, em paz! 
Quando a vida parece desabar, ora e pede que tua alma se ilumine em 
observação, mas tu estás Presente nessa aprendizagem! Porque saberás 
entender cada etapa como caminhada para Deus. 
Quando pensares que nada que fazes te preenche, pensa como tua luta 
diária te enriquece na tua manifestação pelos outros... 
Pensa como és posto à prova e pensa que as travas sem receio e ergue-te 
levando tua cruz. 
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Em cada momento, em cada dia, nada que fazes é infrutífero! 
Cada vez que sabes como realizar tarefas em plena dificuldade, estás 
trabalhando em teu crescimento pessoal! Esse constitui aquele ideal pelo 
que lutas! Por isso, há que continuar, levantar a cabeça, e caminhar em 
frente. 
Livres daquilo que nos atraza, seremos seres verdadeiramente livres! 
Estou Presente! 
 

Sessão de 28-01-2010 
Faz o que eu digo! Não faças o que eu faço! Mas a frase deveria ser: Eu já 
pratico aquilo que digo! E faço o que pratico. 
Se assim não for para que serve então tudo aquilo que já adquiri? 
E é na prática desses ensinamentos que já conquistámos que 
mostraremos a nosso irmão qual é o caminho a seguir! 
Porque se agirmos de forma nefasta, dando maus exemplos a nossos 
irmãos, apenas estaremos dificultando sua compreensão para a 
mensagem que transmitimos. 
Cuidai daquilo que dizeis! 
Cuidai daquilo que fazeis! 
Não queirais ser apontados como um mau exemplo àqueles que vos 
seguem e têm por vós apreço! 
Por Amor! 
 

Sessão de 28-01-2010 
Quando o desespero bater em tua porta, não a abras ao mundo, abre-a a 
Deus, para que possa entrar em ti a Luz que irá permitir que vejas, com 
nitidez, qual o caminho que terás de trilhar. 
A vida é feita de tormentos, sofrimentos, mas também de luz, também de 
calor, apenas há que acolher em nós aquilo que nos será necessário. 
Na Luz do Pai tudo fica claro para vós, tendes de abrir as vossas almas 
para Ele, acolhei seu Amor, e vivereis felizes. Porque felizes são aqueles 
que sabem que nunca estão sós! 
São abençoados pelo Amor e enchem-se com ele. Tudo é mais fácil 
quando cada ser se abre para Deus! Paz para vós! Vim por Jesus e em Seu 
Nome! 
 

Sessão de 28-01-2010 



 
 

4 | P á g i n a  
 
Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 20-01-2012 – no site www.aela.pt 

Paz! Boa noite minha irmã! 
Quando tu queres consegues! 
Tudo está fluindo, há paz e amor, tudo vibra em energia maior! 
Como é habitual estou ajudando em teu trabalho, que é da vontade de 
Jesus! 
Quando a harmonia se instalar em teu coração tudo poderá ser mais fácil, 
há que libertares-te de tuas preocupações, nada que possas solucionar, 
pois não podes fazer trabalhos de outros! 
Vamos elevar nossos pensamentos até Jesus, que está em nós, em ligação 
infinita! 
Para nós não há fronteiras, há que saber entrar em outras esferas mais 
elevadas, onde colhemos paz! 
Locais que são visitados por vós! Mas que nem sempre vos recordais. 
Somos viajores no espaço lácteo levando connosco nossa paz para que 
tudo seja um dia só Amor! Mas estamos sempre alcançando nossa paz, 
sempre que nos conseguimos libertar daquilo que nos prende ao mundo! 
Nada que não consigamos fazer... 
Vamos continuar nosso trabalho! 
B.................! 
 

Sessão de 28-01-2010 
Puros de coração! 
Sereis assim um dia! 
Na Pureza do Amor Fraterno! 
Na dádiva incondicional... 
Na entrega total! 
Em prol da Vida que conduzirá até Deus! 
Estou presente! 
 

Sessão de 28-01-2010 
Vede como é bom Jesus Nosso Mestre! 
Quanta luz ele derrama sobre nós! 
É Ele que permite ajuda no sofrimento. É Ele quem nos ajuda em nossas 
dificuldades, sempre em dádiva de Amor! Porque nos ajuda Ele tanto? 
Porque nos quer evoluindo, saindo de nossas inferioridades e subindo 
para plano mais elevado! Não esqueceis! Ele está sempre Presente em 
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cada um de vós! Acolhei-o em vossos corações, ficareis cheios com seu 
Amor! 
E tereis energias redobradas para vossas lutas terrenas. 
Sempre convosco! 
 

Sessão de 04-02-2010 
Como é habitual aqui estou presente! 
Minha amiga, hoje tudo está em paz! 
Nossos Mentores Espirituais estão em Força neste local! 
Para que estes trabalhos possam ser reforçados em Luz, em Energia, Fui 
uma onda energética magnífica! 
Nossos Irmãos ajudam sempre, pois tantos irmãos vêm até aqui para 
serem ajudados. 
E todos em uníssono somos uma ajuda maior para eles, poderem assim 
serem socorridos de forma mais eficaz, 
Quero-te muito! Estou aqui em missão em tua evolução espiritual, que 
necessário é para tua elevação! Luta cada vez mais pela tua elevação pois 
em cada dia, cada momento muito se poderá fazer na luta que travamos 
em cada um de nós! 
Até já! 
 

Sessão de 04-02-2010 
Paz! 
Estou presente! 
Bem haja que vem em nome de Deus! Bem haja aquele que vem doar-se 
por Amor a Ele! 
Deus permite esta doação de amor para que todos possam sentir Sua Luz! 
Como já é habitual estou presente pois estou em missão, trazendo junto 
de vós Seu Amor! 
Para que Ele viva sempre em cada um de nós, seus filhos! Há que abrir 
vossos corações, receber seu Amor, para que vos libertais. Estou aqui! 
Sempre! 
Em apoio espiritual. 
 

Sessão de 04-02-2010 
Céu. 
Azul de Luz! 
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É como Nosso Irmão se revela em sua Grandeza! 
Veio até junto de ti para que saibas que Está Presente em teu trabalho de 
divulgação de ensinamentos para seus irmãos em Deus. Vibra em cada 
pensamento que lhe envolve, quando em sentimento maior o invocas, 
para que saibas que está sempre presente. 
Luz Azul, eleva sua espada em sinal de protecção maior. 
Que a Luz que emite possa estar sempre em vós, senti-a em sua Força que 
provém de esferas Superiores! 
Por Amor a todos vós. 
 
PSICÓGRAFA  B 

Sessão de 21-04-2010 
Quantas lágrimas, quantas dores desperdiçadas! Se o entendimento fosse 
a vossa maior característica, muito pouco chorariam. A mecânica da vida, 
é obrigada por uma questão de justiça, que tudo seja justificado. O 
objectivo divino não é punir de forma banal. A providência divina almeja a 
nossa perfeição, o levar-nos a entender a consequência de cada acção - e 
daí a interiorização de normas de conduta de viver de acordo com o Amor 
Universal. 
Irmãos, nada acontece por acaso, se num primeiro tempo sofremos a 
punição de nossos desvios da Lei, também exercemos ao mesmo tempo, a 
preparação para a continuação da nossa vida. 
Tudo é um ciclo, saímos da Casa do Pai e a ela voltamos um dia. 
Coragem! Que o Amor a todos anima! 
Um irmão apenas a partilhar os seus pensamentos, ainda a crescer! 
 

Sessão de 21-04-2010 
Se sim, se não! 
Também para a escada da vida 
Eu preciso de um corrimão! 
Se sim, se não! 
Também eu já fiquei na dúvida 
Eu preciso de ti irmão! 
Se sim, se não! 
Também estou na estrada 
Eu preciso de compreensão! 
Se sim, se não! 
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Também de coragem dada 
Se alcança a salvação! 
Um irmão a brincar com as palavras e com as verdades da vida! 
 

Sessão de 21-04-2010 
Boas noites! 
Irmãos, é sempre com alegria que nos encontramos. 
Cada um de nós tem o seu caminho. Para uns o céu é azul é negro, para 
outros o mesmo céu é belo e brilhante. Tudo depende do que queremos 
ver. 
Para uns - os felizes - até a maior dificuldade é motivo de agradecimento 
ao Pai pela oportunidade de exercício, de aprendizagem, de perdão 
muitas vezes até a si próprio. (Muitas dificuldades levam a um maior 
autoconhecimento) 
Para outros - os infelizes, os ingratos, os ignorantes - os seus egoísmos 
levam-nos ao desespero pela incapacidade de reconhecer as contínuas 
graças e oportunidades que lhes são enviadas continuamente. 
A uns e outros, sempre a nossa obrigação de amá-los. Também nós somos 
imperfeitos, também nós não conhecemos tudo, também nós ainda 
estamos no caminho. 
Uma irmã ainda a aprender a viver. 
 

Sessão de 21-04-2010 
Guia 
G...... 
O Trabalho 
Meus irmãos, o trabalho é uma benção. 
Por ele suavizamos nossas dores, por ele saramos nossas feridas... 
Mas que entendeis por trabalho? 
Mesmo no vosso plano, ele não é só um meio de subsistência material, é 
muito mais que isso. 
O trabalho é um acto de comunhão com a vida, é a nossa participação na 
grande Obra do Universo. 
Tudo está em constante mudança em todos os planos, pois que tudo o 
que fazemos aqui tem influência noutros e vice-versa. Tudo reage a tudo 
com a correspondente consequência, não duvideis! 
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Pelo trabalho, nascemos e partimos tantas vezes quantas as necessárias 
ao desenvolvimento da nossa compreensão. 
Trabalho significa, compreensão da vida! Querer ser um membro válido e 
útil na família! 
Trabalho é o amor dignificante de cada ser! 
Que o Pai nos permita reconhecer todas as oportunidades de crescer que 
vem ao nosso encontro. 
Fiquem em Paz! Bons trabalhos! 
Flores para todos! 
 

Sessão de 21-04-2010 
Se a dormir, viajamos 
Então onde estamos? 
O que é real, 
Aqui e no nosso ideal? 
Onde é o nosso chão? 
Onde fica a nossa razão? 
Muito é desconhecido, 
Para tudo é preciso estudo!  
Estudar e aplicar 
Os ensinamentos de amar. 
Agora estou a compreender 
Morrer é voltar a viver! 
Um irmão a brincar com as palavras e com as verdades da vida! 
 

Sessão de 06-05-2010 
Boas noites! 
Queridos irmãos, ainda que ausentes, estão sempre no nosso coração! 
Ainda que distantes fisicamente, podemos sempre encontrarmo-nos com 
a velocidade de um raio, estejamos onde estivermos. 
É o pensamento que nos une, não a presença física. Sois sempre bem 
vindos nesta casa. A "Ceara do Pai é grande e são poucos os "Obreiros" - 
desde há muito ouvimos tão grande verdade... 
Ao longo das nossas vidas fazemos vítimas e amigos. O facto de nos 
despirmos de um corpo físico, não altera a nossa forma de pensar, o nosso 
ser. 
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(É pela aprendizagem que nos tornamos melhores, nada mais!) 
Continuando nosso percurso, encontramos e reencontramos todos 
aqueles com quem precisamos quitar nossos débitos, apagar nossos erros 
e suas consequências! 
Tudo se passa sob as Leis do Pai. Nada acontece por acaso! Todas as 
acções têm consequências positivas ou negativas! Muito poderíamos falar 
sobre os mecanismos que geram todos os acertos, mas mais importante 
que isso é compreender que a vida continua, que tudo se reflecte em nós. 
Nossas acções e suas consequências acompanham-nos muito para além 
da morte física da Terra. Aqueles que vitimizamos ou amámos, são nossos 
companheiros de viagem! 
Muitas vezes irmãos, falamos deste tema. É importante que tenhais 
consciência, a vida é uma viagem onde se busca a felicidade eterna, no 
entanto os caminhos a percorrer são longos ou curtos conforme o Amor 
que temos em nosso coração. 
Recordai as palavras do mestre:" Amai-vos uns aos outros como eu Vos 
amei". 
Todos já haveis ouvido, então crede que sois todos - somos todos amados, 
e fazei sempre o vosso melhor. 
Uma irmã sempre a aprender. 
 

Sessão de 06-05-2010 
Guia 
G...... 
Chorar e amar! 
Meus irmãos queridos ao longo das nossas vidas muitas vezes choramos... 
Umas vezes choramos de dor, de desespero... 
Pura falta de fé e medo... tanto medo temos que nos faz fechar e nós 
próprios, ficamos incapazes até de nos amar-mos a nós próprios! 
Na hora da dor, orai ao Pai! Com Fé! Confiai que pelas Leis do Pai, nada 
acontece por acaso, tudo tem um propósito na Vida Maior! 
Cada prova, cada dificuldade é um instrumento de trabalho para o nosso 
crescimento, acreditai nesta verdade! Analisai-vos, vede se no fundo do 
vosso coração, não tendes nada a aprender, nada a modificar ou nada a 
fortalecer em vós mesmos! 
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Buscai a Paz do Pai! Sintonizai-vos com as Forças da Luz e o Auxílio vos 
chegará! Não vos desespereis! Estamos ao vosso lado! Ninguém está 
verdadeiramente só na sua caminhada! 
Se amais chorando, já é grande a vossa sensibilidade, a vossa vontade de 
ser melhor! Bem hajam! Estamos todos a evoluir! Estamos todos a 
aprender com todos até à União com o Pai! Coragem! 
Que todas as Forças da Luz nos Auxiliem sempre! 
Flores para todos. 
 

Sessão de 08-05-2010 
Boas noites! 
Minhas queridas é sempre com alegria que vimos ao vosso encontro, que 
nos encontramos nesta jornada de amor. 
Muitos de vós não tendes noção do sofrimento daqueles que aqui chegam 
sem corpo físico terrestre, seu desalento e desespero é indescritível! 
Julgam-se completamente perdidos, sós, abandonados. Tudo 
desconhecem , nem crêem que vivem! 
Oh meu Pai, como o desespero nos pode despir de toda a esperança, de 
todo o sentido da Vida. 
Oh Pai, permite que o conhecimento de que a vida continua chegue 
rápidamente a todos os irmãos! Mãe Maria nestes dias que todos a Si 
recorrem, permita que o seu Amor desça e aqueça o coração de todos os 
homens. 
Que todos nos possamos sentir amados como filhos. 
Uma irmã ainda a aprender a amar e a viver. 
 

Sessão de 03-06-2010 
Guia 
G...... 
Amor a Deus! 
Meus irmãos, o amor a Deus demonstra-se pelas nossas acções, não só no 
acto de orar ao Pai, mas essencialmente no acto de viver sob as suas Leis. 
Revelamos o nosso Amor por Deus no modo como vivemos dia a dia, no 
modo como afagamos a cabeça da criança, na forma como perdoamos a 
quem nos magoa, no modo como tentamos ser melhores... 
Amar a Deus. é amar a tudo e a todos, pois que tudo é Creação do Pai e 
em tudo Ele está continuamente. 
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Que o Amor do Pai a todos fortaleça e ajude a crescer. 
Fiquem em Paz. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 03-06-2010 
Boas noites 
Irmãos, todas as noites se seguem os casos de grande sofrimento. Irmãos 
que andam perdidos no tempo. Uns têm disso consciência outros não. 
Nos seus percursos Kármicos onde se resgata o que se deve, muitos 
acertos têm que ser feitos. Ou os fazemos consciente ou 
inconscientemente. Quando nos recusamos a querer evoluir, perdemos a 
capacidade de raciocinar, de ter Fé e aí, vivemos o tempo necessário em 
sofrimento até que a nossa alma se queira abrir ao Creador. 
Quantas vezes encontramos irmãos em grande sofrimento, decorrente 
por exemplo de uma morte violenta. Sem os conhecimentos de que a vida 
continua e sem fé, vivem e revivem tão grandes momentos de dor! Até 
que aceitem que a vida é eterna e automaticamente reajustáveis às Leis 
Divinas do Amor. 
Tudo tem uma consequência, imediata ou não, mas que a nós chegará um 
dia.  
Sejamos responsáveis pelas nossas acções e pensamentos e evitaremos 
sofrimentos - reajustes que poderiam ser evitados ou amenizados. 
Façam sempre o vosso melhor, sempre vos repetiremos com amor, é 
fundamental! 
Que a Paz do Pai a todos abençoe. 
Um irmão nos trabalhos. 
 

Sessão de 03-06-2010 
Noite de amor 
Querida irmã, hoje já cumpriste o teu papel de instrumento de amor e 
com grande desempenho! 
Os irmãos que trouxeste contigo serão ajudados da mesma forma. 
Teus fluidos serão o suficiente, nós desempenharemos a nossa missão de 
amor, não te preocupes. 
É o descanso do guerreiro! 
Com amor te saudamos 
Um irmão nos trabalhos. 
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PSICÓGRAFO  C  
 

Sessão de 09-06-2011 
O treino 
O treino causa dores físicas, dores de treino, músculos fatigados à espera 
de reparação. Desgastados para se voltarem a reconstruir mais fortes. 
Talvez alvo de lesões, mas continuam, não desistem e chega o momento 
em que o cansaço se torna doce, a alma precisa dele para se sentir bem. É 
o símbolo da sua progressão, de uma reconstituição constante. Cada vez 
mais forte, cada vez com mais conhecimento de suporte a essa força. 
O cansaço da alma é semelhante. No fundo é uma reconstrução, uma 
prova que só o avanço cultural e moral descansa e reconstrói. Não é algo 
que descanse no descanso físico. É mais elevado, mais subtil. E depende 
de ocupar bem o tempo de vida terrena. Utilizá-lo como uma prenda. Não 
como um sacrifício. 
Não permita que seja contra porque é estúpido. Não quer que o faça 
avançar porque o contestam. Gostaria de ser diferente, porque é que o 
mundo não é como eu. Sem espinhos, mais pacífico, mais em paz como eu 
sou. No fundo à minha imagem e semelhança. Pois, não nascemos no 
paraíso. Obriga-nos a perceber de onde vimos e onde estamos 
claramente, aceitando a realidade em paz, muita paz. Esquece o corpo, 
desliga-te dele para que a tua progressão seja essencial. Abraço a todos os 
irmãos que não estão cá. Os que estão sentem. 
Fui buscar quem gostava e reconstrui-lhe a vida. São necessários no sitio 
certo e não no lugar onde a sociedade os deixou. A grande obra é 
acreditar nas pessoas que merecem mesmo quando elas próprias já não 
acreditam em si. É a vez de reclamar, vamos construir de forma melhor e 
em grande respeito pela dignidade humana. 
 

Sessão de 16-06-2011 
Perdoa 
Perdoa, perdoa. Não aceites o que não é teu. Algo vai contra a tua 
consciência. Perdoa. Perdoar não significa ser passivo e aceitar. Significa 
muitas vezes meditar sobre uma situação problemática para não cair nela. 
Nunca estamos sós. É preciso elevação para sentir cada caso e depois agir 
de acordo com quem realmente és. Como é que os caminhos se cruzam. 
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Quando a afinidade é grande tudo acontece. Depende sempre de ti. Não 
aceites algo que não é teu, que vai contra ti. Age. 
 
PSICÓGRAFA  D 
 

Sessão de 26-05-2011 
Deus é tudo. 
Sem Deus em nossas vidas não há nada. 
Nada tem a validade que poderia ter. 
Nada se desenvolve com as vantagens com que se poderia desenvolver. 
A vida, que é uma dádiva, não rende nem tem as oportunidades que 
poderíamos almejar para nosso desenvolvimento. 
É a diferença da luz ou da escuridão nos nossos pensamentos. 
Bem hajas pelas tuas escolhas, irmã. 
Bem hajam todos. 
Flores para todos.  
Perfumes enchem os vossos trabalhos. 
Boas noites. 
 

Sessão de 26-05-2011 
Aqui estamos irmã e ficaremos contigo até ao fim dos trabalhos. 
Aqui há toda espécie de trabalhos mediúnicos do vosso como do nosso 
lado. 
Aqui há toda espécie de necessitados do vosso como do nosso lado, 
novamente te digo. 
 Bom trabalho, irmã. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 26-05-2011 
Há quem viaje, há quem fique. 
Há quem siga, há quem estacione. 
A maior parte das vezes é a vontade individual que é a responsável pela 
evolução do ser. 
Muitos problemas a resolver concorrem para isso, também. 
Mas o ser, pela sua vontade, íntimo, qual a possa exercer efectivamente 
ou não, é quem decide o que fazer e quando. 
Se fica quieto ou se usa da dinâmica interior para prosseguir. 
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Bem hajam todos os seres de boa vontade. 
Ademais, dirigem-se directamente a Deus. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 26-05-2011 
Estou aqui. 
Quero ler-te um pouco... 
Tudo decorre assim. Há uma instrução primeira, depois há a acção que a 
acompanha ou relega. 
Cabe a cada um o querer adiantar-se com os meios que tem. 
Cabe a cada um avançar. 
Se não consegue, pode sempre pedir ajuda a Deus e às entidades 
superiores a ela. 
Eu sou o das três pancadas. 
Boa noite, irmã.  
Obrigado. 
 

Sessão de 26-05-2011 
Boa noite a todos. 
Deus está connosco. 
Deus está por nós. 
Quando lhe pedimos ajuda, quando lhe pedimos direcção estamos a 
aproximarmo-nos imediatamente Dele. 
Estamos a querer resolver a nossa vida, o nosso adiantamento com Ele. 
E isso é já metade do auxílio que poderíamos lograr. 
A serenidade e a paciência ajudam a discernir o que devemos fazer. 
Boas decisões para todos, em nome de Deus. 
Deus está sempre connosco. 
E bom trabalho em vós em nome de Deus. 
 

Sessão de 26-05-2011 
Paz, paz para todos. 
Paz de Deus preencha os vossos corações, coroe as vossas acções e 
favoreça os vossos trabalhos e fadigas. 
Boa noite a todos. 
Flores, irmã 
Flores. 
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Sessão de 26-05-2011 

Branco, a cor sem cor primordial. 
Depois, obscurecemos essa essência com veleidades e coisas 
desnecessárias. 
Outros, mais sagazes, seguem sempre em frente, sem apelo nem agravo. 
Outros ainda, não se importam de se atrasar para ajudar todos e mais 
algum que apareça no caminho. 
Bem hajas, irmã. 
Flores e perfumes. 
Boa noite a todos. 
Deus não abandona ninguém. 
Benditos são os de bom coração. 
 

Sessão de 26-05-2011 
Bendita sejas, irmã. 
Terminam aqui os teus trabalhos de escrita. 
 

Sessão de 02-06-2011 
Louvado seja Deus e Maria Santíssima. 
Benditos os que vivem em nome de Deus. 
Benditos os que olham e observam a si mesmos. 
A cada dia uma oportunidade para ultrapassar as situações que são para 
superar, redimindo o que fomos. 
É assim para todos, em todos os níveis. 
Bendita és.  
Flores para todos. 
     

Sessão de 02-06-2011 
Aqui estamos, irmã. 
Nada temas, estamos a teu lado. 
Cada um trabalha no que melhor consegue fazer ou no que precisa fazer 
para superar suas falhas anteriores. 
Bom trabalho, irmã. 
Flores para todos. Boas noites, 
 

Sessão de 02-06-2011 
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Crianças, velhos, novos e jovens. 
Todos somos necessitados de nos elevarmos a Deus. 
Todos trilhamos os caminhos que devemos fazer para nos melhorarmos 
até atingir o grau de angelitude. 
Todos somos elos da unidade de Deus. 
Todos temos a nossa função, a nossa tarefa. 
Saibamos serenar os impulsos, ajudar fraternalmente e estaremos 
seguindo a Jesus. 
Estaremos em procura da Verdade Divina. 
Da razão da nossa vida, da nossa existência mesmo. 
Fiquemos todos na graça de Deus. 
Bom trabalho. 
Flores e perfumes para todos. 
Todos somos úteis quando trabalhamos em nome de Deus, em 
desprendimento de sentimentos, excepto o de querer trabalhar bem, com 
qualidade. 
Executar um trabalho virtuoso.  
Flores para ti, irmã. 
Boa noite. 
 

Sessão de 02-06-2011 
Enquanto escreves, trabalhas. 
Enquanto trabalhas, prossegues. 
Estes trabalhos são úteis a todos os que quiserem que o sejam. 
A todos os que se predispuserem à elevação e prosseguimento em nome 
de Deus. 
Ajuda ajudando a cada um conforme o que puderes fazer. 
O que não for possível é porque não está destinado para ti. 
A cada um uma tarefa específica. 
A cada um o resultado que conseguir é precioso no seu percurso. 
Todos percorremos caminhos semelhantes, mas de modos diferentes. 
Todos necessitamos ultrapassar vergonhas e virtudes. 
Boas noites. Flores para ti. Flores para todos. 
 

Sessão de 02-06-2011 
Continuando, seguindo sempre adquire-se um ritmo de trabalho 
adequado ao rendimento que é necessário alcançar. 
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Como podes observar não param os trabalhos, ou de um tipo ou doutro. 
Felizes sejam no vosso trabalho.  
Flores. Boa noite. 
 

Sessão de 02-06-2011 
Muitos aqui chegam pensando que é mais um lugar de tortura. 
Pensam que apenas mudaram de horror. 
Não entendem que chega uma altura em que a sua própria situação muda 
para se elevarem de nível. 
A desolação é tanta que nem ouvem o que se lhes diz com toda atenção e 
carinho. 
Eles atingem posições tão baixas quão isoladas, enclausurados em si 
mesmos. 
A esperança, a fé e tudo o que acreditavam e formava a sua 
personalidade, vai-se! 
Ficam sem saber que ficam, sem saber que estão mais vivos a cada dia. 
Que quanto mais sentem amargura e desolação quanto mais sobem para 
Deus. 
Tanto mais se elevam, tanto mais podem ver a luz. 
Flores. Bom entendimento para todas as vossas tarefas, porque quando 
percebemos o que fazer, melhor o fazemos. 
Boas noites e bom trabalho. 
Um irmão que fica contigo até ao fim dos trabalhos. 
Amigos, amigas. 
Tudo isto perde significado. 
Somos todos o que podemos ser para os outros. 
Somos tudo o que sabemos ser. 
Saibamos ser. Ser melhores, maiores para a luz que vem ao nosso 
encontro conforme vamos tendo oportunidade de a alcançar. 
 

Sessão de 02-06-2011 
Prossegue sem descanso. 
Prossegue o teu caminho, prossigam todos o vosso caminho sem 
descanso. 
Sem parar que os caminhos são longos. 
A luz de Deus ilumina, mesmo que pareça ao longe, ela brilha para todos 
sem excepção. 
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Benditos os que se aproximam do caminho recto por assim o escolherem. 
Tudo é difícil até ser ultrapassado. Nessa altura tudo se compreende 
melhor e a luz que se sente ajuda a seguir mais célere ainda. 
Boas noites para todos.  
Fiquem em Paz. 
 

Sessão de 02-06-2011 
A bênção de Deus desça sobre vós, todos os de boa-vontade. 
A bênção de Deus alcance todos, os que O desejam e os que O desprezam. 
Confiai, tende fé. 
Deus é por todos. 
Todos somos filhos de Deus.  
Boas noites. 
 Flores para todos. 
 

Sessão de 02-06-2011 
Podemos alongar ainda mais estes trabalhos irmã se estiveres em 
condições. 
Graças pela tua disponibilidade. Mesmo do que não percebes. 
Graças, por tudo o que fazes em nome de Deus. 
Graças de Deus por tudo o que na Sua Infinita Misericórdia nos ajuda a 
todos. À mais ínfima oportunidade nós avançamos. 
As vibrações revibram. E nós percebemos que é nossa altura de intervir. 
É com a Graça de Deus que nos movimentamos. 
Que seja o que for que aconteça é para nosso bem. 
Quanto mais nos atrasamos, às vezes mais avançamos para Deus. 
Afinal o que é um pequeno atraso para o que depois se avança com 
firmeza e sem desfalecer. 
Depois, a fé e a confiança aumentam a ponto de absolutamente nada 
poder denegrir ou esmorecer. 
Nada é intransponível. 
Nada nos é mais um muro ou impedimento. 
Sê feliz em Deus, irmã 
Sê feliz. 
Sejam felizes. 
 

Sessão de 02-06-2011 
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A Paz de Deus vos guie, irmã. 
A Paz de Deus te ilumina. 
Flores, irmã. 
Flores perfumadas. 
 

Sessão de 02-06-2011 
Chegamos ao fim dos teus trabalhos de escrita, irmã. 
Boa noite.  
 

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

 
 
 
   
   
 
 
 
 
  
 
 
  


