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PSICÓGRAFA  A 

Sessão de 04-03-2010 
Como já é habitual estou aqui junto de ti! 
Em missão de trabalho espiritual! 
É tempo para todos nós meditarmos sobre aquilo que está ocorrendo na terra. Sentis como 
tudo está transformando vossa orbe? Há necessidade nessa mudança pois tudo começa 
manifestando a Lei! E a Lei cumpre-se! Porque Deus impõe mudanças, Deus determina e a 
vontade D' Ele É! 
Estai atentos queridos irmãos, vede quanto sofrimento paira no astral, em toda a terra! Tudo 
para que possais ver que nada fica impune! 
Apenas se está realizando rectificações precisas, em fases, nos locais necessários, para que 
tenhamos um mundo mais justo! 
Será que Deus é Pai? 
Porque castiga Ele seus filhos? 
Deus é Pai! Sim! Pai Infinito de Paz! Mas na terra foi o homem quem fez a guerra, quem 
destruiu seu habitat, ganhando terras ao mar, alargando os limites prédefinidos por Ele, 
trucidando raças! Nações! Vidas! Por isso há que ter consciência de seus actos, destrutivos, 
magoando seres feitos por Deus, para poderem em cada espécie evoluir! 
Quando vemos tanta destruição nesta esfera, lamentamos pelos sofredores, mas sabemos que 
serão reforçadas suas capacidades de amar, seu instinto de proteção.  
E assim conseguirá estar atento a toda forma dissipada de justiça. 
Seremos responsáveis por tudo que nos acontece, somos nós os responsáveis pelo sofrimento 
no mundo. 
E seremos também com nossas emoções responsáveis pela transformação necessária de nosso 
planeta! 
Buscai em cada um vossa imagem! 
Nada do que podeis fazer será fácil, por isso lutai! 
Emiti vibrações de Paz! Dai-vos aos outros sempre pensando que podereis ajudar! 
E vereis que aquilo que podeis fazer é tão pouco! Mas todos juntos conseguirão aumentar essa 
força que há em vós! Sabereis dirigi-la de forma eficaz! 
Mais vos digo, mudareis aquilo que é necessário transformar. Por Amor a todos! 
Aqui V.......! 
 

Sessão de 04-03-2010 
Naturalmente, como tudo deve acontecer! 
É na naturalidade, onde nada é forçado, mas apenas nos chega pela via de nossa condição, nos 
chegam qualquer comunicação que seja de interesse para todos. Vede que há que primeiro 
estar em condições, e só depois se faz ligações mais profundas, com irmãos que estão 
aguardando oportunidade em se fazerem ouvir. 
Para ti. 
Sou um Irmão! 
Em trabalho 
 

Sessão de 04-03-2010 
Rosas! 
Como tens percebido não tenho-me transmitido. 
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Sabes que nem sempre há permissão para estar emitindo ligação. Porque há necessidade de 
outros irmãos se ligarem em teu trabalho, para que possas adaptar-te quanto a sua vibração 
espiritual.! 
Sempre na medida do possível estarei presente! 
Meu amor para ti! 
Até sempre! 
 

Sessão de 04-03-2010    
Boa noite minha irmã! 
Aqui vim em trabalho. Tudo está em harmonia contigo, nada há que temeres. 
Une-te na ligação a Deus, conseguirás melhor recepcionar os pensamentos de aqueles irmãos 
em missão contigo. Vem junto a nós! 
Estamos presentes! 
Obrigada! 
 

Sessão de 11-03-2010 
Como sabes que esta irmã está mal, podes ver o que está à sua volta? 
Podes sentir, sim! 
Consegues percepcioná-la, e é assim que desenvolverás aquilo que também fará parte de tua 
mediunidade! 
Ela necessita trabalhar como médium, desenvolver sua capacidade, e só assim poderá ajudar-
se, e ajudar. Não há qualquer obstáculo físico, apenas há que ter controlo em si, e recebendo 
aqueles nossos irmãos que se afinizarem com ela desenvolverá também sua devoção ao 
próximo. 
Vê como ela sofre... 
Mas também é verdade que nada acontece por acaso, segue seu caminho, mas chega a hora! 
Tudo está sendo acompanhado pelos irmãos que têm essa responsabilidade. 
Vamos aguardar. 
Com Amor! 
(Esta mensagem foi recebida quando uma irmã estava a ser tratada). 

 
Sessão de 11-03-2010 

Boa Noite! Como já é habitual estou aqui em teu trabalho, para ajudar! 
Minha irmã, há que ter cautelas com tudo que nos rodeia! 
Pequenos pormenores são-nos por vezes postos no caminho, não lhes dando nós a atenção 
que merecem. 
E por vezes pequenos pormenores tornam-se problemas para nós! 
Há pois que ter atenção em tudo aquilo que faz parte de nós! 
Saberemos discernir se estivermos atentos a nossas vidas, tudo que está connosco! 
Venceremos cada pormenor que nos é colocado para observar porque fazendo parte de nós 
cabe-nos não deixar que nossa invigilância permita que nossa evolução tenha atrasos em seu 
prosseguimento. 
Estou Presente 
 

Sessão de 11-03-2010 
Como saberemos quem está entre nós? 
Saberemos quando pudermos identificar a vibração. 
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Se ela for boa, então saberemos que quem está entre nós está por bem, em nome de Deus! 
Saberemos da mesma forma quando vibramos em desarmonia, negativamente, saberemos 
sentir nossa inquietude, aí não estaremos em boa companhia! Mas neste trabalho que fazeis 
há que ajudar aqueles que estão em vibração ainda negativa, pois são esses que precisam de 
ajuda... Mas vós tereis que saber harmonizar-vos para que ao receberdes essas vibrações 
conseguis recebê-las em tranquilidade! Será assim que conseguireis colaborar melhor nesta 
árdua tarefa que é ajudar quem sofre ainda no desconhecimento de sua vida! 
Nada seria assim mas é o homem quem ainda não entendeu porque tem de sofrer! 
Um dia saberá! 
Estou Presente 
 

Sessão de 11-03-2010 
Vamos trabalhar! Hoje não é daqueles dias em que a corrente se encontra forte! 
Hoje a corrente sofre de quebras de energia e isso repercute-se neste trabalho, não estando 
feitos como se quer, nossas ligações! Contudo ficamos aqui para nos comunicarmos contigo! 
Lembra-te de que hoje é dia próprio para teu trabalho, há que desenvolvê-lo, criares tuas 
afinidades, sempre para que tudo flua... 
Puros seremos todos um dia! 
Mas também poderemos ser Grandes! 
Para isso há que superar as dificuldades que vos assolam, lutas por vós próprios, ajudarem-se 
mutuamente, apelando à Paz! 
Continuarei contigo! 
Até já! 
 

Sessão de 11-03-2010 
Paz! 
Boa Noite em Jesus, seu amor está Presente em nós. Podemos sempre acreditar que Seu Amor 
está connosco, em nossas vidas! 
Cabe-vos estar abertos a recebê-lo! 
Como bons aprendizes que sereis! 
Chama-O cada vez que tua fé se mostra diluída nas tuas preocupações! 
Ouve-O em tua mente, e Segue-O sempre! 
Pois Ele é quem nos poderá Guiar! 
Nesta terra que nos abençoa a estar atentos para que sejamos seus percursores, na Paz! 
Queremos-vos ajudar na procura... 
Na obtenção do Amor!   
Estou Presente! 
 

Sessão de 11-03-2010 
Azul! Côr Azul!, Plena de Poder de Destruição de Tudo que ainda não vibra em Amor! 
Do que se manifesta por força da violência que contém ainda em si! 
Somos Luz Azul! 
Para vós emanamos nossa Protecção! 
Sempre que há turbulência espiritual vos enviamos nossa Luz, dissipamos energias que estão 
perturbando vossos trabalhos. 
Envolvei-vos na Luz que vos enviamos - brilhai - para que possais chamar até vós Vibrações em 
consonância com a ajuda que necessitais doar! 
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Estamos junto de vós! 
Para ajudar! 
M.....! 

Sessão de 01-04-2010 
Sou um irmão que caminha em busca do amor. Sigo Jesus há muito, sou peregrino. Em meu 
caminhar tenho encontrado muitos irmãos que também, como eu, peregrinam no caminho do 
Mestre Jesus! Nosso caminho é belo, nada nos demove nesta procura que é infinita e bela que 
é o Amor! Para nós, apenas há salvação n' Ele! Porque sabemos em nós como nada tem valor 
senão nossa perfeição espiritual. 
Aqui não há fronteiras! 
Somos todos irmãos em busca daqueles que já podem também aquilatar suas vivencias e 
querem voltar-se para Jesus! 
Erguendo suas almas em prece caminham sempre! 
Em Jesus caminhamos também aqui convosco. 
Obrigado!  
 

Sessão de 01-04-2010 
Há que ser forte quando é necessário... 
Ser forte é usar sua capacidade mental, emitir luz em cada palavra! Saber dirigir amor. Se cada 
um conseguir usar sua mente, dirigindo-a da forma correcta, saberá apaziguar situações em 
que é o baixo astral quem quer dominar! Mas não conseguirá porque trabalhais na Luz! E Luz é 
Amor para todos que sofrem! 
Aprendei, meus irmãos, usai vossa mente, energias serão vos trazidas para que useis essa força 
com energia! 
Hoje verificasteis como podereis trabalhar com particular vontade na ajuda... 
Colocai fé em tudo aquilo que fazeis! 
E trabalhai com Amor! 
Jesus está presente! 
  
   
 PSICÓGRAFA  B 
 

Sessão de 29-07-2010 
Guia 
G...... 
Trabalhar no Amor! 
Queridos irmãos, nem todos sabeis o que é realmente a Messe do Amor. 
Muitas vezes vos recordamos com carinho, um acto de amor, é um sorriso, um olhar o auxílio 
com apenas algumas palavras... são tudo oportunidades de trabalhar para nós mesmos e em 
simultâneo de acordo com os ensinamentos de Jesus, na Seara do Pai. 
Todas as grandes casas começaram com pequenos tijolos, com fundações sólidas para que não 
tombem com o primeiro vento. 
A nossa vida nesta Escola, é um exercício constante, só assim construímos a nossa grande Obra 
pessoal, a nossa regeneração! 
Irmãos, as grandes obras de caridade pública, são fruto da união de muitas vontades, assim 
"uni-vos, instrui-vos e amai-vos uns aos outros"; deste modo toda a Vida cresce. 
Fiquem em Paz! Coragem, flores para todos. 
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Sessão de 29-07-2010 

Boas noites! 
Minhas queridas, meus irmãos, que alegria sentimos nos nossos reencontros, nas nossas 
noites de trabalho, não deixo de a todos recordar, o sofrimento deste lado da vida é 
indescritível. Além do medo do desconhecido, há o peso do remorso, a vergonha de chegar 
com mãos vazias ao espelho e vermos como somos na realidade... que falhámos, que 
mentimos aos outros e a nós próprios. Meus Deus como é difícil vermos quem somos na 
realidade... Na Terra imaginamos que somos por vezes alguém importante e no fim, 
reconhecemos que tudo não passou de uma breve ilusão. 
Estai atentos, olhai para vós mesmos também. 
Uma irmã ainda a aprender a viver. 
 

Sessão de 29-07-2010 
Abençoadas noites! 
Nossos olhos enchem-se de alegria pela presença de tantas almas, tantos irmão a tentar ajudar 
outros em condição actual muito mais desfavorável do que a nossa. Isso é amor! 
Esse querer dar-se é o início da Vossa recuperação e alegria. 
Continuai na senda do Amor. 
Ficai todos em Paz! 
Feliz regresso a vossos lares. 
Até breve 
(Esta entidade apresenta-se como um frade, não sendo a primeira vez.)  
     

Sessão de 16-09-2010 
Guia 
G...... 
Ilusões 
Queridos irmãos, hoje falamos de ilusões, daquilo, atrás de quem e de quê, nos escondemos 
no dia a dia. 
Muitas vezes olhamos para os outros e com facilidade os julgamos e apedrejamos. 
Mas será que já olhamos para nós próprios? Para dentro de nós? 
Quanta ilusão! Estamos todos a aprender lado a lado, em igualdade de circunstâncias. 
Não é novidade para nenhum de vós, nada acontece por acaso: cada acontecimento tem um 
objectivo especifico que viza a nossa aprendizagem. 
Tranquilizai vossos corações, orai, reencontrai-vos convosco mesmos e com o Pai. 
Vivei um dia de cada vez amando cada vez mais, compreendei-vos, tolerai--vos. 
Sois todos muito amados. 
Fiquem em Paz. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 16-09-2010 
Boas noites! 
Minhas queridas, meus irmãos é sempre com alegria que iniciamos mais uma noite de trabalho 
conjunto. 
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Irmãos, este posto de socorro não pára, tal como todos os pontos de assistência existentes por 
todo o globo. Deste lado o nosso trabalho é continuo. Conforme as nossas necessidades 
corporais (e nossos desejos), assim a necessidade de descansar. 
O Amor é fonte de energia inesgotável, tudo alimenta! 
Coragem, segui amando sempre. 
Uma irmã ainda a aprender 
 

Sessão de 07-10-2010 
Guia 
G...... 
A paleta da vida. 
Muitos de nós procuramos sentidos para a nossa vida em tudo o que nos rodeia: no significado 
das cores, nos pretensos símbolos mágicos, em rituais, em crenças imaginadas como meio de 
pedir favores a Deus. 
Áh meus irmãos queridos, é dentro de nós que tudo está! Não fora! 
Nós somos os donos do nosso destino! Só nós somos responsáveis pela pintura do quadro da 
nossa vida. 
- Cores sombrias, se não nos empenhamos em crescer. 
- Cores brilhantes, paisagens harmoniosas se também nós vivemos e praticamos o verdadeiro 
Amor. 
Que a Luz do Pai a todos nos ilumine e guie. 
Flores para todos. 
Muita Paz. 
 

Sessão de 07-10-2010 
Boas noites, 
Minhas queridas, meus irmãos, sois todos muito amados. 
Com grande carinho vos aspergimos os mais puros fluidos, queremos que vos sintais fortes e 
felizes. 
Acreditai que a vida é contínua aprendizagem nesta e em todas as dimensões. 
Abri vossos corações e permiti que o nosso amor vos rodei, senti-vos amados. 
Uma irmã também ainda a aprender a amar. 
 

Sessão de 07-10-2010 
Morri, morri, fiz a grande asneira de dar um tiro na cabeça onde estás a sentir sim, fui burro, 
pensei que assim resolvia a vida de toda a gente e principalmente a minha. Estava cansado de 
sofrer, de tanto esperar e nunca conseguir resolver nada. Tudo. Tudo corria mal. Tal como eu 
muitos dos que estão comigo, têm aprendido também contigo. És branda, mudás-te muito. 
Tens muitos irmãos aborrecidos contigo, ainda não te viram de "ver", apenas estão cegos com 
o que sofreram nas tuas mãos, outros apenas não querem que ajudes outros tolos assim como 
eu. 
Todos fazemos asneiras, uns mais uns menos. Tudo leva tempo para amadurecer, somos como 
as pêras doces e verdes, por fora duras, por dentro quase apodrecemos de doces... meu Deus 
como o medo nos tolhe os sentidos, nos fecha em nós mesmos, sofrendo tanto por nos 
julgarmos sózinhos, porque não acreditamos que Deus existe? Neste lado negro da Vida, tudo 
nos foge, até a mais pequena esperança... de vez em quando, alguém reza por nós, os 
esquecidos e amaldiçoados pela nossa ignorância. Como doi ser ignorante! Porque nunca nos 
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ensinaram e prepararam? Porquê viver pelo medo, se a vida pode ser alegria... perdoa a dor de 
cabeça, já te vai passar, eu vou com estes irmãos, que me estão a amparar, há quanto tempo 
eu não sentia uma mão amiga. 
Obrigado meus Deus querido! 
Obrigada a todos os que rezaram por mim e me deram esperança. 
Obrigada pela vossa luz! Perdoem todos os meus actos violentos. 
Vou reencontrar meu filho, meu querido filho perdido á tanto tempo. 
Prometeram-me isso! 
Obrigada meu Deus pela Vossa piedade, obrigada a todos. 
Um irmão arrependido. 
 

Sessão de 14-10-2010 
Guia 
G...... 
Tremer! 
Meus irmãos hoje falamos de tremer. 
- perante a dor, o medo, o desespero... 
- mas reconhecemos também o tremor que sentimos ao ver os primeiros raios de sol, o brilho 
da lua, a briza da manhã, a beleza da flor, a melodia do canto do rouxinol... 
Quantas mais simples razões quereis para vos sentirdes amados? 
Porque chorais? Porque perdeis a esperança? 
Orai ao Pai por entendimento, mais do que por riquezas materiais... 
Acreditai que a maior parte das vezes, não imaginais as consequências do que pedis. 
Acreditai no Pai e na Sua Infinita bondade e sereis felizes. Vossa vida será mais leve. 
Flores para todos. Fiquem em Paz. 
 

Sessão de 14-10-2010 
Boas noites! 
Irmãos, hoje estamos tristes! 
Porque tendes medo do amanhã! Acaso julgai-vos sós? 
Porque persistem as dúvidas? 
Aqui tendes todas as provas; e mesmo assim desesperais e continuais a desesperar... 
Mas porquê meu Deus? Tão pouca fé? Tão pouco descernimento!  
Acreditai na vida e no amor do Pai! Todas as semanas o testemunhais! 
Coragem irmãos! Coragem! 
Sois muito amados! 
Uma irmã também ainda a aprender a viver 
 

Sessão de 21-10-2010 
Guia 
G...... 
Ser filho de Deus! 
Meus irmãos queridos, falando, rindo, perdendo a Fé ou chorando, delirando ou divagando, 
orando ou praguejando, aceitando ou não a Vida... somos e seremos filhos de Deus! 
Tão amoroso Pai, nunca abandona seus filhos! 
Tende Fé! Sois muito amados todos! Coragem! 
Flores, para todos! 
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Sessão de 21-10-2010 

Boas noites! 
Meus irmãos, minhas queridas, é sempre com alegria que nos encontramos. A maior parte de 
vós não tem noção do quanto o sofrimento é atroz para muitos irmãos. Mais do que corpos 
esfacelados, têm os espíritos danificados, deformados por incúria ou descuido. Para outros, 
seus males advém da falta de conhecimento de que a vida continua. Fecharam a alma à sua 
consciência e intuição divina. O "cortar" a intuição / a "ligação"  com o Pai de forma 
intencional, leva a grande sofrimento. Somos parte de Deus, como tal é impossível quebrar tal 
laço! 
A vida é amor, é impossível viver sem ele! Negar Deus é negar a vida! para recuperar o 
caminho temos que passar por muitas e muitas lições até que a centelha de Luz nos sensibilize 
de novo! Quanto sofrimento inútil, meus irmãos, quanto desespero no final. 
Olhai o sol, inspirai-vos na Luz e na vida que produz! Imaginai o quanto somos amados para ter 
a nosso lado tantas coisas lindas, tantas dádivas para nós - filhos muitas vezes ingratos... 
Coragem, amai sempre e sentireis as bençãos da Vida. 
Uma irmã ainda a aprender a viver. 
 
PSICÓGRAFO  C 
Sessão de 01-09-2011 
A Missão 
Estou tão contente, tão feliz. Quando se quer resultados diferentes em prol dos nossos 
semelhantes temos de fazer coisas diferentes. Há sempre resistência. Medo do insucesso mas 
sente se é o teu caminho. Pode ser e pode não ser. Se não for aceita a realidade sem 
desarmonia, sem revolta. Se for cada dia é diferente do anterior quando não há inactividade e 
isso muda muitas coisas. É normal surgirem bloqueios, algo que custe mais a realizar. São 
testes à nossa humildade. Não estamos sós. Há que pedir apoio sempre que seja necessário. 
Ele sempre vem se for justo. Quando se fazem as coisas de Deus no momento certo tudo flui. 
Parece que as peças do puzzle das realizações se juntam nas nossas mãos. É assim, é para fazer 
e a acção prova-o. Há desígnios, as missões desta vida são tão importantes como as próprias 
vidas. O homem esquecido de onde veio e qual o seu papel vive uma vida sem sentido, com 
medos, embrulhada mas nunca oca porque nunca deixamos de ser quem somos. Se as pessoas 
soubessem como vai ser este século. O Mundo vai dar cá uma volta! Tanta coisa se irá resolver 
sem traumas. Estamos a virar-nos para a espiritualidade. Basta olhar em redor, contactar para 
senti-lo. Que tempo maravilhoso. Alguns de vocês vão ser chamados para grandes realizações, 
candeia que vai à frente alumia melhor.     
 
PSICÓGRAFA  D 

Sessão de 30-06-2011 
Estamos aqui, irmã. 
Ao teu lado, como sempre nestes trabalhos em nome de Deus 
Nada temas. 
Boas noites a todos. 
Flores, flores brancas. 
Flores de paz. 
 

Sessão de 30-06-2011 
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Aqui estamos para trabalhar. 
Para despertar. 
Assim como percebeis o despertar dos espíritos infelizes que aqui vêm. 
Eles, por vosso intermédio e com ajuda de todos em fraternal sentimento, abrem os olhos para 
a sua real situação. 
E aos poucos vão entendendo o que devem fazer para progredir. 
Assim sois vós também, vais abrindo os olhos e entendendo a vossa situação e o que deveis 
fazer para evoluir no caminho da Luz Divina. 
A Bênção Misericordiosa de Deus a todos acode, e todo este trabalho que aqui observais é um 
trabalho semelhante ao que deveis fazer convosco mesmos e até no seio da vossa família, no 
vosso trabalho e vida mundana. 
Em todos os momentos, em qualquer lugar poderíeis erguer o olhar ao Céu e sintonizar-vos 
com Deus. 
Sede feliz. 
Sede harmoniosos. 
Flores e paz queridos irmãos. 
Paz em vossos corações. 
 

Sessão de 30-06-2011 
Boas noites, irmã. 
Vejo que conseguistes chegar aqui a tempo. 
Vede que valeu a pena, que os trabalhos são úteis e belos por Deus, porque são úteis e em Seu 
nome pela vossa boa - vontade. 
Seja qual for a tarefa, confiai em Deus. 
Deus nos anima a todos. 
Sou o das três pancadas. 
Obrigado e boa noite, irmã. 
Boas noites para todos. 
 

Sessão de 30-06-2011 
Horas. Horas e minutos perfazem os vossos dias, as vossas tarefas e obrigações dessa vida. 
O tempo nada conta, mas o que fazeis dele. 
Assim como da fama e dinheiro. 
É o que fazemos, o que pensamos, o que decidimos, o que sonhamos no mais íntimo de nós 
que vai somando de parcela em parcela. 
E não raro, quando termina o prazo de vida, aí percebemos que perdemos tantas das tais 
horas e minutos. 
É preciso aprender o que realmente vale a pena nessa vida como aqui. 
As Leis de Deus são universais, em todas as esferas, em todos os níveis. 
Bem hajas irmã. 
Boas noites a todos. 
Flores, flores perfumadas. 
 

Sessão de 30-06-2011 
Somos muitos e somos poucos. 
É a nossa vontade e determinação que nos leva a produzir os trabalhos como os fazemos. 
Na Graça de Deus estamos. 
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As bênçãos de Deus sejam sentidas nos vossos corações. 
Boas noites para todos. 
 

Sessão de 30-06-2011 
Deus está connosco, irmã. Nada temas. 
Por difíceis e dramáticos que pareçam os trabalhos eles acontecem por autorização Divina. 
Logo, a sua realização é abençoada. 
Assim é com tudo e todos os que decidem seguir a Luz de Deus. 
A Luz que a todos ilumina, nas apenas alguns vêem e alguns seguem. 
Confiamos nos desígnios de Deus. 
Boa noite para todos. Flores. 
 

Sessão de 30-06-2011 
Casas, salas, recintos, campo aberto ou até mar alto. Todos os lugares são lugares de Deus. 
Todos os seres são seres abençoados por Deus. 
Benditos somos todos. 
Boa noite irmã. 
Boas noites a todos na Graça de Deus. 
 

Sessão de 30-06-2011 
Se não estiveres cansada podemos continuar. 
Confia, que somos em nome de Deus. 
Os trabalhos são tão diferentes quão necessários são que assim sejam. 
Para tudo há uma razão e uma evolução apropriada. 
Cabe a cada um querer apressar, ou atrasar, o progresso que a todos toca. 
Bênção, minha irmã. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 30-06-2011 
Azuis e amarelas são as energias que hoje te mostramos. 
São energias e as cores são uma única, as refracções são inúmeras, são variações sobre a luz 
única. 
Eles correspondem às situações variadas. 
Tudo é útil. 
Todas as variações são úteis. 
Bênçãos irmã. 
Bênçãos para todos, por Deus. 
Boas noites. 
 

Sessão de 30-06-2011 
Vês a luz que se estende desta sala ao céu? 
Pois é ao contrário, é do céu que desce a luz. 
E percebes o ruído que se faz ouvir? 
Não é para assustar ninguém. É para trabalhar. 
Vês os diferentes aspectos que todos vão tendo? 
Pois é tudo assim, a variedade é irmã da luz. 
Quem evolui apenas vê uma luz e um caminho. 
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O caminho que leva a Deus.  
Bem hajas, irmã. 
Boas noites a todos. 
 

Sessão de 30-66-2011 
Chegamos agora ao fim dos teus trabalhos de escrita. 
Flores, flores perfumadas. 
Boas noites. 
 

Sessão de 07-07-2011 
Aqui estamos, como sempre, a teu lado irmã. 
Nada temas Deus está contigo, connosco. 
 

Sessão de 07-07-2011 
Os trabalhos são bem-vindos e os trabalhadores encarnados também. 
Na Graça de Deus estamos juntos para nos entre -ajudarmos. 
Tudo é possível em nome de Deus. 
 

Sessão de 07-07-2011 
Boas noites, irmã. 
As violências e grosserias que ouves tem haver com desespero de infelizes e a indisciplina dos 
médiuns, que não tratam de disciplinar-se. 
Mas todos podem e conseguem evoluir se quiserem preparar-se, se quiserem disciplinar-se e, 
porque não dizer, se estiverem dispostos a sacrificar-se um pouco, um pouco do dia, da sua 
vida para se dedicarem a Deus. 
Mas cada um é livre de escolher, segundo a Lei Divina de Deus Pai. 
Na Graça de Deus, boas noites a todos. 
 

Sessão de 07-07-2011 
Boas noites, irmã. 
Aqui estamos com disposição para trabalhar para o Bem Maior. 
Somos todos filhos de Deus e como filhos temos possibilidade de fugir ou de assumir o que 
podemos fazer. 
É assim com tudo, e assim na Misericórdia de Deus. 
Boas noites a todos. 
Flores, oh! flores perfumadas. 
 

Sessão de 07-07-2011 
A sala está perfumada, está enlevada em energias beatíficas que preparamos para que vós 
todos pudessem sentir-se bem aqui. 
Muitos trazem influências infelizes, outros, poucos, já trazem energias correspondentes à sua 
boa -vontade. 
Bem hajas irmã, confia em Deus. 
Boas noites a todos. 
 

Sessão de 07-07-2011 
Boa noite a todos! 
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Os trabalhos são para serem tratados com responsabilidade. 
Não é bom faltar aos nossos compromissos sem avisar a quem connosco contam. 
Tudo deve ser gerido de modo eficiente. 
Todos são beneficiados se todos se responsabilizarem por si próprios. 
Cada um tem uma parcela. 
Cada um é uma gota. 
Mas todas as gotas contam e delas pode sair um caudal de água que contribua para banhar as 
lágrimas de quem nem sabe que chora. 
Muitas das lágrimas são lágrimas de sangue. 
Bênçãos para todos. 
Flores, flores para todos. 
 

Sessão de 07-07-2011 
Esta casa é uma casa de pronto -socorro. 
Por isso, e como o nome indica, socorremos todos, até os que não entendem o que aqui 
fazem. 
As ajudas que podemos dar são também o reenvio de ajudas que um dia recebemos e que nos 
permitiram elevar. 
Todos somos socorridos, uns pelos outros. 
A fraternidade é mãe da elevação. Deus nos ajuda. 
Deus é magnânimo. 
Na Graça de Deus estamos. 
Boas noites a todos . Flores. 
 

Sessão de 07-07-2011 
Oração. 
Na oração nos descobrimos. 
Na oração nos escondemos. 
Na oração nos elevamos. 
Na oração nos concentramos com as nossas energias reunidas. 
Em oração estamos e devemos estar. 
Em oração nos unimos a Deus. 
Pela oração somos um com Deus Pai.  
Então e afinal o que é a oração? 
A oração não pode ser meras palavras. 
A oração não pode ser palavras ao ar que depois não se cumprem. 
Se nos dirigimos ao Alto para pedir, também nos devemos dirigir ao Alto para agradecer e 
ainda tentar ser semelhante a quem oramos. 
Orar é pensar alto. 
Das nossas queixas estão os nossos próprios pesares. 
Felizes os que apenas oram para louvar e agradecer a Deus. 
Boas noites a todos. 
Flores lilases para todos. 
 

Sessão de 07-07-2011 
A sala hoje está com as cores esmeraldinas e as energias são para serem impregnadas em tudo 
e em todos os que aqui estão em busca de melhoras. 



 
 

13 | P á g i n a  
Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 20-03-2012 – no site www.aela.pt 

E todos se melhoram, mas nem sempre são sensíveis a essas melhoras. 
Deus nos ajuda a todos. 
Graças a Deus.  
Flores, flores para todos. 
 

Sessão de 07-07-2011 
Todos juntos estamos em fraternal abraço para todos os escolhidos por Deus se melhorarem. 
Esta situação é para ser ultrapassada, é para sermos um em trabalho mútuo. 
Onde menos se pensa está a nossa possibilidade de progredirmos. 
Flores, flores para todos. 
 

Sessão 07-07-2011 
Aqui estamos, irmã, todos concorremos para o mesmo fim. 
As boas vontades são felizes, as outras nem tanto. 
A cada um a sua tarefa na razão da capacidade que tem para executar conforme as 
características. 
Todos temos as nossas faltas para resolver e todas as oportunidades são boas. 
Todas as oportunidades são de Deus para evolução. 
Para a Paz maior. 
Tudo é útil para chegar à angelitude do ser. 
Felizes sejam todos em nome de Deus. 
Deus por todos, todos estamos em Deus. 
Flores, flores. 
 

Sessão de 07-07-2011 
Confiança e fé nos guiam sempre, irmã. 
São elas duas virtudes para nos instruirmos e passarmos adiante. 
Na fé estamos junto de Deus. 
Flores, flores pairam no ar, em cada cabeça. 
Abram os vossos corações em flores. 
E a Paz de Deus poderá entra. 
Boas noites a todos. 
 

Sessão de 07-07-2011 
Acabam aqui os teus trabalhos de escrita, irmã. 
Boa noite. 
Bem hajas. 
 

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

 

 
  
 
   
 
 


