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PSICÓGRAFA  A  
 

Sessão de 04-02-2010 
É na imensidão que se busca a ínfima partícula, juntando-a depois a cada uma já 
destacada dessa universalidade, para poder ser uma unidade! 
Mas quando cada partícula saída do todo se voltar a unir, será na plenitude de cada 
ser, que já poderá identificar-se como Divino. 
Jesus nos disse 
Procurai onde eu estiver porque eu sou a verdade, e a vida, e quem acreditar em mim 
viverá para sempre. 
Na unidade do Amor, cada Ser será um dia essa Verdade, vivendo para Deus, essência 
verdadeira de cada um. 
Mas há que evoluir, há que ganhar vida, há que ser verdadeiro, como Jesus! 
Com Ele em nós somos seres livres, vibrando na causa do amor! Continuai acreditando 
porque em vossa fé estareis ligados n' Ele! 
Sabereis escutá-lo, compreendê-lo, amá-lo, e seu amor será para vós Força para vossa 
transformação. 
Viemos em Paz, somos Irmãos que viajamos na Luz, em Amor Fraternal, lutando para que 
seja aliviado sofrimento que inunda vossa orbe terrestre. 
Em Paz aqui estaremos convosco! 
Sempre! O 
 

Sessão de 04-02-2010 
Sempre que tiveres dúvidas sobre teu caminho, se está na verdade, ou se apenas o 
processas sem rumo, ora, eleva tua mente ao alto! E escuta! 
No silencio saberás escutar, e se souberes estar atenta, serás abençoada com teus 
companheiros de jornada, que te amparam nas quedas do caminho, eles te saberão 
trazer respostas para teus anseios, e verás quanto te ajudam a ver, ajudam-te a saber 
qual o teu problema! 
E serás tu a solucioná-lo! Porque eles ajudam-te, eles amparam-te! Mas és tu quem tem 
de trabalhar na tua progressão para Deus! Aceita sua ajuda, e dá teu trabalho por 
merecido quando puderes já lutar também pelos outros que buscam seu percurso. 
Nada é feito sem que Deus o permita, mas Ele é bom! E quer que sejas como Ele - Amor! 
X 
 

Sessão de 11-02-2010 
Boa Noite! 
Como é habitual estou presente em teu trabalho! Tudo está bem! Há harmonia e amor 
que emana de todos vós e que envolve todo ambiente. 
Aqui estão nossos Guias Espirituais que nos acompanham, e os Guias Espirituais de Nossa 
Casa! Mentores! Dirigentes e Trabalhadores! 
É dia de ajuda àqueles que aqui vêm, trazidos pelos irmãos que os recolhem e ajudam em 
seu encaminhamento para estes locais de ajuda espiritual! Todos estão em tarefas que 
estão-lhe atribuídas, pelo Alto. 
Uns trazem-nos até aqui, uns ajudam-nos a aqui entrar, outros estão em ajuda à sua 
compreensão de seu estado! 
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Outros irmãos levam-nos até locais onde necessitam serem ajudados no seu perispírito 
danificado pela dor com que partiram! Sobem com eles e levam-  -nos até postos de 
ajuda espiritual, onde possam recuperar pronto-socorro, hospitais, onde possam 
recuperar seus corpos etéreos! Tudo está organizado, toda hierarquia trabalha 
organizando! 
Para que a ajuda possa ser dirigida de forma eficaz a nossos irmãos! 
Em cada plano espiritual há uma organização feita de forma adequada a cada 
necessidade! 
Tudo funciona bem! 
Mas acima de tudo há Amor por todos irmãos em prova, todos se doam por eles, e 
desejam sua recuperação. 
Nós aqui também fazemos o mesmo - amamos todos irmãos - porque no Amor 
conseguiremos libertar sofrimentos criados, existentes em todos que conduziram suas 
vidas de forma menos própria, e que agora necessitam ultrapassar dúvidas, receios, tudo 
que os acompanham ainda. 
Vamos trabalhar com Amor por todos irmãos - Vamos ajudar entregando-nos em Amor! 
Até já! 
 

Sessão de 11-02-2010 
Vida! Esta vida que tendes não é completa se não conseguirdes ultrapassar vossos limites. 
Sempre com fé e confiança em vós sabereis atingir esses limites impostos, e  partir para 
outras metas que tendes que atingir. Sempre procurando soluções adequadas a cada 
exigência que vos aparece, sempre sabendo que a forma como resolverdes vossos 
problemas será benéfico ou prejudicial a vossa evolução espiritual. 
Tendes que aproveitar vossa vida para superar dificuldades, compreendê-las, ultrapassá-
las, colocando em vós vossa energia, aplicando-a com seriedade, em prol do 
conhecimento. Se souberdes crescer com cada passo que dás, conseguireis atingir 
rapidamente vosso patamar, a partir do qual conseguireis atingir mundos plenos de paz! 
Por vós! Por vossa Luz! 
Praticai o Bem sempre! Vivei! 
Jesus também viveu, mas soube aproveitar a vida para se cristificar! 
Estou aqui! 
 

Sessão de 11-02-2010 
Minha irmã! 
Cada prova é de cada um! 
E como assim é apenas há que ajudar! 
A ajuda pode ser de vária ordem: material ou espiritual! 
Esta irmã está em prova difícil! 
Compete-lhe superá-la! 
E será através do sofrimento que compreenderá a causa de tudo que lhe acontece neste 
momento difícil em sua vida. Tudo será mais fácil quando compreender porque sofre! 
Quando o fizer, então já tudo será para ela mais fácil e conseguirá levantar-se e caminhar. 
Até lá há todo um trabalho a realizar, que com vossa ajuda será bom para sua 
recuperação. Pedi a Deus que a ajude, que se volte para Deus, que tenha compreensão. 
Um irmão 
(Esta mensagem disse respeito a uma irmã que estava recebendo tratamento).  
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Sessão de 25-02-2010 

Felizes são aqueles que crêm no Amor! 
Esses vivem livremente em cada momento. 
Mas sabem que tudo apenas se resume a isso! Sabem quanto é importante para si amar. 
E seguem felizes, sentindo em si essa Paz! 
Fluem de si  vibrações fortes de energia pura, que chamam para si outros que necessitam 
de senti-los em si, procurando saber porque tal emoção os envolve! 
Sabem que amando também seguirão felizes, levando também outros irmãos a procurar 
guarida. 
Tanto se faz quando já se tem Amor... 
Na imensidão do Amor, estamos aqui, para vos dizer que vale a pena Amar! 
Livres! 
 

Sessão de 25-02-2010 
Filha! 
É com amor que aqui vim, em nome de Jesus! Pensa sempre em Jesus, Ele nos dá 
coragem para viver! Ele dá-nos luz para podermos ver, e com seu Amor sabemos sempre 
como nos encaminhar. Tudo porque Jesus abençoa- 
-nos! 
Sempre que estiveres lutando contra teus medos pede-lhe que te ajude pois sempre está 
alguém que em Seu nome vem na ajuda que é necessária. 
Mais teremos, apenas há que sabermos estar, sabermos sair de nossa prisão! 
Liga-te sempre em Jesus, pois Jesus é Tudo aquilo que necessitamos em prol de nossa 
espiritualidade. Aqui virei mais vezes! 
Sempre para que possa ajudar-te em teu trabalho! 
Obrigada por me receberes. Estou presente! 
 

Sessão de 25-02-2010 
Haja Amor em Todo Coração! 
Alegrai-vos porque hoje nosso Irmão Maior está connosco em labor espiritual! 
Ventos, brisas e sopro divino nos trazem a liberdade para nos guiar, envoltos em seu 
regaço de amor, Pai que é! 
Perguntai-vos porquê só hoje Ele nos presenteia com sua presença?  
Hoje é dia! Ontem Ele já esteve connosco em lugares sombrios, de onde nos trouxe, e de 
onde nos libertou da amargura em que nos encontrávamos! Hoje Ele está em 
peregrinação junto de nós, pedindo-nos que nos libertemos, que possamos entender que 
o trabalho é nosso, e teremos que ser nós quem terá que sair deste plano já menos 
amargo, mas ainda duro, em que nos encontramos. 
Tudo para que saibamos que conseguimos desde que tenhamos fé! 
Crede meus irmãos que Jesus está connosco, Hoje! 
Ontem! 
Desde que foi designado para nos Guiar... 
Seremos cada vez mais fortes em seu Amor! Procuremos elevar-nos, unirmo- -nos em 
seus ensinamentos, para que possamos unificar-nos com Ele! Em seu Amor! Puro! Belo! 
Com cada irmão formaremos uma corrente forte! 
Seremos apenas Um! 
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Vivei para a Luz! E sereis Luz! Porque só na luz conseguireis ver como Ele É! 
Amor! 
 

Sessão de 25-02-2010 
É no Amor que Tudo É! 
Amor Incondicional! 
Amor Puro! Aquele que liberta... 
Aquele que envolve cada Ser! Por Amor tudo acontece em nós, sabendo aceitá-lo em nós, 
cada dia e em cada momento, acolhendo-o sempre em cada manifestação!  
Somos Amor! 
Vimos do Amor! 
E é para Amar que aqui vimos. 
Porque há necessidade de amar cada irmão que sofre! 
Transmitir-lhe esse Amor! Abraçando-o com Amor! 
E será assim que um dia cada um de vós será Puro tal como Deus É! 
Puros de Coração, em Seu Amor Infinito! 
Convosco 
Por Amor! 
 

Sessão de 25-02-2010 
Boa noite! 
Aqui vim por amor, por missão pelo trabalho que há que realizares. 
Como já tiveste oportunidade de observar, nem sempre há condições para poderes 
trabalhar, há que fazeres ligações seguras, fiáveis, de forma a que teu trabalho possa 
resultar. Porque há que estar ligado, mas de forma certa, em que apenas aqueles irmãos 
que vêm em missão sejam recebidos, com vista a uma transmissão de mensagem que 
seja interessante para todos. 
Ainda que estejas cansada, conseguiste, no entanto, captar boas energias, apenas as que 
te podem ajudar a evoluir. 
Estou ajudando a teres tua percepção mais fácil, ao contactares com teus guias, 
espiritualidade que envolve teu caminho, que é prática da ajuda a quem necessita! Todos 
juntos! 
Em união de esforços! 
Para que a Luz seja o caminho! 
Estou Presente! 
 

Sessão de 25-02-2010 
Deus! 
Deus! 
Deus é Amor! 
Porque apenas Ele poderá vibrar plenamente em Amor por Todo Filho Seu! 
Deus É Luz! Deus É! Tudo É em Deus! 
Pois sempre que quiseres ligar-te a Deus, diz "Eu Sou! Eu Sou! Eu Sou! 
Sempre que estiveres perdendo tua fé, volta-te para Deus! 
Eleva tua prece ao Alto de forma a chegares junto d' Aquele que É!  Sempre em tua vida, 
pois és sua filha! 
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No amor dele emergistes para que sejas não apenas uma pequena partícula de luz, mas 
possas juntar-te nessa luz, viva no mundo do espírito, que é Deus! 
Como Deus É! Tu também serás, um dia pura! 
Entra nesse mundo minha filha, entra nessa forma de luz, pensa n' Ele como Perfeição a 
atingir, supre tuas limitações que apenas são fruto de tua insegurança. 
Sempre presente onde há Amor, por Deus, com Deus, e em Deus! Vamos trabalhar, 
minha seguidora de Deus! 
- 
- 
- 
/-\ 
 

Sessão de 04-03-2010 
Vamos trabalhar! 
Tudo que é mostrado para exemplo do homem tem em vista seu aperfeiçoamento. 
E por exemplo teremos que considerar aquilo que serve para ficar em si como padrão a 
seguir em cada etapa. 
Sempre que por aqui passam luminares que incendeiam a humanidade com seu amor! 
Trazem consigo ensinamentos que deveis acolher em vós como exemplos de Paz, 
Harmonia, Luz! 
Avatares que rasgam ceus para vos trazer regras que deveis seguir, formas de amar, 
regras que servem para vos conhecerdes, acolhendo-as em vós! 
Estes Irmãos estão em missão na terra, quando existe autorização vêm trazer 
conhecimento da Vida Maior! Onde todos estão incluídos! 
Pois sereis também como Eles, trazendo um dia vossa autoridade moral para exemplo de 
outros que vos seguirão! É cíclico suas presenças na terra em forma física, Corresponde à 
necessidade da terra progredir elevando seu padrão energético! 
Mas quando tudo estiver em equilíbrio todos já conseguirão emitir amor que fluirá para 
todo mundo em que viveis! 
Nessa vibração amorosa tereis já conseguido vossa elevação até junto das esferas 
superiores onde já tudo está em perfeita harmonia. Somos muitos irmãos aqui em 
trabalho! 
Connosco poderão também colaborar, pois estamos lutando pela conquista do amor! 
 
P.....!  
 
PSICÓGRAFA  B 

Sessão de 10-06-2010 
Guia 
G...... 
Vontade de viver 
Irmãos, ter vontade de viver, significa que entendemos que a vida é divina, não é uma 
coisa nossa. É algo precioso e sublime que o Pai nos deu. 
A vontade de viver traduz a compreensão que temos pelo nosso papel na nossa evolução. 
Todos atravessamos tempos em que as nossas provas são mais duras, mas tantas vezes o 
são por nossa dificuldade em nos lembrar-mos que não estamos sós. Tantas vezes as 
nossas provas se tornam difíceis por nossa falta de fé! 
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Este é um mundo de prova, como tal, entendei que aquilo que viveis tem essa natureza. 
Aceitai, vossas provas como mais uma etapa a ultrapassar, com fé, com coragem, com 
amor. 
Irmãos, aprendei a perdoar, a tolerar em primeiro a vós mesmos e depois àqueles com 
quem conviveis. Tudo está em nós! 
Que o Pai sempre nos abençoe a todos! 
Coragem irmãos, a vida na Terra é uma breve passagem! Fiquem em Paz! 
Flores para todos. 
 

Sessão de 10-06-2010 
Boas noites 
Irmãos queridos, é sempre com alegria que nos reencontramos. 
As provas deste mundo muito dependem das nossas atitudes. Colocai sempre o amor 
acima de tudo e com isso, o amor para nós, servirá de consolo. 
Nas horas de desânimo, choramos, perdemos a fé e a vontade de viver... preferimos 
adiar... achamos que partindo, alcançamos mais paz, mais descanso, que eliminamos 
nossos deveres... 
Irmãos queridos, o suicídio consciente ou inconsciente, é um desvio grave da Lei Divina. 
A Vida não nos pertence, foi-nos dada pelo Pai! Se não a criamos, não é nossa! Então 
aprendei a respeitá-la! Podeis chorar, mas nunca perder a Fé de que somos filhos de um 
Deus de Amor, e como tal, nunca estamos abandonados à nossa sorte.  Temos no entanto 
o dever, de enfrentar o que a Vida nos apresenta. É um acto de amor que nos é 
oferecido! 
Amai sempre! Deixai-vos guiar pelo vosso sentimento de amor, cultivai-o! Todos os 
momentos e circunstâncias que vivemos são oportunidades de aprendizagem - em todas 
as dimensões! 
Cada um tem o seu papel, os seus reajustes para efectuar através dos tempos!  A cada 
reencarnação destinamos determinados objectivos, se desistimos - qualquer que seja a 
causa - novas oportunidades nos serão dadas até que a nossa perfeição e correção sejam 
atingidas. 
Irmãos queridos, sede corajosos, aproveitando todos os momentos para aplicar o amor, 
também abreviamos o nosso tempo de prova e expiação. 
No Pai tudo é Amor, toda a Sua Creação também deve vibrar em igual harmonia. 
Coragem, amai sempre e sentireis a Luz do Pai. 
Uma irmã ainda a aprender a amar e a viver. 
 

Sessão de 10-06-2010 
(Mensagem de um frade que participa nos trabalhos da Associação) 
Santas noites 
Irmãos, todos já passámos momentos onde perdemos a fé, por um motivo ou por outro... 
Uns fazem-no ainda hoje, conscientes e outros inconscientemente. 
Inconscientemente o fazem sempre que achamos que estamos sós, que é demais o que a 
vida nos apresenta. Mas vede, o Pai não nos permitiria que nos fosse apresentada uma 
prova ou expiação para a qual não temos capacidade de a levar até ao fim com sucesso. 
Também reagimos assim quando nos sentimos cansados... quando desistimos pura e 
simplesmente de lutar por nós próprios. É também nestes momentos que deixamos de 
orar, de buscar a vibração do Pai, fonte de toda alegria e saúde! 



 

 

7 | P á g i n a  
Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 20-02-2012 – no site www.aela.pt 

Conscientemente, somos suicidas moralmente ou fisicamente quando deixamos de 
acreditar que somos todos muito amados. Desistimos de viver! Quanto sofrimento advém 
desse desespero e falta de fé! 
Perdemos a sintonia com as forças da Luz e deixamo-nos envolver pelas baixas vibrações, 
irmãos em igual sofrimento ou condição ainda mais infeliz. São irmãos que precisam 
ainda mais do nosso amor e compaixão. Sofrem sem esperanças em várias esferas. 
Que quereis fazer de vossas vidas? Desistir também e cair nas esferas da baixa vibração? 
Tendes todos os meios ao vosso alcance para atingir a Luz! 
Não desistis irmãos, quando envolvidos em pensamentos menos amorosos, recolhei-vos 
ao Silêncio, buscai os bons fluidos dos irmãos de luz, Obreiros do Pai em Missão de 
Socorro a todos os que precisam de ajuda. Recolhei-vos ao Silêncio da vossa Alma, ao 
ponto de reunião com os Regentes da Terra, com Jesus, com o Pai. 
Irmãos, fazei o vosso melhor sempre, estais a caminhar, tropeçar e levantar, são coisas 
normais. 
Orai, meditai, recolhei-vos em vós mesmos para alcançar o Amor, o Verdadeiro Amor, e 
sentireis paz e força para continuar a andar até à Luz. 
Que todos os irmãos de Luz, Obreiros do Amor Divino, por Deus Pai, nos acompanhem. 
Que o Pai tenha compaixão de nós e nos ilumine o Caminho. 
Um irmão nos trabalhos. 
 

Sessão de 10-06-2010 
Óh meu Deus, matei-me! 
Achei que acabava assim o meu sofrimento, achei que Deus me tinha abandonado. 
Não me lembro como vim para aqui, era assim o meu estado, de completo abandono, não 
me lembro de grande parte da minha vida, pensei que tinha mesmo morrido, não me 
lembro de nada, nada! Mas que fiz eu? Não vi a Luz, não vi os anjos, não vi nada que me 
fizesse feliz, só encontrei choro          feridos e outros mais mortos que eu! Ai meu Deus, 
como fui louca, achei que acabava com tudo, desesperei-me a tal ponto que desisti sem 
pensar no que me poderia esperar. Já tinha estudado, sabia que a vida continuava, mas 
achei que assim mudaria o rumo, que Deus teria pena de mim, ai como fui louca, louca, e 
agora? Terei de recomeçar tudo! 
Já aqui estou a alguns dias, nem sei quantos, ao que eu cheguei... ouviram-   -me, 
cuidaram de mim, mas não vocês, só vos estou a ver agora, quem cuidou de mim foram 
outros irmãos, com vestidos brancos, são espíritos como eu sou agora. Estão sempre a 
chegar aqui tantos desgraçados como eu. Eu pedi para deixar o meu alerta, mas outros 
seguem, que estão melhores, meu Deus, se eu tivesse acreditado mesmo, se eu tivesse 
acreditado mesmo, não teria desistido, não teria me matado... vou ter de começar de 
novo! Tenho medo, mas agora senti amor de novo, senti-o de novo! 
Quando me matei não vi o túnel de Luz que eu pensava que apareceria sempre que 
alguém morria, como me desiludi, como chorei sentada no chão. 
Em vez de música, ouvi choro, em vez de luz, vi tudo negro, ranger de dentes, gritos, 
gente que se esconde e foge uns dos outros, aí como me desiludi, como me senti 
perdida... 
Hoje choro de gratidão, por ter sido socorrida, choro de alegria por ter sentido amor e por 
ter nova oportunidade. 
Irmãos deixo-vos o meu testemunho, que possa ser útil. Vou seguir para a Luz agora.  
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Vou descansar e preparar-me para recomeçar. Quero ajudar outros que tenham as 
mesmas tendências, alertar que se sofre muito mais. Vai ser mais difícil. Vai ser mais 
difícil recomeçar, tenho de merecer a confiança de Deus Pai para entrar na sua casa um 
dia, tenho de ser melhor, não estamos sozinhos, não me posso esquecer disso, não posso 
esquecer! 
Um dia vamos reencontrarmo-nos! 
Coragem, não desanimem! Não sofram como eu tenho sofrido por medo e preguiça. 
Vou com estes irmãos para o hospital. 
Até de um dia! 
(Uma suicida arrependida). 
 

Sessão de 07-07-2010 
Noite de Amor 
Por toda a Terra se multiplicam as noites de amor! Graças a Deus! Graças a Deus! 
Por todo o astral superior se preparam as Missões de Socorro e de Amor, a todos quanto 
precisam de auxílio fraterno. 
"Amai-vos, instrui-vos" e vivei cada momento como se fosse o último. 
Procedendo assim, estais em Paz e preparados para a transferência dos Mundos. 
Até breve. 
Um irmão nos trabalhos. 
 

Sessão de 07-07-2010 
Santas Noites! 
Minhas queridas, é sempre com alegria que nos reencontramos! 
O sofrimento de quem parte desconhecendo a realidade da vida é imenso. 
O medo o desconhecido é avassalador quando a consciência não está tranquila. Disse 
Jesus: " Quem não erra, que atire a primeira pedra - e todos voltaram costas..." 
Cada um de nós no seu patamar, tem a sua matriz existencial gravada. No grande livro da 
Vida, tudo fica registado para que nenhum desvio da Lei do Pai seja esquecido. Não para 
punição, mas para re-educação do Ser. 
Em todos os credos, em todas as raças o sentido do divino, leva-nos a lançar a nossa alma 
na procura da perfeição, da correcção das nossas atitudes e pensamentos. 
A perfeição é a nossa divinização, é o alcançar a comunhão com Deus. 
Ao longo dos tempos, as duvidas e temores, paralizam-nos e isolam-nos em nós mesmos. 
Sózinhos, apenas tendemos a olhar para a nossa realidade. 
Precisamos estudar, analizar outras realidades, sentir em nós o Amor que nos rodeia e 
que a todos une! 
Poucos são os iluminados encarnados que conseguem alcançar os estado de Luz 
voluntáriamente. São apenas esses, os exemplos que o Pai nos envia. Jesus no mundo 
ocidental é um dos exemplos mais conhecidos e dos mais notáveis. Mas existem muitos 
mais em todos os Mundos. 
Na Terra, pelo estudo, pela dedicação ao próximo, pela meditação é possível roçar as 
franjas da Luz Divina. No entanto, sempre que o esforço para amar seja feito, sempre 
recebemos auxílio que precisamos e que merecemos. 
Queridos irmãos, nossos desejos de vos ver felizes e em harmonia são tão fortes, que nos 
fazem rir e chorar convosco. Não esqueceis, somos todos muito amados. 
Que a Luz do Pai e Mãe Maria nos guie sempre. 
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Uma irmã ainda a aprender a viver. 
 

Sessão de 07-07-2010 
Rosas! 
Linda noite de Luz! 
"Nem só de pão vive o Homem" 
- disse alguém com mestria. 
Mais do que alimento para a boca, todo o homem precisa de alimentar o seu espírito. 
Somos Espíritos usando várias roupagens! 
A evolução do género humano é lenta, cada irmão precisa de sentir em si a sua 
aprendizagem antes de aceitar novas realidades, novos desafios correctivos. 
Deixamos-vos rosas de amor para todos, bem hajam pelo vosso grande coração. Que na 
Terra floresçam cada vez mais corações amorosos! 
Uma irmã na vida. 
 

Sessão de 07-07-2010 
Guia 
G...... 
Viver! 
Meus irmãos, entendeis o que é viver? 
Tendes realmente a noção do que é viver? Então porque vos desesperais? 
Porque tanto duvidais de que sois amados? 
Porque vos abandonais aos vossos pensamentos e às influências negativas    - de irmãos 
em tão ou maior sofrimento? 
Onde fica a vossa Fé? onde ficam os vossos conhecimentos (e provas) de que a vida 
continua? Onde está o vosso conhecimento e aceitação de que a Vida é uma continua 
aprendizagem? 
Irmãos, este é apenas mais um Mundo de preparação para a vossa e nossa aprendizagem, 
para a nossa evolução conjunta! Todos estamos a crescer! 
Viver é ser responsável por si mesmo. É assumir cada uma das suas vivências com 
dignidade; e compreender que cada minuto é um teste ao nosso carácter, ao nosso 
Espírito. 
Abraçai cada acontecimento com Amor e Resignação, pois o Pai não permite que nada 
nos aconteça, sem que tenhamos forças para o suportar ou lição para aprender. 
Fiquem em Paz. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 22-07-2010 
Guia 
G...... 
Tristeza! 
Meus irmãos queridos, a tristeza também é um sentimento nobre! É sinal de compaixão e 
amor pelos outros. 
A tristeza jamais é falta de conhecimento ou abandono, a isso chama-se inércia 
consciente. 
O sentimento a que me refiro, a tristeza dita "saudável", é resultado de muito amor ainda 
não aplicado. A compaixão pelo sofrimento de qualquer nosso irmão, é algo que afina a 



 

 

10 | P á g i n a  
Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 20-02-2012 – no site www.aela.pt 

nossa sensibilidade, que nos aproxima de Jesus, pela comunhão do nosso ideal: "Fazei o 
que gostais que vos façam"! 
Sorriam irmãos, amem e perdoem a todos, pois que todos estamos no caminho. 
Somos todos muito amados. 
Continuai em Paz. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 22-07-2010 
Boas noites 
Minha querida, meus irmãos, é sempre com alegria que nos reencontramos, Somos 
sempre poucos na Seara do Senhor. É chegado o tempo de "Separar o trigo do joio", 
separar os que querem crescer dos que teimam em não abrir os olhos e o coração para a 
realidade da vida... a vida continua independentemente das nossas vontades. 
Os planos divinos são insondáveis para a grande maioria de todos nós, contudo vizam a 
nossa evolução. Tudo a que assistimos, o sofrimento humano, a descontrução da 
Natureza, todas as acções procuram tocar o coração do Homem. O género humano 
apenas compreende sentindo, mais do que ouvindo ou vendo. Este é o processo de 
crescimento mais rápido. 
Os duros de coração, sendo os mais ignorantes e teimosos em abrir seus corações, serão 
levados pelo ambiente de transformação, a aceitar que não são os donos da Vida, mas 
sim Deus Pai. 
Não vos assustei com a dura realidade que começa e continuará a ganhar forma à vossa 
volta. Vede nela um Plano Maior de Deus Pai, cujo Amor por todos os seus filhos, O 
levaram a tomar as acções que entende necessárias. 
Confiai no Amor do Pai por todos nós. Recomeçai cada dia com uma oração de sintonia 
com o Pai e deixai que os fluidos da Vida e amor vos envolvam e energizem. Senti-vos 
amados! 
Uma irmã ainda a aprender a viver. 
 

Sessão de 22-07-2010 
Matei-me sim, enforquei-me, ou mataram-me? Já não sei o que se passou... estou 
perdido ou perdida? Já não sei quem sou... morri..., já percebi isso, morri... ai já estou 
morto há tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo a fugir, a esconder-me... estive louco? 
Sou louco? Ai quem sou eu? O que fiz de mim? O que terei feito aos outros? 
Nas cartas diziam que eu ia ser rei!  E eu acreditei! Mas rei do quê? Enganaram-me! E eu 
quantos terei enganado? Quantos terei morto? 
Quem fui eu? Terei perdão? Encontrarei paz? 
(A médium tentou explicar-lhe mentalmente, mas ele continuou). 
Ai meu Deus, obrigado pelas tuas palavras, vou com este irmão, porque me tratam todos 
bem aqui? Será que o mereço? Será? Porque tenho coração pesado? Serão apenas 
remorsos? Ou é tanto que sofri? Estou perdido! Não recordo quem sou? Só me lembro 
das cartas, da minha recusa de querer enfrentar a vida... disso recordo-me... 
(Neste momento a médium voltou a falar mentalmente com a entidade e a seguir o guia 
veio informar que ela já tinha seguido) . 
 

Sessão de 29-07-2010 
És mesmo idiota! 
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Quantica, quantica! Muita parra e pouca uva! Já falaste com um, mas há aqui muitos 
mais, que te esperamos deste lado! Palerma, aquem julgas tu que ajudas? Palerma idiota, 
ri-te, ri-te, julgas-te muito melhor, mais conhecedor! Também morres e cá te esperamos! 
O que esperas tu conseguir, a mexer na vida dos outros, estúpido, estúpido, não te metas, 
cada um merece tudo o que lhe acontece e muito mais, cada um é melhor do que o 
outro, com a boca dizem amor, com o coração dizem "hão-de pagá-las! 
Ainda morres aí no chão! Estúpido, porque te metes, alguém te mandou meter no 
assunto de cada um? Cada um sabe bem o que precisa, os inteligentes não se deixam 
dobrar, ás vezes, mas agente junta-se e consegue dar-lhe a volta, merecem! Porque te 
metes anormal! Que tanto te metes, estupido, idiota! 
Vai pastar caracois, vai pastar caracois, dedica-te à chuva! Deixa os outros com as suas 
coisas! Idiota, julgas que és melhor? Salta tu daqui, salta tu daqui, desaparece meu! 
Idiota não vou, não vou 
Larguem-me 
Larguem-me já 
Que idiotas 
Seus idiotas! 
Larguem-me     
(Esta entidade é um dos obsessores de um obsediado que se anda a tratar e, aproveitou 
uma aberta da psicógrafa para responder à doutrinação que vem recebendo. 
Podaríamos omitir esta mensagem - mas não o devemos fazer - pois ela é bastante 
esclarecedora e explícita para se poder compreender o estado de ignorância que na 
1ª,2ª, e parte da 3ª dimensões astrais ainda vigora). (Em altura determinada a entidade 
vai compreender). 
 
PSICÓGRAFO  C 
 
A Fé 
Se, se, e se. Se eu fosse aviador pilotava aviões, nos céus, astronauta visitava a lua e faria 
missões no espaço, se fosse bom pai amava os meus filhos, bom amigo ajudava os meus 
amigos. 
E porque é que não és? Talvez a condução do veículo espiritual possa ir mais longe 
quando o combustível é a fé. Sim, tu podes. Tens um dos melhores aparelhos espirituais 
nas tuas mãos, tu próprio, a tua alma. Expressa-te. 
 
A vida deve ser uma expressão de ti próprio. Se não crês em mais nada acredita na vida 
porque estás vivo. Acredita em algo tão forte que vence os seus limites. És muito mais do 
que vês. Podes ultrapassar a tua visão, os teus limites físicos como se os transcendesses. 
O que é necessário? Acreditar e trabalho constante. É necessário acção. É necessário pôr 
o teu veículo a andar e quando ele andar vai ser mais fácil ter fé, porque a acção e a fé, 
gera sabedoria. Vivenciaste. Então qual é o ponto critico? É o aqui, o agora, o começo. 
Quando tens mil e uma razões sociais mentais e limitativas para não acreditar em ti e 
decides sentir, decides agir e és persistente. É necessário ter fé. Em Deus? Sim. Mas sobre 
tudo em ti próprio. Deus é um amigo. Jesus um guia. Quando os encontras é natural que 
corras para eles. 
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Se parte de ti, sentes um carinho imenso e desejas ir ao seu encontro. Como? Utilizando 
um dos veículos mais importantes do Universo. Tu próprio. A alma sabe. Sabe o caminho. 
Escuta-te, ouve-te. 
Vais sentir uma ligação muito íntima. Um fio, uma comunicação contigo próprio. Tu 
sabes, ouve-te e experiencia. As experiências ficam registadas e ir ao seu encontro é vivê-
las como noutras vidas. Tudo volta ao seu dono. Nem sempre foste a vítima. Só te é 
mostrado o que importa para o momento, por fases .As tuas decisões serão sempre 
respeitadas tal como o Karma o é. 
Simples. É até mais complicado escrevendo. Esquece. Esquece-te de ti próprio porque 
muitas vezes é necessário gerir um corpo só com a energia essencial. O resto és tu. 
Já vi histórias evolutivas milhares de vezes. Nem com a duvida nos devemos preocupar já 
que quem percorrer o caminho vai ter muitos guias como sinais de vida e pessoas padrão. 
E quando pensa que está sozinho é talvez quando está mais acompanhado. A essência 
subsiste mesmo que esquecida durante séculos. Só é necessário pôr o veículo a andar. O 
caminho são as vidas e a grande capacidade de olhar para a vida. O olhar que nos 
transcende. Como se olhássemos para a nossa própria vida. Vai chegar a um momento 
em que já não és dono do teu caminho. A fé é candeia acesa. Segue. 
 
PSICÓGRAFA  D 

Sessão de 09-06-2011 
Boas noites irmã 
Estamos ao teu lado não temas 
Tudo decorre segundo a vontade de Deus. Aqui e em todo o lado. 
Néscios são os que julgam acertado concorrer para este o aquele nome. 
Pois é segundo o nível a que se eleva cada um que assim se recebe resposta aos apelos e 
desejos que se projectaram. 
Os gritos que ouves não são mais que isso também. 
Os choros e protestos têm a ver com tal, mas de que urge disciplinar. 
A disciplina e o Amor pelos ensinamentos de Jesus elevam a Deus. 
Só falar, não é nada. 
Só ter intenção, pouco é. 
O exemplo seguido e praticado, é essa a atitude ajustada ao progresso de cada um. 
Deus abençoa a todos. 
Deus ilumina e espera em nós. 
Boas noites irmã. 
Flores, flores para todos. 
 

Sessão de 09-06-2011 
Sim, Louvado seja Deus. Essas são as palavras que todos deveríamos proferir assim que 
abrimos os olhos pela manhã. E quando se fecham os olhos de sono. 
Deus deve estar sempre em nosso pensamento e ainda mais nas acções. 
Boas noites para todos. 
Flores perfumadas para ti. 
 

Sessão de 09-06-2011 
Flores para todos. 
Todas as dificuldades que observas. 
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As brusquidões que acontecem são necessárias, por vezes. 
Outras, são menos avisadas do que deveriam ser. 
Mas todos vamos aprendendo. 
Todos vamos observando, mesmo que pareça retrocesso. 
Tudo se transforma. Tudo se altera e muda. 
Vós apenas observais quais são as mudanças no fim. Mas muito antes já aconteceram no 
espaço que medeia entre todos os seres. 
Tudo é aprendizagem. 
Tudo tem a mão da Misericórdia de Deus. 
Deus ama-nos. 
Nós podemos sempre voltarmo-nos para Ele. 
Adeus. 
 

Sessão de 09-06-2011 
Deus te abençoa. 
Deus nos abençoa a todos. 
A rectidão é um modo de caminhar na vida. 
Nesta e além dela a rectidão nos dirige a Deus. 
Bem hajas. 
Flores para ti e para todos. 
A Sala está cheia de flores, consegues vê-las? 
São lindas não são?... 
Boas noites irmã. 
Obrigado. 
Sou o das três pancadas 
... Não duvides de mim! 
 

Sessão de 09-06-2011 
Mais um dia de trabalhos. 
Mais uma vez nos encontramos todos aqui. 
Mas não chega vir aqui, como um relógio. 
Não chega! 
E é tão simples. 
Basta pensar no que se faz, no que se ouve, no que acontece com cada um de vós. Tudo 
analisando. 
Basta analisar, raciocinar e ter Fé. 
Fé de que Deus está ao nosso lado, porque é por Ele que vivemos e morremos. 
O incrédulo não percebe isso. 
Mas vós, que semana após semana aqui estão deveríeis, pelo menos ter Fé. 
Fé verdadeira, até ao mais íntimo de cada um. 
Como o respirar, assim deve ser o sopro da Fé em Deus. 
Boas noites irmã. 
Boas noites para todos. 
Fiquem em Deus. 
 

Sessão de 09-06-2011 
Disciplina, disciplina, disciplina. 
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Já ouvistes vezes sem conta. 
Apenas falta praticar, aplicar os ensinamentos. 
Bom trabalho. 
Boas noites para todos. 
Flores, flores. 
 

Sessão de 0i9-06-2011 
Aqui estamos irmã. 
Boas noites, irmã. 
Deus te acompanha e a todos nós. 
Já reparaste como a vida muda? 
Já reparaste nestes trabalhos? 
Em tanta ansiedade? 
Pois é a Fé, irmã, é a Fé que nos altera o rumo. 
É a luz de Deus que nos ilumina. 
E ilumina todos aqui e lá fora. 
Já viste a multidão que se amontoa às janelas da sala. 
São todos necessitados de Deus, mas ainda mais de Fé. 
Ainda não puderam compreender que Deus está em todos, e que são eles, nós, que ainda 
não conseguimos senti-lo. 
Pobres de nós, que ainda somos pobres de Deus. 
 

Sessão de 09-06-2011 
Flores para ti, flores para lodos. 
Chegamos ao fim dos teus trabalhos de escrita. 
Boa noite irmã. 
 

Sessão de 16-06-2011 
Aqui estamos irmã, ao teu lado. Nada temas que Deus está por ti. 
Os teus trabalhos vão começar. 
Obrigado pela tua disponibilidade em nome de Deus. 
É tão diferente quando estamos por Deus. 
Tudo parece possível de ser executado com precisão. 
Porque não é a nossa precisão. 
É a precisão de Deus. E quando estamos por Deus somos capazes de fazer as obras que 
Ele quer e decide serem feitas, no tempo justo que Ele decide ser. 
Tudo, absolutamente tudo é possível por Deus. 
Bem hajas, irmã. 
Bendita és por Deus. 
Boas noites para todos. 
Flores, flores perfumadas para todos vós. 
 

Sessão de 16-06-2011 
Irmã, podes constatar o nível de cada um. 
Podes compreender a qualidade que cada um demonstra e a virtude que cada um tem. 
Mas todos, absolutamente todos podem progredir a qualquer, a todo o momento que 
queiram ser humildes perante Deus e a sua Magnificência. 
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Bênçãos, irmã. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 16-06-2011 
Podes observar, irmã, a evolução de cada médium no seu mediunato. 
Podes observar também o seu desenvolvimento em cada tarefa. 
Podes verificar as diferenças. E as categorias que a cada um é cingida.  
Tem a ver com a sua índole, de mediunidade tanto como de personalidade. 
Bênçãos e flores para todos. 
Boas noites. 
   

Sessão de 16-06-2011 
Aqui estamos novamente em nome de Deus. 
Bons trabalhos são aqui realizados. 
Boas vontades aqui são demonstradas. 
Há de tudo um pouco. 
Há de tudo para bem analisar. 
Faça cada um o melhor que puder, o melhor que escolher, o melhor que souber, enfim. 
Benditos os simples e de boa vontade. 
Boas noites a todos. 
Flores. Façam das vossas vidas oportunidades para as flores florirem na Graça de Deus. 
 

Sessão de 16-06-2011 
Boa noite, irmã. 
Sou o das três pancadas e já te disse que viria comunicar regularmente contigo. 
Obrigado pela tua disponibilidade. 
Todos nós estamos aqui para trabalhar. 
É em nome de Deus que deve ser esse trabalho. 
A vida, tudo o que pensamos e fazemos. 
Tudo seja em nome de Deus. 
Das tristezas às alegrias. Da estafa ao repouso. Do desequilíbrio ao equilibro. 
Da balança entre o passado e o presente em nós. 
Tudo e nós sejamos em nome de Deus. 
Obrigado. 
 

Sessão de 16-06-2011 
A Fé. O que observas tem a ver com os efeitos da fé. 
A fé que vós sentis é apenas uma ínfima porção da Fé que Deus nos inspira. 
Para sentir as bênçãos basta um pouco de atenção, tal como para sentir os sintomas de 
uma doença e para fazer a descrição ao médico. 
Tudo é uma questão de sintonia com a nossa atenção. 
Tudo é uma questão de harmonia com os nossos sentidos mais íntimos. 
Felicidades irmã. 
Boas noites para todos. 
Flores, oh! Flores 
 

Sessão de 16-06-2011 
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Observa, observa e aprende. 
Todos têm algo para mostrar. 
Todos temos algo para aprender. 
É preciso estar atento e ter a mente disponível para aceitar novas ideias. 
É preciso consolar ainda antes de entender. 
Porque a maioria de nós somos necessitados de consolação. De atenção e mimo. 
Sim, de mimo, de amor fraterno. 
Todos nós passamos por isso. 
Apenas uns estão mais à frente dos outros. 
Mas Deus, na Sua Infinita Misericórdia a todos protege e auxilia. 
Bênçãos consoladoras para todos vós. 
Boas noites, irmã. 
 

Sessão de 16-06-2011 
Irmã, chegamos ao fim dos trabalhos de escrita. 
 

Sessão de 23-06-2011 
Estamos a teu lado, como de costume, irmã. Nada temas! 
Estamos em nome de Deus. 
Deus te abençoa. 
Vamos começar os trabalhos. 
Boas noites a todos. 
Flores, flores. 
Bendita sejas sempre irmã. 
 

Sessão de 23-06-2011 
Que dizem? Que dizem? 
Parecem falar coisas sem nexo. 
A maior parte não sabe porquê. 
Mas é por uma acumulação de informação. 
É porque uns há que falam pelos outros, interrompem, isto é, irrompem na conversa que 
ainda está no princípio. 
Então, ninguém se entende. 
Isso é falta de concertação de vontades, disciplina de atitudes para o bem comum de 
entreajuda entre os espíritos encarnados que vós sois e os espíritos mais infelizes que 
aqui vêm para uma melhoria. 
Pelo menos esses percebem que aqui podem lograr alguma melhoria. 
Deus está sempre em vosso auxílio. 
Tende fé. Fé - a melhor que conseguirdes sentir.  
E tudo vos será mais fácil. 
Boas noites, irmã. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 23-02-2011 
Estamos aqui, novamente. 
O feriado do vosso mundo parece ter afastado alguns de vós. 
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Outros continuam a dizer presente. E as tarefas espirituais continuam 24 horas sobre 24 
horas das vossas. 
Obrigado por teres comparecido. 
 Deus te abençoa. 
Boas noites a todos. 
 

Sessão de 23-06-2011 
Podes ver-nos com todas as colorações que temos em nossas energias. 
Todas as faculdades mediúnicas são uma dádiva divina. 
Felizes os que a sabem aproveitar para seguirem e progredirem com mais facilidade o seu 
progresso. 
Por facilidade queremos dizer, mais acompanhados espiritualmente. 
A companhia fraterna é também uma dádiva da permissão de Deus. 
Bendita és, Deus te abençoa. 
Boas noites a todos. 
Flores perfumadas. 
 

Sessão de 23-06-2011 
Os trabalhos desta natureza repercutem em numerosas esferas, níveis e situações. 
Por um podem tratar-se dezenas. 
Tudo é aproveitado por Deus. 
Nada fica por fazer, dizer, acontecer. 
Todos os que aqui estão, se soubésseis as dimensões que cada gesto, cada pormenor 
pode abranger pela força do pensamento teríeis mais cautela, pois saberíeis o que 
provocam. 
Benditos sejam todos os que unem esforços nos trabalhos em nome de Deus. 
Benditos sejam todos vós. 
Na Graça de Deus vos dou as boas noites. 
 

Sessão de 23-06-2011 
Todas as sintomatologias que observas devem-se à vossa frequência, à dos que aqui vêm 
como pacientes para uma cura e às vossas frequências, que mais que tudo visam 
equilibrar e harmonizar o ambiente. 
Tudo se desregula e regula por nosso intermédio e em nome de Deus. 
Os outros chamados atingem quem devem atingir, nada mais! 
Boas noites irmã. Fica em Deus. 
Flores, oh! flores. 
 

Sessão de 23-06-2011 
Números e números. 
Estão no ambiente. 
Porque eles regulam. Porque eles têm significados muito além da compreensão comum. 
Observa as diferenças entre eles. 
Observa e terás as conclusões acertadas. 
Bem hajas, irmã. 
Boas noites a todos. 
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Sessão de 23-06-2011 
Percebes as diferenças em tudo o que acontece, não percebes? 
As resoluções de tudo passa pela Fé em Deus. 
Sabendo isto, sabes tudo o que é necessário saber. 
Boas noites, irmã. 
Flores, flores para todos. 
 

Sessão de 23-06-2011 
Acabam aqui os teus trabalhos de escrita. 
Boas noites a todos e para ti. 
Bênçãos de Deus. 
 

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

 

   
    
    
 
  
  
 
 
 
 
  
   
 


