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PSICÓGRAFA  A 

Sessão de 17-06-2010 
Há que continuar... 
Aprendendo... estudando! Vendo como tudo é aprendizado da vida... 
Na experiência verás como vais aprendendo! Nada aparece do nada... 
Tudo se constrói! Há que ter consciência disso... cada dia se apreende... naturalmente! Porque toda a 
experiência servirá para te dar mais competência para tua vida... nada se desfaz! Tudo é armazenado em ti 
para que nada se perca. 
Quando pensas que viras uma página, já viraste tantas... que te é impossível saber... Construíste já alicerces 
sólidos, que irás utilizar para que possas abrigar em ti sabedoria. 
A lição é sempre aproveitada e será para transmitir! 
Estou Presente! 
 

Sessão de17-06-2010 
Paz! 
Minha amiga! 
É com amor que aqui vim! 
Sempre por amor! 
Mas por missão que aceitei por ti! 
Vibramos na sintonia espiritual que conduz ao conhecimento. É por ele que deverás trabalhar sempre, 
porque só no conhecimento cada homem conseguirá evoluir! 
Como já disse várias vezes, tens que trabalhar em prol da divulgação da doutrina! 
Com cada mensagem transmitida há outro irmão que toma conhecimento naquilo que se passa no plano 
espiritual! 
Transformando-se pelas palavras transmitidas em suas mentes! 
Pois, ao lê-las, sempre algo lhes suscita dúvida... ou interesse! E serão caminhos abertos para que venham a 
procurar mais... Mas para que isso seja possível, há um caminho longo a percorrer. 
Cada vez que entramos em sintonia contigo procuramos cada vez mais tua abertura mediúnica... É preciso 
que consigas ler em nós nossa mensagem, com clareza, e de forma clara conseguirás passá-la mais 
facilmente! 
Estamos em aprendizagem! Todos nós... 
É sempre com o intuito de ajudar que aqui vimos! 
Minha amiga, continua teu trabalho, concentra-te, dispõe-te para ele! 
Porque contamos contigo para trabalharmos na conquista de algo puro! 
Que é Amor!  
Sempre aqui, presente!  
 

Sessão de 24-06-2010 
Filhinha, é sempre com muito amor que me ligo a teu trabalho. 
Sei que por vezes é difícil conseguires a ligação espiritual elevada. 
Mas tudo está bem! Apenas por vezes não estão criadas condições necessárias a que a ligação possa ser 
efectuada em segurança. Mas nada está em vão, porque tens que saber discernir e isso é necessário saber 
fazer! Tudo é processado na forma e aí emites pensamentos que estão criando luz para vossos trabalhos! 
Aqui contigo e na missão da luz de Deus, estamos vibrando em uníssono, em amor divino. 
Há sempre lugar na luz quando nela se entra, porque Deus é eterno. 
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Fico em sintonia astral! 
Até sempre  
 

Sessão de 24-06-2010 
Rosas! Como é habitual estou em vossos trabalhos, com amor por todos - sempre pedindo paz para toda 
terra. Sofremos também daqui deste lado... 
E sempre que estamos juntos sabemos que a dor é infinita, pois só pela dor o homem conseguirá ascender... 
Por vezes pensamos que nada é real para vós, porque não conseguis vislumbrar este lado da vida! Mas 
depois sentimos que nada é assim já! Muito já foi libertado em vós, mas ainda há muito para trabalhar! 
Sempre que aqui estou peço a Jesus que esteja sempre em vossos trabalhos, pois Ele é nossa Força! Ele nos 
dá seu amor sem que conseguis sentir por vezes sua vibração! Mas Ele está presente aqui junto de vós. 
Sou vossa irmã que traz rosas para vossos trabalhos, para vós! 
Com Amor! 
 

Sessão de 24-06-2010 
Puros de coração estão aqui convosco por amor. 
Eles já têm em si algo para dar-vos, algo grande na imensidão da vida, porque já chegaram a planos maiores 
de evolução espiritual. 
Estão convosco porque lhes foi permitido aqui virem ajudar... Suas missões são feitas com muitos amigos, 
juntos lutam contra a sofridão que paira em todo lado. Hoje estão vindo cada vez mais irmãos que estão 
sendo recolhidos de planos materiais densos! 
Trazem-nos para que atinjam a noção daquilo que são! E possam elevar seu padrão energético e 
ascenderem a planos mais luminosos, cada um está em seu patamar! Minha irmã, leva contigo nossa paz! 
Queremos também que atinjas cada vez mais luz! Cada pedaço maior, mas lutando por ele em cada dia. 
Todos! 
 

Sessão de 24-06-2010 
Paz! Como sempre estou presente entre vós! 
Como posso exprimir-me? 
É árdua vossa tarefa mas há que saber trabalhar... 
Vêde como ainda aqui conseguem entrar estes irmãos sofredores, que não estão em condições para se 
expressarem! 
Deveriam ficar reservados e só quando sua condição fosse adequada a não perturbar os trabalhos, poderiam 
aqui manifestarem-se. 
Mas tal ainda não acontece! 
Vossa vibração não permite! 
Vossa corrente não está forte como se exige... E a cada movimento de fraqueza, fraqueja a proteção, 
entrando estes irmãos! Sabeis que todos têm que ser ajudados, contudo, só quando conseguirem entender! 
Todos nós temos que estar muito atentos... 
Vibrar em forte harmonia para que a corrente se magnetize com forças energéticas colectivas... Vossas! 
Nossas! Porque só assim seremos a montanha indestrutível que protege vossos trabalhos de luz! Amor para 
todos! Fiquem em Paz! 
Convosco! 
 

Sessão de 24-06-2010 
Com Amor! Estou aqui em prova. 
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Como tu! Como alguns outros que aqui trabalham. Porque há que trabalhar para que possamos atingir nossa 
finalidade, crescer! 
Prova dura, esta! 
Cheia de desafios... 
Plena de oportunidades! 
Queremos que sejam aprovados cada desafio, com que nos comprometemos, pegar nele, e ter força. 
Continuai lutando para que possais ultrapassar cada uma que vos é destinada, porque somos postos à prova 
sempre - Hoje estou em marcha mais luminosa - mas ontem já estive convosco, marchando em caminhos 
menos luminosos! A luta é contínua! Progredimos sempre, por isso conquistem vosso lugar, na caminhada 
da luz! Continuo convosco! 
Paz! 
 

Sessão de 01-07-2010 
Somos Irmãos aqui no vosso trabalho, trabalhamos juntos, na mesma tarefa comum, em prol daqueles 
nossos irmãos em sofrimento. Somos equipa em socorro espiritual junto da terra. 
Recolhemos aqueles irmãos que estão em transição espiritual, conduzindo-os aqui e a outros locais onde 
possam receber energias reabilitadoras de seus estados fragilizados que estão. Todos temos nossas missões, 
vós tendes esta, vosso trabalho em recebê-los aqui em vossa casa, para que possais esclarecê-los e ajudá-los 
a entender para que volitizem seu corpo denso e possam partir! Tudo está em sintonia! 
Tudo se processa em ordem, segundo normas pré-estabelecidas, por nossos Irmãos Superiores! Lutai pela 
vossa transformação, para que possais elevar-vos mais alto. 
Sentireis que vossa ajuda  será mais eficaz! 
Jesus nos guia para que a Luz possa irradiar aqui! 
Estamos convosco, meus irmãos! 
Ficamos! 
 

Sessão de 01-07-2010 
Minha irmã! Hoje muitos estão-se questionando porque sofrem. Não sabem que tudo é de acordo com a Lei 
do Carma. 
E nada fica por pagar... Cada falta nossa terá de ser rectificada, hoje ou amanhã! E hoje o sofrimento tem sua 
causa em vidas passadas! Quase sempre! Porque também poderá resultar de oportunidade concedida para 
resposta em falta de vida actual. 
Depende da disponibilidade de quem evolui para não juntar mais carma a seu passado. 
Vivemos hoje para rectificarmos, acelerarmos nossa ascenção espiritual... 
Mas para isso há que compreender porque sofremos, aceitar que é por culpa nossa, ultrapassar cada 
dificuldade que nos surge em nossa vida! 
Com Amor! 
 

Sessão de 08-07-2010 
Luz 
Vamos trabalhar na Luz! É na Luz meus irmãos que tudo acontece! 
O dia acontece... 
Para que tudo possa desabrochar, emergir da noite, onde não chega indicação para que o caminho seja a luz. 
Sempre na Luz são aqui trazidos mensageiros de Deus, brilhando para que possam ser faróis dos cegos em 
busca de ajuda - vede como brilham as estrelas - elas contêm luz. Elas iluminam os céus, indicando ao 
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homem o caminho... norte, sul, este, oeste, orientando navegadores, conduzindo viajantes, em, busca de um 
caminho... São Luz... 
Que mais poderemos querer? Deus é Luz! É brilho em cada um de nós! Para saberdes quem sois... luz! 
Convosco! 
 

Sessão de 08-07-2010 
Luta 
e Segue! 
A vida é aposta divina na libertação do homem. 
Sem mácula sorrirá vendo Jesus! 
Mas a luta é consigo mesmo contra seu passado para ganhar seu futuro! É construindo fortes alicerces que 
sairá reforçada sua estrutura - em solidez que permitirá suportar cada batida contra si. 
Hoje tudo se desenvolve na harmonia para que seja possível meditar naquilo que é necessário realizar. Tudo 
seguirá seu percurso normal pois cabe ao homem chegar até aquele ponto de onde saiu um dia em busca de 
sua identidade. 
Mas este percurso será o que todos terão de trilhar, até lá chegarem. 
Lutai e segui: em união, em paz! 
B.......! 
 

Sessão de 08-07-2010 
Paz. 
Vimos da Luz... 
Trazemo-vos a mensagem que Jesus nos deixou, porque ela é salvação. 
Porque como Ele nos disse há que merecer para obter e será vosso mérito que permitirá serdes mais ou 
menos agraciados pela luz.  
Sempre presente. 
 

Sessão de 08-07-2010 
Prados verdejantes são... 
Lírios enfeitam cada mural de pedra envolvente! 
Há Paz! Há Sol... Luz que amorna cada seara em evolução! 
Em cada grão desponta cada seara em flor por amor A' quele Creador do Cosmos! 
São frutos do Senhor Deus, são oferendas a quem já quer colher! 
Tudo lhes é dado para semear! Louros e perfumados brilham já maduros, os frutos... 
São para vós colherdes, vinde a este pomar! 
Visitai este Prado... Conhecei Jesus! 
Sol:! 
  
PSICÓGRAFA  B 

Sessão de 25-02-2011 
Guia! 
G......! 
Disciplina! 
Irmãos, hoje falamos do rigor que é necessário imprimir na nossa vida, em qualquer plano, em qualquer 
momento! 
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Quer seja no ódio ou no amor, devemos analisar-nos! Ver bem até onde erramos, até onde poderíamos ter 
feito melhor! Quantas vezes a 1ª desilusão que sofremos é connosco próprios... 
Áh meus irmãos, como a disciplina diária, o esforço continuo nos trás felicidade! A satisfação de conquistar-
mos o nosso próprio caminho, o gozo de reconhecer-mos que conseguimos crescer! 
Tudo na vida obedece a uma Disciplina Divina, a um trabalho constante! De Deus Pai continua o Labor de 
Amar-nos constantemente, porque não fazemos nós o esforço de corresponder a esse amor? 
Sede rigorosos convosco mesmos! Disciplinai-vos! Aprimorai-vos diariamente! 
Que a Luz do Pai a todos fortaleça  e Guie! 
Fiquem em Paz! Flores para todos! 
 

Sessão de 25-02-2011 
Boas noites 
Minhas queridas, é sempre uma alegria encontrar-vos! Bem hajam todos os que se dedicam ao Bem, ao 
Amor Fraterno, ao Auxilio desinteressado! 
Existem muitas formas de conhecimento, mas talvez o maior seja ter a consciência de que a vida continua. 
Existem muitas formas de sofrimento, mas talvez o maior seja aceitar essa realidade... desenvolve-se o medo 
da morte... teme-se sobremaneira o desconhecido... e sem a noção de que a vida continua, perde-se o 
sentido da responsabilidade individual... tudo é fruto do acaso! 
Quanta ilusão! Tudo o que fazemos tem uma consequência! 
Muitos irmãos, ao "morrer" ficam desorientados, dificultam o nosso trabalho de assistência, quanto o 
lamentamos! 
Choramos e rimos convosco! Estamos todos interligados! 
É preciso que tenhamos a noção que esta vida é uma preparação para a vossa próxima etapa. Tudo o que 
nos acontece de "pior" ou de melhor, tem esse nobre objectivo: ajudar-nos a crescer e ser melhores! Somos 
maiores aos olhos do Pai! 
Ensinai que a vida continua, é talvez um dos maiores presentes que se pode dar a qualquer irmão... 
Fiquem em Paz! Que o Amor de mãe Maria e nosso Irmão Maior Jesus nos guiem e fortaleçam no Amor do 
Pai! Coragem! 
Uma irmã ainda a aprender a viver. 
 

Sessão de 25-02-2011 
Boas noites irmãos, 
Que o Pai a todos abençoe! 
No nosso caminho, todos enfrentamos provas de amor! Até uma situação de violência, se torna numa prova 
de amor! Todos os irmãos em situação agressiva ou de desolação são irmãos a precisar da nossa 
compreensão, das nossas vibrações que lhes aquecem a alma. Para eles uma ajuda, para nós; o exercício de 
evolução continua! Não é fácil respeitar e entender quem nos agride. Já haveis pensado que reajustes 
estarão em causa nesse momento? 
Poucos de vós saberão a razão de cada acontecimento, no entanto, a boa vontade é um acto de fé ao 
alcance de todos! A tolerância e compreensão são instrumentos de evolução ao alcance do analfabeto e do 
erudito, do pobre e do rico! 
Irmãos, amar o cordeiro é fácil! 
No entanto ter compaixão pelo ladrão, pelo assassino... é um exercício de autodomínio e auto conhecimento 
enorme (s)! 
Saber amar, é uma virtude conquistada! Fruto de um coração grande! 
Dai de vós! E muito mais recebereis do pai! Tudo para nós volta! 
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Coragem, coragem! 
Um irmão nos trabalhos 
 

Sessão de 23-03-2011 
Guia 
G.....! 
Solidão! 
Meus irmãos queridos, hoje falamos de solidão, daquele sentimento frio e desesperante. 
Alguns confundem silêncio com solidão. 
Solidão é perder a Fé! Silêncio é o reencontro connosco próprios e com as forças do Bem, com o Pai! 
Solidão é quando perdemos o sentido da vida. Quantos de nós se sentem sós e desesperados no meio da 
multidão, ou no seio das nossas próprias famílias... 
Áh meus irmãos, nesta época de desconstrução positiva, talvez o sentimento mais doloroso seja a solidão... 
o perder a esperança no dia de amanhã, o julgar-se no seu íntimo abandonado à sua sorte... tende coragem, 
embora a subida da montanha seja nossa, pelos nossos próprios pés, ninguém está só na sua caminhada! 
Temos a nossa consciência, nosso guia e seguramente o Amor do pai Divino. 
Coragem! Coragem! 
Tudo faz parte do caminho! 
Que o Amor do Pai a todos ilumine e fortaleça! 
Flores para todos. 
 

Sessão de 23-03-2011 
Boas Noites 
Irmãos queridos, saudo-vos com amor, com muito amor, num abraço fraterno a cada um de vós! 
Sois muito amados, tendes muitos amigos deste lado da vida! Ainda estais a resgatar vossos débitos, no 
entanto o amor tudo vence! Vivei um dia de cada vez, sempre com amor no coração e na alma. Preocupai-
vos apenas em saber o dia a dia, fazei o vosso melhor a cada minuto. Tudo o resto será uma consequência. 
Continuai vossa sementeira de amor, ficareis felizes com os frutos que ireis colher! 
Não há melhor sentimento do que saber que somos úteis (e amados). A alegria de servir é balsamo para os 
nossos remorsos, nossas feridas abertas que continuam sangrando... 
Irmãos, senti-vos sempre bem vindos a esta casa onde o Amor fraterno deve e sempre imperará enquanto 
existirem irmãos com boa vontade e amor. 
Uma irmã ainda a aprender a amar. 
 

Sessão de 23-03-2011 
Com Amor vos saúdo irmãos! 
Neste posto de socorro, assim como nos outros que existem por tantos locais, devido à nossa natureza 
fluídica, trabalhamos continuamente. Encaminhamos irmãos desencarnados e encarnados. 
Nossos pensamentos se fundem cada vez que nos dirigis um pedido de ajuda, uma vibração menos alta. Já 
vos dissemos, rimos e choramos convosco. Somos irmãos "a vosso lado", apenas com veículos corporais 
diferentes. Não vos desespereis, não percais o animo, não estais sós. 
Sois vós que decidis o rumo que quereis dar a vossas vidas, contudo lembrai-vos, tendes estes amigos que 
vos amam verdadeiramente. Não podemos evitar vossa lição dolorosa, contudo, nosso amor e energias são-
vos sempre dirigidas sempre. 
Parai, respirai fundo, encontrai-vos connosco e convosco mesmos. O Amor do Pai é infinito, chega a todos os 
pontos para onde é enviado. 



 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 

 

 
7 | P á g i n a  

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 30-07-2012 – no site www.aela.pt 

Continuai vossa caminhada com alegria. 
Um irmão nos trabalhos. 
 

Sessão de 23-03-2011 
CAI 
MORRI 
 
LEVANTEI 
RESSUSCITEI 
 
OREI 
CHOREI 
 
RECONHECI 
O TEMPO QUE PERDI 
 
Um irmão a brincar com as palavras e com as verdades da vida. 
 

Sessão de 23-03-2011 
FOLHAS  
CAEM! 
FOLHAS 
NASCEM! 
O CICLO DA VIDA 
NÃO TEM DATA DEFINIDA 
PARA UNS É UM DIA 
PARA OUTROS, UMA DINASTIA 
HOJE RIMOS 
HOJE CHORAMOS! 
MAS TUDO RODA 
TUDO VOLTA! 
SE A NOITE CAI 
O DIA NASCE! 
SE A LÁGRIMA CAI 
A ESPERANÇA RENASCE! 
SE A DOR ATORMENTA  
(O AMOR ALIMENTA) 
O AMOR ACALENTA 
SE A SOLIDÃO DOI 
A FÉ RECONSTROI 
E PASSO A PASSO 
CHEGAMOS AO OUTRO LADO 
"APAGANDO" O NOSSO PASSADO. 
 
FURAR, DESCOBRIR 
É A TENTAÇÃO DO MENINO 
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ORAR, DISCERNIR 
É A OBRIGAÇÃO DAQUELE QUE JÁ FOI MENINO 
CHORAR, ENCOBRIR 
É O QUE FAZ, AQUELE QUE AINDA É MENINO 
TEIMAR, SORRINDO 
PARA O MAL OU PARA O BEM 
É O CAMINHO VINDO, 
CADA UM VAI DECIDINDO 
FORMAS DE VIDA 
FORMAS DE PENSAMENTO 
RUMOS DE VIDA 
PERCURSOS DE TORMENTO 
OU CASCATAS DE CONTENTAMENTO 
FIOS DE VIDA 
ESPERANÇAS RENOVADAS 
ORAÇÃO EM VIDA 
PEDIDO DE AJUDA OUVIDA 
ORAÇÃO EM VIDA 
AGRADECIMENTO EM DIA. 
 
FLORES 
CORES 
SABORES 
TREMORES 
TERRORES 
DORES 
NÃO CHORES! 
 
AMANHÃ VIRÁ O SOL! 
COMEÇA HOJE A ORAR 
COMEÇA HOJE A TENTAR 
NÃO ERRAR DE NOVO 
A VIDA RODA COMO UM OVO 
 
SEMPRE ASSIM FOI 
SEMPRE ASSIM SERÁ   
 
(Por vezes recebem-se mensagens que nos parecem não corresponderem a um sentido coerente e que 
atribuímos a alguém que quis descontrair-se, enviando palavras a esmo que, no momento, lhe saiam da 
mente despreocupadamente. No entanto, decidimos colocar esta mensagem para que os leitores façam a 
sua própria análise).     
 

Sessão de 31-03-2011 
Tolerância irmãos, é balsamo para muitas feridas! 
Com um abraço fraternal vos saúdo! 
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Nestes tempos conturbados e materialistas, perde-se o verdadeiro sentido da vida. Cada vez mais se procura 
o conforto físico. Esquecemos que somos seres espirituais com roupagens físicas, corpos de matéria 
apropriados a cada lição, a cada ciclo de vida. 
Como seres eternos, as possibilidades de repetir a mesma lição são infinitas, tal é o Amor do Pai, sempre 
pronto a ouvir os seus filhos e a proporcionar-lhes mais uma oportunidade de crescimento. 
Continuai o vosso trabalho com amor! 
Estamos a vosso lado. 
Com outro abraço fraterno me despeço! 
 

Sessão de 31-03-2011 
Guia 
G.....! 
Dores da alma, Dores do corpo! 
Meus irmãos, tenhais a coragem de aceitar a vossa actual vida terrena. São provas, são exercícios de 
crescimento pessoal e comunitário, porque todos aprendemos com todos. 
De uns estão um passo à frente, a sua responsabilidade ainda é maior! Todos dependemos de todos e cada 
um de si próprio. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer tem uma consequência. 
Irmãos, fazei sempre o vosso melhor. Amai sempre, aprendei a perdoar a quem nos rodeia e a nós mesmos. 
Os vários ciclos de vida que temos são isso mesmo, ciclos de exercícios de crescimento e compreensão da 
vida. 
Fazei sempre o vosso melhor! 
Que o Amor do Pai nos Guie a todos! 
Flores para todos. 
Fiquem em Paz! 
 

Sessão de 31-03-2011 
Boas noites irmãos! 
É sempre com alegria que nos reencontramos. Somos sempre poucos na Seara do Pai. 
Não vos desespereis, cada dia é uma lição, cada dia é mais um degrau a conquistar. 
Amai sempre, amai sempre ! 
Que a Luz de Jesus a todos guie. 
Uma irmã ainda a aprender a viver. 
 

Sessão de 31-03-2010 
A vida, a vida, tudo acontece, tudo se passa, tudo morrerá e tudo voltará à vida de novo, a vida não termina, 
a vida é grande, a vida é bela, a vida é tudo! 
Não percais a fé, a vontade de viver! É necessário tudo continuar, tudo avaliar, tudo analisar, é preciso 
reflectir sobre a vida, aonde é que nós queremos chegar! 
Como a vida é dura quando se perde o sentido da vida! É preciso estar bem consciente da sua 
responsabilidade face a face connosco mesmos e com os outros. 
Ser consciente de si mesmo, é sempre o ponto mais importante da nossa existência. 
Até à próxima! 
( Esta entidade é feminina e é de origem francesa. Escreveu em francês e foi feita a tradução). 
 
PSICÓGRAFO  C 
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Sessão de 24-11-2011 
A Casa 
É uma casa muito linda. Não tem portas nem janelas, nela vivem lindos espíritos, é o amor a casa deles. 
Descer e ajudar é penoso. Quem é livre escolhe ficar preso, sentir a densidade, prender-se, confrontar-se 
com planos mistos involuídos para poder dar liberdade a quem não a tem. 
O que os aprisiona? Os medos, sobretudo os medos. Acham que devem ser assim, viver ou fazer porque têm 
medo e formam espartilhos mentais que prendem a sua alma. Uma vez desencarnados passam anos ligados 
à matéria, com muros de consciência que nos impede de os ajudar. Portanto a principal ajuda é 
desapegarem-se da matéria em vida terrena. Sobre isto há uma imensa confusão. Não significa desfazer-se 
de tudo o que é material porque senão não teria qualquer lógica encarnar. 
Mas manter o equilíbrio na matéria que lhe permita que os valores materiais não se superiorizem aos 
valores essenciais, as tuas bússolas, os valores de quem tu és realmente. O teu Eu esquecido é o tesouro a 
descobrir. 
Quando há inversão de valores parece que o mundo gira ao contrário. E gira, reparem, olhem, mais apego 
pela matéria, menos ligação à essência dos indivíduos, dos nossos queridos semelhantes. E só o 
redescobrimento da essência espiritual o fará corrigir. 
Até lá parece um caminho abismal: cai um e os outros o seguem. É bom? Não, trás sofrimento, ruptura, 
indefinição mas abre novos caminhos. 
A criatividade é um recurso espiritual provocado pela potenciação das emoções positivas. Vai-se seguir à 
ruptura das emoções negativas. A ruptura é má? Sim mas abre a porta do bem. Nada será igual, está escrito 
e previsto. 
Não podem ser as instituições que defendem a qualidade de vida a prevenirem leis que privilegiem a 
qualidade de vida porque se não houver quem tenha má qualidade de vida estas instituições não teriam 
razão de existir. Então defendem-se a si próprios sendo hipócritas e negando a sua natureza. Defendem 
quem lá subsiste e retira rendimento e tornam-se parasitas sociais. o homem não vê aquilo que vai contra os 
seus meios de subsistência excepto quando olha para si próprio. 
Quando não estamos bem, subsiste-se mal acompanhado, mal pensante então nada nos faz feliz. Podem 
construir andares, viajar em Rolls-Royce que vão carregar o que está mal neles, eles próprios e passar a vida 
a fugir. No fundo foges de ti próprio. Não vais fugir no movimento mas na reflexão de ti próprio. Será tão 
agitada como apressada, foi a tua fuga, mas sabe que isto é uma capa. Algo muito bonito se esconde depois 
dessas interferências e vais ficando mais próximo a cada tentativa de te encontrares. 
 

Sessão de 01-12-2011 
As Trocas 
Hoje vim e encontrei espaço propício para trabalhar. Estamos onde temos condições e protecção para 
realizarmos os nossos trabalhos. Sou médico na área da urologia e tento transmitir os meus fluidos 
energéticos em combinação com a vossa contribuição mediúnica para auxiliar os irmãos transtornados que 
podemos ajudar. 
Alguns são encaminhados, outros voltam para outra sessão. Têm medo, muito medo do que podem sofrer, 
das represálias que estão habituados a sentir, do medo que os amordaça e tem de ser o vosso sentimento, a 
vossa doação que eles sentem a abrir as brechas nesse muro. 
Eles efectivamente sentem um ambiente diferente, um calor humano que os envolve como uma mãe 
envolve um filho e acalmam-se muito podendo, aí, absorver um pouco do que os doutrinadores transmitem. 
Porém é de longe mais importante o que sentem ao dizer do que dizem embora as palavras também tenham 
vibrações. É bom falar de Deus, em amor, em libertação, em progresso ou em evolução. 



 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
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Não estranhem os doutrinadores e os médiuns mais conscientes algum mal estar em certos momentos. As 
trocas de sensações provocadas por alguma afinidade, sobretudo em vidas anteriores em que já foram 
assim, deixam as suas marcas. Para quem sinta o mal estar pesado imagine esse peso duradouro por anos a 
fio. É um alívio para os desencarnados e um teste aos encarnados (que estão sempre a ser testados pela 
vida) para saber se quando a doação passa das palavras para o corpo físico têm fibra mental para ajudarem. 
Protecções energéticas. Os médiuns podem colocar condições  mentais antes de receberem os espíritos para 
disciplinarem tanto quanto possível os seus trabalhos. Os doutrinadores que vêem ou sentem as entidades a 
vir também podem preparar o médium tanto quanto possível. No entanto há entidades que trazem aspectos 
muito próximos da animalidade e dão saltos imprevisíveis na jaula onde se encontram. 
Embora a mediunidade seja parte ancestral da humanidade estes trabalhos são muito específicos. Não 
necessitam da perfeição porque senão não haveria na Terra quem o tivesse em mãos. Precisa de quem 
tenha consciência de si, que vai aclarando ao longo da vida, e um profundo desejo de seguir o caminho do 
bem, o caminho não pesa na sua consciência. Os homens têm rotinas, algumas reencarnatórias que 
precisam de ser alteradas. 
A caridade e o trabalho interior arrumam esta casa tirando daí rotinas velhas. Quando fazem algo que vos 
tire muita energia desconfiem e façam o trabalho de análise. 
Quem aqui vem em fracas condições energética nunca inicia os nossos trabalhos sem reposição. Porém para 
haverem vencedores há que haver vencidos na luta interior. Se os vencidos forem os vícios sugadores e as 
rotinas falidas cumpri a minha parte e teremos um espírito pronto a ajudar. Mais um que elevará este 
Mundo. 
 

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

        

 
    
 
 
 
 


