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 PSICÓGRAFA  A 
 

Sessão 01-04-2010 
Paz! 
Estou presente aqui, para te ajudar neste trabalho de amor ao próximo! 
Há que ter consciência daquilo que se está passando em todo o lado           - tudo está vibrando 
energeticamente - mas toda vibração que nos está abrangendo reflecte aquilo que está em nós: 
turbulência! 
Estamos emitindo raios de negatividade, dirigimo-os até aqueles que estão perto de nós, atingindo-os 
nessa sensação que estamos perfilhando em ligações com irmãos nossos desencarnados. 
Por isso há tanto sofrimento, nós emitindo turbulência, esses seres que estão pedindo ajuda, emitindo 
turbulência, e assim, nosso ambiente é de turbulência. 
Somos culpados! 
Compete-nos atrair seres livres em busca de colaboração que podemos dar, na tarefa que 
desempenham em prol da ajuda espiritual! Deveríamos captar essas vibrações amorosas, para com elas 
e na nossa tarefa que é ajudar quem sofre, reforçar! Perdemos tempo, e não conseguimos dar nossa 
ajuda! Mas temos que inverter esta tendência! Temos que ir à luta, libertando-nos completamente de 
nossas inferioridades! Temos que nos libertar daquilo que somos neste momento e tornarmo-nos 
rapidamente naquilo que é nossa responsabilidade - seres elevados - Porque estamos no caminho, mas 
então porque nos esquecemos disso? 
Porque estamos aqui aprendendo que temos de evoluir! 
Aprendemos que nossa missão consiste em dar amor àqueles que estão em procura! 
Mas não entendemos que só atingiremos esse patamar quando estivermos limpos por dentro! E essa 
limpeza tem que ser feita já! 
Porque o tempo escasseia cada vez mais! 
Aprendei com Deus! 
Crescei com Deus! Entregai-vos a Ele! 
E vereis como toda solução será encontrada para vossos problemas! 
Estabilizai-vos para que consigueis ajudar neste trabalho onde há tanto para fazer! 
Nós estamos aqui convosco, estamos ajudando, cumprindo nossa obrigação, mas necessitamos de vós 
para trabalharmos pois em união de esforços seremos a luz que cobrirá nossos irmãos, que os conduzirá 
a seus planos vibracionais ! 
Queremos-vos muito! 
Somos Irmãos!  
 

Sessão de 08-04-2010 
Paz! Meus irmãos hoje aqui vim para trabalhar convosco na seara do Mestre! 
Somos muito amigos, damos nossa ajuda em prol daqueles que estão sofrendo. 
Muitos estão aqui há muito, aguardando a sua vez! Pacientemente aguardam, sabendo que chegará a 
altura deles. 
Outros vêm pela primeira vez, foram trazidos a este local de ajuda por irmãos trabalhadores em missão 
espiritual, encontrando-se ainda com muitas dificuldades, na compreensão da vida, na colaboração com 
estes amigos, dormindo alguns no sono pesado com que deixaram sua vida material! 
Outros sofrem as dores físicas ainda, mas estão sendo todos já ajudados. 
Quando para aqui são trazidos é porque também já estão em condições para que possam desprender-se 
da forma fluídica densa que trazem consigo. 
Há que criar as condições, eles e nós, para que nossa ajuda possa ser mais eficaz! 
Todos estamos liberando nosso passado, para que possamos conquistar luz no futuro! 
Somos irmãos vossos e queremos-vos muito. 
Paz para todos. 
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Sessão de 08-04-2010 
Visitai vosso semelhante, aqueles que estão sós, ide junto deles para que suas vidas sejam reanimadas, 
dando-lhes ânimo em cada desalento! Sabeis o que é estar só? 
Sem nada como objectivo para seguir! 
Encurralado num corpo pesado e amorfo! 
Em que apenas se pede que chegue sua partida! 
Nada podeis saber disso, porque não estais em contacto com esses irmãos que sofrem de solidão! 
Ide junto deles, dai-lhes esperança na vida, dai-lhes amor, ouvi-os, e falai com eles, sempre com 
compreensão, nunca com vaguidade, porque eles sabem que enquanto vosso amor for sério estarão 
acompanhados e terão força para levar seu caminho até ao fim! 
Porque todos um dia poderão estar em situação igual! Dai-vos agora para que não seja tarde a dádiva 
que vireis talvez a reclamar de outros. 
Compaixão vos peço para nossos irmãos que sofrem! 
Em Jesus! 
 

Sessão de 08-04-2010 
Coragem é-vos pedido! Com coragem conseguireis ir além de tudo que vos ameaça. Sereis como os 
bravos guerreiros de outrora, que apesar das suas capacidades limitadas nada os demovia nas batalhas 
que travavam contra seus adversários. 
Sede corajosos meus queridos, sabei que tendes capacidades ilimitadas em vós! 
Podereis conquistar com vossa fé objecto objectivos que nem pensais sejam possíveis. 
Porque quando se caminha em Jesus os passos são guiados pelos Irmãos Superiores, Aqueles que já têm 
em si o Amor! 
Coragem! 
E continuai vossa batalha sempre pelo Bem, pelo Amor ao Próximo! 
Estou Presente! 
 

Sessão de 08-04-2010 
Somos Irmãos em Ajuda Espiritual. Vim em Paz! Queremos desejar-vos que consigais atingir vossa 
evolução trilhando este Caminho de Luz e Amor. 
Somos Todos Um com Ele! 
Pertencemos todos ao Deus do qual nascemos. 
Laboramos em sua Luz para que sejamos sempre farois onde possam chegar aqueles que procuram uma 
luz para serem guiados...  
Continuamos Presentes! 
 

Sessão de 08-04-2010 
Filha, obrigado por estares aqui hoje, vim em ajuda a esta irmã!  
Que me pertence, por ser mulher de meu filho! Ela está em provas grandes! 
Mas vai superá-las. 
Com vossa ajuda será mais fácil, pois sua mente encontra-se bloqueada! 
Vibra baixo e atrai para ela irmãos que estão envolvendo-a! 
Estou presente e agradeço a Deus pela oportunidade! 
L......! 
(Esta comunicante referia-se a uma doente que estava a receber tratamento nesta sessão). 
 

Sessão de 22-04-2010 
Cego para o mundo, apenas! 
Os olhos que vêm são os do espírito. 
Imensidão de luz que percorre nossos sentidos e nos abre para a vida maior. 
Por vezes há escuridão na noite! 
Podereis ver nessa escuridão? Não! 
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Mas se conseguirdes fazer da noite dia, libertando a luz que está escondida, podereis ver! 
É nesse despertar para a Luz que não são necessários olhos físicos para que possais ver, essa luz, que 
está abrindo os caminhos para todos que já podem conseguir essa dádiva que Deus dá! 
Vamos todos ver com os olhos da alma, para que juntos consigamos observar, aprender, ajudar. Livres 
de preconceitos iremos ver como é belo tudo aquilo que Deus creou no seu Amor! 
Infinito e Puro! 
Até já! 
 

Sessão de 22-04-2010 
É por Amor que estou aqui convosco! 
Sempre que tiverdes dúvidas parai! 
Ponde vossa alma em uníssono com Deus e ligai-vos, sempre de forma a que estejais em perfeita 
sintonia com a Luz! Podeis meditar naquilo que vos perturba e vos impede de avançar. 
Estai atentos a essa ligação e podeis crer que conseguireis receber vossa resposta! Porém, se nada 
conseguirdes recepcionar, nessa ligação, há que aceitar que vossa resposta não carece dessa verdade, já 
a tendes em vós, mas não quereis ainda aceitá-la! 
Sêde corajosos, acreditai e caminhai! 
No percursos terei muitas dúvidas, tentareis obter muitas respostas, mas vereis que tudo está em vós e 
que apenas há que estares atentos para que possais perceber qual momento será o certo para que vos 
encontreis  em sintonia no Amor Eterno! Que Deus vos ajude! 
Aqui em missão com Amor. 
 

Sessão de 22-04-2010 
Na Paz se vive em verdadeira vida, porque o homem sem Paz não consegue aceitar-se na sua 
inferioridade, não consegue pensar porque sofre e para que sofre! 
Recusando aquilo que é não consegue perceber a essência de sua condição, mas ele sabe que não 
poderá viver em liberdade sem Paz. Essa Paz conquista-se, em cada dia, a cada momento de nossas 
vidas... A Paz envolve-nos, quando sabemos estar em harmonia com Forças Superiores a nós, recebendo 
sua ajuda que é infinita! Um dia, o homem conseguirá aceitar-se como é, para que possa modificar-se, 
renovar-se, e elevar-se em subtis energias que o levarão até locais puros de amor, subindo até essas 
vibrações e nelas se envolvendo, sempre para que entenda que é um ser em contínua evolução 
buscando em si a perfeição que emana de Deus! Justos serão aqueles que conseguirem atingir esse 
Amor! 
Porque só n' Ele seu coração se abrirá para Todos que clamam por justiça! 
Por Amor! Em sofrimento serão socorristas, na Paz terão sua presença, naquele Encontro Final, que 
unirá as almas a Deus! 
Meus irmãos, estou convosco em trabalho espiritual, tento trazer-vos ajuda também, para que vossa 
tarefa possa ser elevada com luz a todos que sofrem e precisam tanto de ajuda! Abraço-vos meus 
amigos! 
 

Sessão de 22-04-2010 
Paz! 
Sempre que estiveres em sofrimento, apela a teu guia para que te ajude no entendimento porque 
sofres! Tudo tem sua causa, e sempre é da nossa responsabilidade a causa de nosso sofrimento! 
Quando tudo parece não ter solução, encontra-te com Ele, para que nesse encontro consigas perceber 
tudo aquilo que originou essa situação que te põe em desespero! Ora e pede elucidação para tuas 
provas, sempre percebendo que a prova é a superar! 
E não existe limite naquilo a que te propuseres fazer em prol da ajuda ao próximo e a ti mesmo! Pede 
sim, porque não pedir? Tua voz alcança Deus! Seu Amor é infinito, bem como seu perdão! Mensageiros 
em seu nome percorrem toda terra, dirigem-se em ajuda, tentando ajudar os que sabem que já podem, 
que querem, libertar-se para a verdadeira vida! 
Orai pois, pedi, e recebereis! 
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Sessão de 22-04-2010 

Vede como sofrem nossos irmãos... 
Ajudai sempre com todo vosso amor! 
Porque só com vossa ajuda será possível saírem da escuridão em que se encontram... perdidos... sós... 
sofrendo...  . 
São almas que estão saindo da escuridão para poderem aceitar porque sofrem... necessitam entender 
seu sofrimento... Há que estardes preparados para receber estes irmãos, pois sua condição é má, 
exigem resposta rápida para que possam ser ajudados. Tereis que estar em condições para ajudá-los, 
tereis que criar essas condições...Todos juntos, unidos, sereis a estrela que brilhará em seus caminhos, 
que lhes indicará o caminho, pois sereis seus guias, seus amigos, amigos espirituais! 
Aqui, há Amor! Aqui brota a Luz! 
Aqui estamos em união, em amor, para a ajuda que é urgente se faça! 
Um Irmão! 
 

Sessão de 29-04-2010 
Vimos até vós em plena união. 
Como todos que sofrem, nós igualmente sofremos com a dor de cada sofredor. 
Um dia estivemos em grau inferior, vivemos nossas dores, sofremos, e resgatámos... Esse dia não está 
longe, em nossas almas, ajudam-nos a colaborar... 
Sentimos amor para dar, procuramos envolver com ele tantos irmãos que pedem auxílio! 
Tudo que façamos é pouco! 
Há que ajudar com toda nossa força mental, estamos lutando contra outros que não nos querem aqui, 
porque controlam esses seres, querem conduzi-los encurralados por suas energias densas mas aqueles 
que saem já conseguem erguer-se  na força que emanam de seu íntimo, revelada que está sua condição. 
E partem com irmãos trabalhadores que os recolhem, com amor! 
Grupos imensos travam lutas contra nossas próprias imperfeições que permitem que fiquemos presos 
nessas energias, que nos danificam em nossos veículos! Mas não desistem de lutar, entregaram suas 
missões em ajuda. 
Provas são-vos apresentadas para teste. 
Sabei sempre quando são postos a prova, não vos deixai ir abaixo! Elevai-vos de forma a que fiqueis fora 
de faixa vibratória negativa, e saireis vitoriosos dessa prova. Porque outras seguir-se-ão até serem 
necessárias. 
Porque quando reencarnasteis programastes vossas provas. 
Porque sabíeis ser possível para vós ultrapassá-las, com êxito, então nada justifica vosso desespero 
perante as adversidades que enfrentais para vossa evolução! 
Tende força! Tende fé! E ide! Estamos ajudando-vos nesse trabalho! Somos vossos irmãos! 
Em Deus! 
Estamos presentes! 
 
PSICÓGRAFA  B 
 

Sessão de 28-10-2010 
Guia 
G......! 
Os Mortos vivos! 
Meus irmãos aproxima-se uma data em que relembramos nossos entes queridos. Umas vezes com 
amarguras e outras com doce recordações. Em qualquer dos casos, relembramos aqueles que já fizeram 
a travessia. 
O que fazemos, o que dizemos ou pensamos viaja intemporalmente ao encontro daqueles que amamos. 
Com as nossas orações e desejos de Paz animamos e alegramos aqueles nossos queridos irmãos, que tal 
como nós, continuam o seu caminho evolutivo. 
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"Mortos - vivos", são aqueles apenas que esquecemos... por falta de fé ou conhecimento de que a vida 
continua! 
Mortos - vivos, somos todos nós quando nos recusamos a compreender as nossas responsabilidades 
perante nós próprios e perante os irmãos que estão ao nosso lado ou já fizeram a travessia. 
Recordai-vos, o Amor é indestrutível e chega a todo o ponto que desejar- -mos. 
Fiquem em Paz. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 28-10-2010 
A.. I..... 
Sou senhora, menina velha... 
Já fui mendiga, rainha e de novo apenas menina... 
Já cumpri muitos ciclos de vida, aqui e noutros mundos, sempre a ver, a experimentar, a falhar e de 
novo a orar! 
Já chorei muito, já ri muito... umas vezes por circunstância social outras vezes por real sentimento... 
Este foi um dos meus últimos nomes, não foi o ciclo mais feliz, mas sim o mais proveitoso. 
Sentir humildade, dá-nos a capacidade de nos aproximar-mos de nossos irmãos. 
Sentir alegria, ajuda nossos irmãos e a nós mesmos - a ter lampejos cada vez mais constantes de 
esperança... 
Cultivemos pois o amor, para que as nossas vibrações sejam sempre elevadas. 
Fiquem em Paz! 
Que o Amor do Pai nos una a todos. 
 

Sessão de 28-10-2010 
A.. B...... 
Queridas filhas, tantas lágrimas, mas porquê minhas filhas queridas? 
Animem-se, rezem a Deus Pai e entreguem nas Suas mãos.  Ajam sempre de boa fé sem revolta pelos 
problemas que vos acontecem. São provas de aprendizagem apenas. Rezem como vocês sabem. Toda a 
nossa oração vinda da alma, do coração é bem recebida e ouvida por Deus. Todos nós temos uma 
ligação directa com Deus. Somos seus filhos queridos. 
Minhas queridas filhinhas, um dia reencontraremo-nos. 
Até breve queridas. 
 

Sessão de 28-10-2010 
Boas noites 
Meus irmãos, minhas queridas, é sempre com alegria que nos reencontramos. 
O sofrimento, fruto da ignorância é indescritível. 
O desconhecimento das Leis da Vida, incorre em grandes sofrimentos para todos os que teimam em 
julgar-se melhores e superiores a tudo. 
Chora-se em vez de celebrar a vida. 
Chora-se e esquece-se que a "morte" é mais um passo rumo ao sucesso. 
Poucas são as civilizações actuais que assim o entendem. 
Num dia de romagem aos cemitérios, continua-se (neste país) a não acreditar que a vida continua. Em 
vez de celebrar a Vida, chora-se a presença de um envoltório corporal inútil! 
Merece o nosso carinho pela função importante que teve, mas é apenas isso, pó, pó apenas... 
A Verdadeira Vida e o Espírito, a Luz de que somos feitos, a nossa essência! 
Celebrar a vida, é dar coragem para continuar o caminho, é enviar um beijo para o céu, admirar a estrela 
(que brilha) e rogando a Deus Pai Misericórdia - relembrar nossos amados irmãos. 
Quanto sofreis por julgar que a Vida é apenas material! 
O Mundo tem de ser reformulado, os venenos retirados de Gaia e dos Homens! Apenas depois, teremos 
a Luz. 
Amai, amai sempre, tal como desejais ser amados. 
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Uma irmã ainda a aprender a viver. 
 

Sessão de 28-10-2010 
A....... B...... 
Minhas queridas filhas! 
Façam sempre o vosso melhor! 
Cada dia que passa, nos aproxima mais do Pai! 
Não temam a morte, a vida continua! Nenhum familiar se perde de nós! Vejo-vos, visito-vos, rogo por 
vós! Coragem os dias difíceis terminarão! Cada dificuldade é uma forma de colocar o vosso amor à 
prova. 
Sejam justos e amorosos, tal como gostam que o sejam com vocês. 
Beijinhos queridas. 
Boas viagens! 
Coragem, estarei à vossa espera um dia, quando Deus Pai o entender. 
 

Sessão de 04-11-2010 
Guia 
G....... 
O corpo 
O corpo é o nosso veículo. Se o estimamos, sofremos menos. Tal como tudo à nossa volta, o corpo físico 
é apenas o suporte apropriado para esta vida. Não o cuidar significa um desvio à Lei do Pai. Tudo o que 
temos a nosso serviço e para nosso benefício é Bondade do Pai para connosco. 
Flores para todos. 
Fiquem em Paz. 
 

Sessão de 04-11-2010 
Ora pois, pois, muita falha, muita falha! Sempre muita falha! Muita opulência, muita ilusão! A verdade é 
bem mais simples sua tonta! que procuras tu mulher? Que fazes tu? Faz o bem e deixa-te de tretas! 
Olha o caraças! Menos vaidade, menos brilho... fica melhor! 
Cara lavada, isso é que é preciso! Cara lavada! Tanta pintura para quê? 
Deixa a Luz brilhar por ti! Tonta! Que procuras tu? Fama? Dinheiro? Tonta! 
Vive para o Bem Comum, humildade e pronto! 
(Presumimos que quando se deu o desencarne a entidade admoestava alguém por comportamento de 
que não gostava e que ainda era objecto mental do seu desagrado).(a médium psicógrafa tentou 
mentalmente dirigi-lo mas a entidade retrucou). 
Mas eu não quero ir! 
E vou, estou cansado de fugir, de andar por aí... 
Obrigada. 
(O guia espiritual da médium informou " Já foi ajudado, bom trabalho). 
 

Sessão de 04-11-2010 
Abençoados momentos de trabalho. 
Santas noites irmãos! 
Do trabalho nasce a alegria de viver! A mente sã, produz o sentido da vida. O trabalho é balsamo divino 
para tantos males. Nossa alma precisa de aprender a ser Luz! A este estado chega-se pelo trabalho em 
comunidade e pelo trabalho connosco mesmos. Podeis perguntar, qual é o mais adequado para o nosso 
desenvolvimento. Pois vos digo que ambos são importantes e um depende do outro! Um influencia o 
outro! 
E na hora de meditar, analizai os dois os dois! Vede se estão de acordo com a vossa consciência. Senti-
vos e analisai-vos! 
Que a Luz do Pai nos ilumine. 
Até breve 
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Sessão de 04-11-2010 

Guia 
G...... 
Esperança 
Queridos irmãos, a alegria de viver, é algo que conduz à felicidade. É com alegria que se enfrentam as 
dificuldades. Estas não passam de testes que pedimos para nos colocar-mos à prova! 
Porque desesperais então? Porquê perder a Fé quando tendes tantas provas de que o Pai está sempre 
presente? Nunca estamos sós! 
Coragem! Flores para todos! 
 

 Sessão de 04-11-2010 
Boas noites! 
Minha querida tua boa vontade é grande, mas teu cansaço físico também. 
Fica em Paz e descansa. 
 

Sessão de 13-01-2011 
Guia 
G...... 
Viver o amor! 
Saber viver verdadeiramente, é saber amar a tudo e a todos de igual forma. 
Viver o amor, é reconhecer que a vida na Terra é um caminho de autoaperfeiçoamento, de auto-
apredizagem, de preparação para maiores vôos! 
As experiências, as dores, os desalentos e alegrias são constantes exercícios a que temos de nos dedicar 
sempre com Amor! 
Tudo o que vivemos de doloroso faz parte de nós, não como mero castigo, entendei antes de tudo, que 
se trata da nossa evolução, da preparação da nossa felicidade. 
Ainda que possais verter uma lágrima, deixai-a rolar pela vossa face com amor. Vede nela o resultado do 
Amor do Pai por nós! 
Irmãos queridos, amai cada momento que viveis na Terra. Cada um deles é um tijolo que podereis usar 
na construção da vossa casa celestial. Coragem! A vida na Terra é apenas um breve momento na 
Eternidade do Tempo. 
Fiquem em Paz! 
Flores para todos!  
 

Sessão de 13-01-2011 
Boas noites! 
Queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre com regozijo que nos encontramos. Mesmo quando não nos 
manifestamos pela psicografia, estamos presentes da mesma forma. 
Nosso trabalho é continuo. Aqui funciona um posto de socorro continuamente. Aqui acolhemos todos 
os irmãos, de todas as dimensões. Todos procuram o mesmo: carinho e paz. 
Cada um de nós tem de decidir o que fazer da sua vida. Somos nós que decidimos o rumo do nosso 
destino. A diferença está no modo como reagimos às adversidades: se nos revoltamos, se fazemos por 
entender e perdoamos aos outros e a nós próprios... ou se desistimos de seguir em frente... 
A falta de estudo e de conhecimento das dinâmicas da vida, leva ao fácil desânimo, à preguiça 
disfarçada ou camuflada, ao desinteresse e à vingança pura e simples... 
Áh, meus irmãos queridos, tudo se pode resumir a isto: amar sempre! E estareis a progredir! 
É tão difícil aceitar esta tão "pequena"- grande verdade! Chegará o tempo em que seremos capazes de 
abrir o nosso coração sem medo e com verdadeiro amor. 
Orai ao Pai, pedi sobretudo entendimento e tudo o resto virá por acréscimo. Amai sempre, sem medo! 
Sede tolerantes! 
Uma irmã ainda a aprender a viver. 
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PSICÓGRAFO  C 
 

Sessão de 13-10-2011 
Ser Simples 
É preciso ter coragem para ser simples, sem peneiras, andar a pé quando todos andam de carro e por 
isso ter as pernas mais fortes. Amar quando o resto é hipocrisia e desrespeito pela condição humana e 
sentir-se em paz. Talvez o mundo seja realmente um triangulo invertido porque parece de pernas para o 
ar. A maioria dos valores subtis é invertido socialmente ou desvalorizado para ser mais facilmente 
invertido. Para quê o amor se o sexo é amor? Não, o sexo não é amor mas pode ser uma expressão do 
amor. Não confundir. A casca de uma banana não é a banana embora faça parte dela. 
Tomar a parte pelo todo. Outro engano. Sermos nós próprios é um sinal de coragem. 
Não, não somos perfeitos. Isto não é problema se procurarmos o nosso lado negro e o encararmos. 
Enquanto fugimos nunca seremos nós próprios porque quer queiramos quer não ele faz parte de nós. 
Merece, é claro, a nossa atenção. 
 
PSICÓGRAFA  D 
 

Sessão de 14-07-2011 
Estamos junto a ti irmã. 
Tudo é em nome de Deus e na Graça de Deus estamos. 
Bendita sejas, irmã. 
Bênçãos para todos e paz de Cristo nos vossos corações. 
Flores. 
 

Sessão de 14-07-2011 
Hoje e como podes ver, há muitas manifestações semelhantes. 
É um grupo que vem aqui para ser tratado. 
Os coitados seguiam um líder e não pensavam por eles mesmos. 
Cediam à hipnose de fascinação desse. 
Mas vê que isso sucede em todo o lado e em todas as épocas. 
Infelizmente, milénios passam e as pessoas, avisadas ou não das consequências, seguem o que lhes 
parece mais fácil ou quem idolatram. 
Adorar ou idolatrar só se deve a Deus. 
Bem hajas, irmã. 
Obrigado. Sou o das três pancadas. 
Parece que já me sabes distinguir com facilidade. 
De ora avante já não me vou identificar a não ser que haja razão para confusão. 
Boas noites, irmã. 
 

Sessão de 14-o7-2011 
Boas noites, irmã. 
Aqui nesta casa e em casas como estas são tratados muitos infelizes. 
Infelizes por serem pobres de Deus. 
Quem não reconhece Deus, quem não sente humildade perante a sua magnificência, quem acha que 
tudo pode ser criado por um ser qualquer ou que se criou sozinho. Quem não segue a maravilha das leis 
espirituais. 
Quem assim pensa e age é com certeza pobre de Deus e muito infeliz de progresso. Mas, é sempre hora 
de nos dirigirmos para o Divino. Para a luz de Deus. 
Boas noites, irmã. 
Flores, flores para todos. 
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Sessão de 14-07-2011 
Irmã, bem hajas. 
Todos os trabalhadores são nobres, todas as tarefas têm a nobreza e a dignidade que lhes dermos. 
Vê que há chefes que se comportam pior que os animais. 
Vê que há gente humilde de trabalho braçal e rude que têm mais sensatez que os melhores entes de 
Deus e por essa elevação anseiam e felizes são na sua humildade. 
Flores, irmã. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 14-07-2011 
Boas noites a todos. 
Estais quase em época de férias. 
Estais em gozo de bom clima e de situação de paz. 
Podíeis ir preparando esse tempo, afastados do trabalho habitual, para estabelecerdes novas e 
renovadas metas de progresso individual. 
Porque o progresso espiritual demanda também vontade de o seguir para Deus. 
Tentai encontrar-vos com as árvores, o céu azul, e toda a paisagem que podeis desfrutar e que durante 
o ano dizeis que não tendes tempo. 
Sabei aproveitar as bênçãos da simplicidade, as bênçãos de Deus nas vossas vidas. 
Boas orações. 
Boas noites a todos. 
Flores, flores na vossa vida. 
 

Sessão de 14-07-2011 
Orais, orais para conseguir isto e aquilo. 
Não esqueçais de olhar em redor e vereis com certeza muito mais do que no simples relance que dais. 
Aproveitai. Gozai o que Deus vos doa sem nada pedir em troca. 
Sede felizes na vida que Deus vos concedeu. 
Boas noites a todos. 
 

Sessão de 14-07-2011 
Irmã, consegues ver os infelizes que estão ao teu lado, aqui? 
Consegues perceber o desespero que eles sentem? 
Consegues entender o que é o abandono que eles sentem? 
Isso é desolação! 
Benditos os que estão por Deus. 
Benditos os que seguem a Jesus. 
Flores, flores e Paz para todos. 
 

Sessão de 14-07-2011 
Irmã, boa noite. 
Tende ânimo - todos os que se sentem necessitados de auxílio ou de apoio Divino. 
Deus por todos vela, assim o possais todos entender. 
A Graça de Deus a todos chega e no momento justo, no momento designado por Deus. 
 

Sessão de 14-07-2011 
Irmã, chegamos ao fim dos teus trabalhos de escrita. 
Boas noites. 
Bênçãos para todos. 
 

Sessão de 21-07-2011 
Boas noites, irmã. 
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Ao teu lado estamos com a Graça de Deus. 
Bendita sejas. 
Benditos sejam todos. 
Boas noites. 
 

Sessão de 21-07-2011 
Aqui nesta masmorra estamos todos juntos. 
E alguns chamam-lhe vida. Vida! 
Sabem lá o que é isso! 
Lugares de vício e horrores. 
De uns pelos outros, de competição desenfreada. 
De horror e nojo. 
Vida! 
Que será a vida para todos, será apenas isto? 
Ou só para alguns isto é a vida? 
Vida não é nada disto! 
Isto é sobrevivência! 
Boas noites, irmã 
 

Sessão de 21-07-2011 
Todos somos necessitados disto ou daquilo. 
Raros são os que agradecem as boas como as nefastas situações por que passam. 
Mas isso é necessário - agradecer todas as oportunidades para nos melhorarmos, ultrapassando a nós 
mesmos. 
 

Sessão de 21-07-2011 
Vês que sou eu, nada receies. 
Tudo tem uma razão para ser. 
Tudo depende do universo em que nos movemos e existimos. 
Sim, existimos! Viver é outra coisa. 
Viver é vivenciar, simplesmente. 
Existir, na melhor ética moral que podemos, ultrapassando-nos constantemente, essa a nossa missão, a 
nossa obrigação. 
A qualidade se verá no resultado, nesse aquilatar de razões e sentimentos. 
Entre o coração e a mente vão milénios, vão todas as nossas vicissitudes e vontades menos cordatas e 
ínfimas. 
O conjunto forma-se consecutivamente, de jornada em jornada. 
E no fim, somos o éter de nós mesmos. 
Somos o melhor que nem sonhamos ser. 
Somos o impossível mais belo de nós mesmos. 
Boas noites a todos. 
 

Sessão de 21-07-2011  
De Deus tudo veio e para Deus tudo e todos vamos. 
Deus, expoente de bem, do absoluto Bem. 
Todos chegaremos a esse expoente. 
Todos chegaremos ao caminho que leva a Ele. 
Todos vamos nesse caminho. 
E todos lá chegaremos com a mesma forma. Isto é, sem forma própria. 
Desmaterializados de tudo que não seja supremo Bem. 
Deus vela por todos, mais ou menos infelizes. 
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Agradeçamos a Deus todo o bem que temos e que se resume em todas as oportunidades de nos 
melhorarmos. 
Em nome de Deus, boas noite a todos. 
Flores, oh! Flores. 
 

Sessão de 21-07-2011 
Aqui estamos, irmã. 
Todos em trabalhos beneméritos por aqueles que estão mais desfavorecidos ainda da Luz de Deus do 
que nós próprios, que já a vislumbramos. 
Que já almejamos, até, por Ele. 
Mas, muitos há, e aqui vêm, que nem sabem que Deus e essa Luz existem em brilho intenso. 
Muitos outros esquecem tudo o que é do Bem pelas agruras que passaram. 
Deus ajuda benevolentemente a todos. 
Deus abençoa a todos, sem excepção. 
Mas alguns apenas o percebem, e desses apenas alguns compreendem o que acontece e o que pode 
acontecer. 
Apenas alguns sabem. 
Sê feliz em Deus. 
Boas noites. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 21-07-2011 
Dores, dores de todo o género. 
Da cabeça aos pés. 
Dos costados ao coração. 
Todos temos dores, dores que não sabemos do que são. 
Dores que sabemos bem porque são. 
Dores que doem mais que qualquer coisa que lembre. 
Dores inconcebíveis. 
E a dado momento, tudo passa. 
Tudo segue. 
E do resto fica uma breve lembrança, que a recordação apenas ajuda a não querer repetir. 
Somos todos seres em evolução. 
Bem hajas. 
Boas noites para todos. 
Flores, flores perfumadas. 
 

Sessão de 21-07-2011 
Chegamos ao fim dos teus trabalhos de escrita, irmã. 
Boas noites e obrigado. 
 

Sessão de 28-07-2011 
Na Graça de Deus estamos aqui junto de ti, irmã. 
Obrigado por teres vindo hoje, um dia especial para ti. 
Boas noites para todos. 
Flores especificamente para ti. 
 

Sessão de 28-07-2011 
Os prejuízos continuam. 
As benesses também. É a afinidade que as aproxima. 
Tudo reflecte tudo. 
Somos espelhos de nós outros e dos outros em nós, sempre que a frequência for semelhante. 
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Cuidado então, para depois sabermos ser responsáveis de tudo o que nos acontece. 
De tudo o que nos acontece é a nós que respeita. 
Elevemo-nos ao céu maior. 
Elevemos o pensamento à consagração com Deus, Pai Altíssimo e Misericordioso de todos nós. 
Boas noites a todos. 
Flores, flores para todos. 
 

Sessão de 28-07-2011 
Quando nos aproximamos de outros níveis mais elevados as exigências serão sempre maiores. 
Se queremos subir temos que ter acções sublimadas. 
Não é qualquer um que evolui, mas é qualquer um que tem possibilidade em si próprio para o fazer. 
O primeiro passo é seguir os passos de Jesus. 
Seguir os seus ensinamentos. 
Seguir o seu exemplo. Porque ele viveu isso tudo que se sabe e os sofrimentos como as alegrias de 
modo exemplar.  
Sejamos todos em Deus. 
Sejamos por Deus. 
 

Sessão de 28-07-2011 
Trabalhos mais leves, trabalhos dobrados. 
O que interessa é serem por Deus, em nome de Deus. 
O que importa é onde detemos o pensamento. 
É onde projectamos a energia do pensamento. 
Somos todos capazes de evolução. 
Nem todos têm vontade de resolução. 
De resolver passar adiante. 
De conseguir pensar mais nos outros do que em si mesmo. 
De querer ajudar mais que ser ajudado. 
Porque ajudando os outros nos ajudamos em retorno. 
O círculo da vida é o ciclo universal de evolução. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 28-07-2011 
Boas noites irmã. 
Sede auspiciosos em Deus. 
Sede bondosos em Deus. 
Sede por Deus e sereis tudo. 
Flores para todos. 
Boas noites. 
 

Sessão de 28-07-2011 
Agora e hoje chegamos ao fim dos teus trabalhos de escrita. 
Flores irmã. 
Flores para todos. 
 

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