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PSICÓGRAFA  A  

Sessão de 16-09-2010 
Uma flor! Vida... 
Vivência em seu reino! 
Evoluirá em forma! 
Em cada etapa do ser tudo acontece na medida necessária para que ultrapasse em vibração 
seu estado actual. 
E nos animais como se processa? 
É também uma etapa necessária, em seu estádio evolutivo seu reencarne! E cada um terá 
também que passar por sua experiência, de acordo com suas necessidades de evolução. Mas já 
não se encontram em paridade com o plano vegetal, ainda sem ligação à monada colectiva! 
Após cada passagem na terra, serão levados pelas entidades superiores que têm a 
responsabilidade pela monada animal, para que se liguem nela, nada se perde, tudo se 
transforma. 
Vivenciando essa forma de energia, subirão também na evolução que palmilham, em formas 
mais diferenciadas produzindo-se em planos já diferentes. 
Porém, suas almas não têm em termos energéticos qualquer ligação à dos humanos. Pois 
transitam em grupos liderados por Irmãos Nossos que estão ajudando-os em suas transições 
de forma. 
É, de qualquer forma, admirável sentir como esses nossos irmãos menores se ligam a nós 
porque nos pertenceram em caminhada conjunta. Mas retomarão para sua orbe espiritual 
onde estarão em condições para retornar um dia neste processo infindável que é nossa 
evolução espiritual. 
Grupos de irmãos procedem à recolha destes nossos amigos, recebendo-os em amor! Tudo na 
condição necessária a suas necessidades. 
Não estão desamparados! 
E regressam à vida da qual procederam por vontade divina. 
E 
É tão importante para nós compreender quanto é importante darmos a cada animal posto à 
nossa responsabilidade as condições adequadas a seu desenvolvimento, dando-lhes nossa 
gratidão por nos terem seguido no percurso que sendo seu nos pertence também. 
Vêde como amam seus donos, mesmo por vezes sendo maltratados! 
Dão-se completamente sem nada reclamar em troca! 
Cuidai pois desses nossos irmãos menores, do corpo e sentindo por eles o  amor necessário a 
seu desenvolvimento harmonioso! Há sempre amor para dar, e cada vez mais esse amor 
carece de dádiva... 
Venho para esclarecer as tuas lutas mentais sobre esta questão, sendo eu apenas um mero 
servo do Senhor.  
Eu trabalho em prol da vida! 
Paz 
 

Sessão de 16-09-2010 
Boa Noite. 
Paz para todos. 
Como estamos habituados neste trabalho contamos com todos vós para realizá-lo com todo 
amor. 
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A Paz é necessária sempre. Para que tudo possa estar em harmonia. 
Tereis cada vez mais essa perecepção pois vossas emoções serão cada vez mais subtis, 
elevando vossas almas até outros planos de luz e amor. Estai confiantes pois vosso trabalho 
está protegido. 
Mentores espirituais desta Casa estão sempre acautelando o ambiente criando condições 
específicas para cada situação que é necessária ultrapassar, cada vez mais complicadas pelas 
dívidas que cada um está solvendo, mas tudo será realizado com total êxito. 
Sempre estamos convosco, meus irmãos. 
Até sempre! 
 

Sessão de 16-09-2010 
Estamos aqui convosco! 
Vigiamos vosso ambiente e reforçamo-lo com nossas vibrações para que possais levar 
convosco ajuda necessária a outros nossos irmãos que aqui vêm necessitados. 
Mas trabalhamos na Luz do Amor de Jesus, abrimos nossas mãos para vós, juntamo-nos em 
ligação espiritual. 
É motivo de alegria quando aqui vimos. 
Pois é uma oportunidade para nós podermos ser úteis, ajudar quem precisa da nossa luz! É 
com amor que estou aqui procurando a forma mais adequada de me comunicar convosco. 
Para que saibais que estamos felizes por estar convosco. 
Felizes trabalhamos com outra motivação! Porque a felicidade trás consigo fluidos que nos 
ajudam na procura de nós próprios enquanto seres que caminham em busca da paz! 
 

Sessão de 23-09-2010 
Guia 
M....! 
É em cada momento da vida que tudo acontece. Por escolhas feitas, por coisas que não são 
feitas, enfim. 
Nas condições que são próprias a cada ser tudo terá cada verdade... mas a verdade é sabido, 
nem sempre o é! 
Apenas se está convicto que é! 
Sempre será assim, tudo a seu tempo e quando a profunda verdade chegar, a de Deus, 
saberão então viver. 
Muitas almas ainda procuram sua verdade enquanto se transformam em seres mais elevados! 
Buscam sempre porque a procura é eterna, e só Deus tem no seu Poder. 
Poder que provém de sua profundidade na creação de tudo que é vida... 
Perguntando um dia eu a um nosso irmão porque não conseguimos um dia saber, foi-me dito 
que a vida é infinita, por isso nada que pensemos estar perto de nossa compreensão é nossa 
verdade.  
Outras transformações na forma conduzirão a outras aprendizagens. 
Sempre para que nada fique sem apoio no entendimento. 
Pensemos nisto... Ninguém é detentor da verdade! Todos juntos estamos reunindo 
conhecimentos básicos para que sirvam para alcançarmos outros mais complexos! 
Servindo de suporte sempre a nossa liberdade no pensamento, que deverá estar limpo para 
receber novas procuras, sem limitação, sem entraves  que nada ajudam em nossa ascensão 
espiritual. 
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Aberta nossa mente conseguiremos estar receptivos às forças espirituais que nos transmitem 
conhecimento. 
M....! 
 

Sessão de 23-09-2010 
Cada homem é livre de fazer sua vida. 
É na liberdade que se constrói... 
Porque só em liberdade podereis optar pela via que vos é posta em cada percurso que 
escolheis para seguirdes. Muitos seres livres partiram em busca daquilo que acreditavam 
existir... Foram à procura e encontraram... Porque a inércia em cada um a nada conduzirá! Por 
aqueles que buscam há outros que encontrando-se no percurso estão em união de esforços, 
para que esses irmãos estejam encontrando... 
É na luta pelo esclarecimento que o homem será feliz...  
Compreenderá então que nada foi perdido quando partiu em busca daquilo em que sabia, que 
obteria! Paz para todos, estamos junto de vós. 
Somos Irmãos! 
 

Sessão de 23-09-2010 
Paz! Boa Noite! Estou presente em teu trabalho, que é realizado por vontade divina. Filinha, a 
verdadeira vida é aquela que nos aguarda, quando conseguirmos juntar-nos ao nosso Mestre. 
Esta vida que palmilhais apenas é para vossa aprendizagem, para vossa transformação moral. 
Por isso muito se processa nesta fase! 
Para que estais preparados para a outra fase que é certa para todos. 
A passagem nem sempre é fácil! 
Mas também é necessária para que se transite para outro plano de energia mais densa, por 
vezes, mas outras subtil! Compete-vos cumprir vossas missões em perfeição, pois só assim 
podereis aspirar à entrada em esferas elevadas! Porque nem tudo é o que parece! Há 
sofrimento lá onde tereis que completar provas inacabadas... 
Porque tudo terá de ser acertado, e nada vos vale pensar que podereis enganar quem vos 
conhece bem! 
A balança divina será posicionada de acordo com cada peso! Se estiver equilibrada tereis 
conseguido acesso à entrada que dá acesso à luz! 
Como sempre, procuro ajudar com meu pequeno contributo, dando-vos alento para que não 
vos deixeis levar pela desilusão. 
Vosso!  
 

Sessão de 23-09-2010 
Deus! 
É N' Ele! 
É em seu Amor! 
Que devemos nos unir! 
Segui e vereis como é belo Seu Caminho de Luz. 
Continuai em procura para que podeis encontrar em vós nosso Pai Creador na Totalidade do 
Universo... 
Pedi e recebereis! Ele disse... 
Então estai em oração pedindo sua presença para que continueis esta jornada que tendes que 
prosseguir para vossa libertação! 
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Estou Presente! 
 

Sessão de 30-09-2010 
Guia 
M....! 
Filhinha 
Estou orando pelo planeta pois Jesus seu Mestre Planetário pede Luz para todos. 
É hora, filhinha, é hora. Tudo irá convolar. Para que seja escolhido o limo da flor. 
Há que sermos realistas... Há muito tempo que se vem dizendo que um dia tudo será objecto 
de escolha, o bem do mal! 
E neste nosso tempo que corre duas coisas são cruciais: ter fé! saber aceitar esta renovação! 
Senti como tudo pulsa... Vede como a vida nos exige cada vez mais! 
Porque há que aproveitar as oportunidades que estão sendo dadas... sacrifícios pedidos a cada 
ser que necessita passar por provação, mas tudo terá seu objectivo - crescer -! 
Fazei vosso trabalho da forma mais adequada. 
Estai atentos... Vigiai... Procurai mudar... 
Porque vossa transformação é essencial... 
Sabeis como fazê-lo! Mãos à obra! 
M....! 
 

Sessão de 30-09-2010 
Fábulas perdidas no tempo estão regressando alegrando pobres de espírito. 
Sonham com fantasias, criam figuras, dão-lhes vida, e depois? 
Depois acabam em contos que estão cheios de dor, criam sofrimento, atormentam e 
destroem. 
Porque o homem está em crescimento não pode regressar às origens, fantasiando e pensando 
que lhe será proveitoso manter sua posição de forte, usado para satisfazer desejos. 
Pensando que seu poder é super, é despido de limitações, que tudo pode. 
Fábulas são contadas, sim, mas aquelas onde se poderá retirar algo de bom, algo proveitoso, 
uma lição. 
As fábulas que muitos hoje contam reproduzindo poderes sobrenaturais, usando-os sem 
limites, irão destruir esses historiadores. 
Irão atingir quem os quer viver, pensando obter benefícios com tais sonhos. 
Uma coisa leva a outra. E Porquê? 
Porque tudo teve início assim... 
Tudo era magia... Mas hoje nós, homens de razão sabemos discernir, e saberemos escolher... 
Porque os que não souberem fazer a escolha, ficarão sofrendo, em suas imaginações 
perversas, feitas de superstição, para que numa próxima oportunidade consigam saber que 
não lhes é permitido manusear forças superiores que movem o universo. E ficarão 
acompanhados das energias com que se serviram em seu próprio proveito que se apoderarão 
das suas almas reclamando pagamento. 
Isto é realidade! Isto acontece! Isto está entorpecendo a capacidade de viver. 
Vós meus irmãos já conseguis compreender, pois estudasteis, estais comprovando com vossas 
experiências, estais ligados às entidades espirituais que trabalham para bem da humanidade. 
Quereis a luz. 
Nunca penseis em mudar, segui vossa missão em perfeita convicção que estais aproximando-
vos de Deus. E é esse o caminho a percorrer até Ele! 
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Podeis sempre dizer:  Porque tenho de sofrer? 
Sofreis sim mas nada comparado com aquilo que espera aqueles irmãos que estão utilizando 
forças poderosas para sua utilização na matéria. 
Ponde vosso corpo apenas ao serviço da vossa experiência necessária, porque ele é necessário 
como vosso vestuário transitório. 
Vossa alma, essa sim, é importante seja revestida de amor! 
Para que possa atingir aquele nível em que direis: Eu e o Pai somos Um! 
Voltarei! 
 

Sessão de 30-09-2010 
Hoje há harmonia. 
Paira no ar perfume enviado por nossos irmãos que aqui vêm. 
É aroma de rosas, brancas em pureza mas libertas de caule, apenas caem pétalas. A pureza é 
condição para que as recebas, porque há que percebê--las na essência em que estão envoltas. 
A luz identifica sua origem divina, pureza colhida no alto esfera em que crescem. 
Meus irmãos, vamos aproveitar nosso ambiente espiritual envolvendo nossas almas nele e 
assim conseguireis obter resultados que vos trarão luz que levará nossos irmãos que tanto 
sofrem. 
B....... 
 

Sessão de 30-09-2010 
Cada vez mais teremos que utilizar esta forma de trabalhar! Ligando-nos através desse canal 
que estás criando até nós. 
Sempre em direcção ao infinito que leva a luz... Por aí apenas transitam esses trabalhadores da 
luz, porque aí não conseguem penetrar almas em estado negativo ainda. Feita a ligação há que 
saber mantê-la, evitando desvios da concentração, perturbadores para a comunicação. 
Teremos sempre a capacidade de alimentar nossa cadeia de amor, aprofundando 
conhecimentos que são considerados úteis. 
Que estejas em paz! 
Boa Noite.  
 
PSICÓGRAFA  B 

Sessão de 02-06-2011 
A vida é a vida! 
Tudo o que já vivemos, não é muito! 
Incrível! 
Perdemos muito tempo! 
Meu Deus, o que é que fazemos? Somos loucos? 
Onde está a nossa responsabilidade? Nosso pensamento? Nosso coração? 
Que desejam? O que é que fazemos com a nossa vida? 
Incrível! 
Jesus ajuda-me! Sinto-me perdida! 
Obrigada meu Deus! Obrigada! 
 

Sessão de 09-06-2011 
Guia! 
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G...... 
Gotas de Luz! 
Meus irmãos, hoje falamos de gotas de luz! 
Gotas de luz são as bênçãos que recebemos! 
Gotas de luz são as boas acções que fazemos, o amor que irradiamos a nosso favor, o amor 
que irradiamos para tudo e todos os que nos rodeiam. São os nossos a nossa fé, a nossa 
tolerância, a nossa compreensão! 
Como precisamos que o nosso caminho seja claro, sem pedras, bem iluminado, por quem nos 
ama acima de tudo: "Deus Pai". 
Ansiamos por amor, por carinho, achamos que todos tem o dever de nos compreender, mas 
por acaso fazemos nós esse esforço? Somos nós compreensivos e tolerantes, fazemos 
realmente esse esforço? Muitas vezes, apenas paramos... choramos, criticamos ou rimos, 
custamos a estender a mão fraterna a nosso irmão... 
Quanto caminho ainda para andar... 
Irmãos, produzi pérolas de Luz! 
Irmãos, rogai ao Pai por pérolas de Luz! 
Ficai em paz! 
Flores para todos! 
 

Sessão de 09-06-2011 
Boas noites 
Queridos irmãos, minhas irmãs, com alegria sempre nos reencontramos. 
Os momentos de repouso também são necessários, no entanto, à medida que a nossa 
evolução engrandece, a nossa forma de absorção e gestão da energia é diferente da de agora. 
Também nós estamos a evoluir, também a nossa evolução fluídica, do nosso corpo se altera. 
Os tempos de repouso são para nós momentos de aprendizagem, já não precisamos de 
recuperar o nosso corpo da mesma forma que o fazeis na Terra. Os tempos livres aqui existem 
também, mas para proporcionar tempo para vermos os nossos familiares e amigos, para 
frequentar palestras, missões especiais de aprendizagem noutros locais... 
Descansar no sentido puro que o entendeis, aqui quase não existe! 
O sofrimento que existe na Terra e no Umbral aumenta a cada dia. As forças do mal evoluem 
da mesma forma que as do Bem também. Por isso precisamos dedicar-nos ao estudo e à 
investigação. Precisamos orar, para reforçar a nossa coragem e o nosso compromisso com o 
Bem. Aqui também somos tentados. Nestas dimensões ainda longe da vibração do Pai, é 
necessário um esforço contínuo, uma vontade forte e sincera  de querer ser melhor. Só assim 
se superam as dúvidas, os medos, os nossos egoísmos que nos perseguem... 
Queridos irmãos, continuai com coragem a fazer o vosso melhor, lembrai-vos de que sem 
esforço, nada tem mérito, e por consequência, não gera qualquer crescimento, nem 
desenvolvimento de nada nem ninguém! 
Coragem, que o Pai a todos ilumine! 
Uma irmã na vida e na aprendizagem, no caminho rumo à Luz! 
 

Sessão de 15-06-2011 
Guia 
G...... 
Os Reinos do Pai 
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Meus irmãos, olhamos para o mundo que nos rodeia e nem notamos no quanto amor nos 
rodeia! Assim é, para todos os que iniciam a sua caminhada evolutiva! 
Vivemos muitas vezes centrados no nosso ego, nos nossos interesses e esquecemos o que está 
a nosso: flores, animais... tudo o Pai para nós creou... toda a natureza complementa a nossa 
aprendizagem! 
O respeito, o amor por tudo e por todos é algo, é um exercício que devemos praticar 
sistematicamente. Entre todas as lições e explorações que trazemos nos nossos objectivos 
reencarnatórios, o saber amar em todos está presente. 
Que a Luz do Pai em todos os caminhos esteja presente. 
Flores para todos. Fiquem em Paz 
 

Sessão de 15-06-2011 
Barulho, tanto barulho, irra! Como me doi a cabeça, tanto barulho! Calem--se! Falem baixo, 
irra, Falem baixo! 
Que raio se passa aqui? Chiça é demais! Mas que é istro aqui? Bruxedo? Bruxas e bruxos , 
como conseguem falar connosco? Somos muitos aqui sim! Todos baralhados como eu! ! Que 
raio fazem? Que raio é isto? Morremos? Já morremos! Também achamos que sim! Mas é tudo 
confuso! Rezam??! Que rezaram, nem casaram! Já ouvimos o que disseram, alguns já 
perceberam, eu também começo a perceber,  morremos, não foi? Há quanto tempo? Pouco 
importa! Temos aqui pessoas como nós a dizer que nos vão ajudar. 
É engraçado! Vem ao nosso encontro com ramos de flores e com os braços abertos! Ai, somos 
tantos a chorar de alegria, temos aqui velhos e novos. Eu estou no meio! Novo de corpo, velho 
de espírito! 
Alguns já foram, completamente lavados em lágrimas e felizes! Perderam o medo de repente! 
Curioso, nem eu! Estou mais calmo, respiro bem! Virão outros deixar o seu testemunho, 
contar como se passam as coisas aqui: é preciso informar que aqui se ajuda, se dá a mão, 
mesmo a quem não merece, como eu! 
Do pouco que aprendi, sobre a vida da espiritualidade, sempre me fascinou a psicografia, e 
sem dar por isso aqui estou! Já nem me lembrava... é verdade! Já não me lembrava!  
Pois é, não morremos! Como pude eu esquecer isto? 
Já seguiram todos! Só aqui estou eu com o irmão de branco. Agora vejo-os a todos! E vejo à 
nossa roda! Vocês nem imaginam o que acontece á nossa volta! É outro mundo, 
completamente é outro mundo. Ai tanto fica por contar! Chegou a hora de eu ir também! 
Ainda não me lembro de tudo, mas sei que agora vou ficar bem! Como é linda a luz que nos 
rodeia! Como pude esquecer isto? Como tudo é real! Não sabia, nem imaginava! Meu Deus, 
obrigada! Apesar de tudo, obrigada de ter realizado um sonho meu, mesmo sem merecer. 
Obrigada pela confiança, pelo carinho. Obrigada a todos e em especial a ti, perdoa o aperto no 
coração que te provoquei quando aqui cheguei, perdoa! Dizem que já te vão ajudar. Sinto-me 
melhor assim. Obrigada. 
Até um dia! 
Sinto que um dia nos voltaremos a encontrar! 
( A médium psicógrafa informou que esta entidade masculina começou a escrever com muita 
força e agressividade com letras grandes e acabou calmo com letra mais pequena. Queremos 
informar que acontece frequentemente as entidades estarem a escrever e a médium 
conhecendo o que vão escrevendo, o que provoca, um pensamento de resposta da própria 
médium, que a entidade pode captar, e daí haver resposta natural da entidade no curso da 
exposição escrita.)  
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Sessão de 15-06-2011 

Boas noites 
Minhas queridas, meus irmãos, é sempre com grande alegria que nos reencontramos. 
Neste serão de trabalho amoroso, muito temos todos para fazer. 
O sofrimento provocado pelo desconhecimento é indescritível... 
Tende compaixão, sede tolerantes! 
Estas atitudes elevadas ajudam-nos a afinizarmo-nos com os irmãos mais iluminados. A 
partilha de sentimentos de amor eleva a nossa vibração, facilita a nossa Missão de Auxiliar 
quem nos rodeia. Nos dois planos, a necessidade de assistir estes pobres irmãos perdidos é 
cada vez maior, talvez por isso os Obreiros são sempre poucos porque o sofrimento aumenta a 
cada dia. 
O Ser humano aprende apenas pela experiência. Por isso o bálsamo do sofrimento, a cura da 
alma, advém do facto de sentir-mos as dores uns dos outros! Do facto de viver-mos ciclos 
sucessivos, onde a compaixão e o amor ainda não surgiram, hão-de surgir com o tempo! 
Todos caminhamos para a Casa do Pai, rumo à felicidade eterna! 
Tende sempre fé! Nunca estais sós na Vossa caminhada. Estamos convosco. 
Que o Pai a todos conforte. 
Uma irmã na vida, sempre a aprender. 
 

Sessão de 23-06-2011 
Guia 
G...... 
Meus irmãos, hoje apenas vos proponho fazer-mos uma oração. Por vezes, um minuto de 
silêncio connosco próprios, essa ligação especial com o Mestre, com o Pai, pode ser o nosso 
ponto de equilíbrio. A procura, o reencontro com o Pai é algo que sempre nos preenche a 
todos. Mas notai irmãos, a oração é também uma forma de renovarmos os nossos princípios 
perante o Pai. O pedir uma benção, implica da nossa parte também a vontade de querer fazer 
o nosso melhor. 
Os donos da nossa vida somos nós mesmos, logo compete-nos a nós fazer as primeiras 
diligências, dar os primeiros passos para merecer a Benção desejada. 
Vivei um dia de cada vez! E a cada momento sede conscientes das vossas responsabilidades. 
Isto é algo que também aqui nos aconselham. 
Pai, nosso Pai, atendei nossas preces! 
Jesus, nosso Mestre, ensinai-nos a amar! 
Maria, nossa Mãe, fortalecei os nossos nobres propósitos com a vossa doçura e verdade! 
Que a Luz a todos nós, guie os nossos passos! 
Fiquem em Paz! 
Flores para todos! 
 

Sessão de 23-06-2011 
Boas noites 
Todas as funções são nobres e feitas com amor. 
Desde aquele que dá o copo de água, àquele que abre a porta, àquele que dá a palavra, àquele 
que abraça o irmão que chora! 
Devemos agradecer ao Pai tudo o que temos de bom ou de aparentemente menos bom, pois 
que tudo é necessário, tudo faz parte do nosso processo de recuperação. 
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E perante o campo de visão e entendimento carnal, nem tudo o que entendeis como mau, 
assim o é, apenas não vai de encontro ao nosso querer. Aceitai a vida, tal como ela se vos 
apresenta. Aceitai com resignação e muito amor, sem revolta, este é um sinal de crescimento. 
O entender que a vida tem desafios com vários matizes, cada uma com as suas características - 
mais o menos agradáveis. Acreditai que na Terra, tudo tem um objectivo com vista ao nosso 
desenvolvimento. Não vos desespereis perante as dificuldades. Fazei o vosso melhor e buscai a 
Paz junto do Pai. Escutai a vossa alma. 
Senti-a! Recolhei-vos, centrai-vos no Amor Creador que vos deu a Vida, e senti, que tudo é 
passageiro, apenas a aprendizagem fica gravada no nosso ser. Lamentai todos os que vos 
entristecem pois os seus caminhos de dor mais longos do que os vossos serão! 
Tende fé! Jamais estais sós! A vossa consciência, vossos guias, também estão a vosso lado: 
Ouvi-os! Parai para pensar irmãos! Não vos deixai ir pelos sentimentos materiais ou mais ou 
menos mesquinhos! Elevai sempre o vosso padrão vibratório. Almejai sempre atingir o Bem 
para vós e para os que vos rodeiam. 
Que o Pai a todos fortaleça! 
Até um dia. 
Um irmão nos trabalhos. 
( Este irmão apresenta-se já a algum tempo como um frade). 
  

Sessão de 23-06-2011 
Boas noites 
Minhas queridas, meus irmãos, é sempre com alegria que nos encontramos. 
O sofrimento provocado pela ignorância é muito! 
A dor causada pelo desespero é lancinante, profunda! 
Irmãos, buscai sempre o amor em todas as situações. 
Ficai seguros de que tudo tem um retorno que nos segue toda a Vida. 
Coragem, sois todos muito amados. 
Uma irmã, na vida e na aprendizagem. 
 

Sessão de 23-06-2011 
Ai meu Deus, caí, morri! Morri! Só pode ser isso! 
Mas que querem que eu aprenda? Aqui só se ouvem murmúrios... tititis... choradeiras, 
lamúrias! Que quereis que eu faça! Alguém que fale comigo! Alguém que fale comigo! Que 
faço eu aqui? como vim para para aqui? Alguém me responde? ~ 
 
(A médium psicográfica tentou esclarecer mentalmente da forma que sabe mas os guias 
interferiram e completaram o que a médium tinha transmitido ficando a seu lado 
amparando-a. Depois a entidade continuou a escrever mas de forma mais calma, com letra 
mais pequena, mas com um discurso ainda perturbado pela emoção.)  
  
É tudo muito estranho, nunca tinha ouvido falar... Meu Deus ando há tanto tempo perdido, já 
chorei tantas vezes escondido. Sou um homem feito, de grande capacidade física e de saúde. 
Só agora percebi o que aconteceu. Parti, vou entrar em novo capítulo da minha vida, não dei 
por nada... e cada vez estava mais revoltado por ninguém me ligar...Caramba, à quanto tempo 
morri, nem me recordo. Já andei por muitos sítios, uns estranhos outros rumos, vaguei pela 
Terra, por onde vivi e noutros locais mais sombrios onde senti medo, chorei sózinho 
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escondido, envergonhado pela minha condição... Meu Deus, piedade, meu Deus piedade. 
Estou pronto, irmãos estou pronto. 
Estou grato por tudo o que recebi: estou grato por tudo o que fizeram por mim. Estou grato a 
quem me trouxe até aqui, e aqui me acordou do sono para a vida. Estou grato a todos aqui. 
Quero fazer melhor daqui para a frente. 
Espero um dia reencontrá-los. 
Bem hajam! Até um dia. 
Adeus! 
 

Sessão de 30-06-2011 
Guia 
G...... 
Espelhos! 
Meus irmãos hoje falamos de espelhos. 
O que vemos nos espelhos? O que espelhamos de nós próprios? 
Quem somos nós? Que vida temos? 
Será que paramos um instante para vermos quem somos e o que fazemos? 
Será que as nossas acções refletem a nossa essência divina? Será que sabemos olhar para 
dentro de nós próprios? Ver onde fraquejamos? 
Somos lestos a apontar o dedo a nossos irmãos e contudo, fechamos os olhos às nossas 
imperfeições. Olhamos para o espelho e achamo-nos belos, poderosos, perfeitos...pura ilusão! 
Estamos todos no mesmo caminho, todos a aprender...todos nós precisamos de carinho, 
compreensão, todos falhamos... tanto vós encarnados, ou nós desencarnados, precisamos 
inspirarmo-nos nos ensinamentos de nosso Irmão Maior Jesus, no amor de mãe Maria. Temos 
modelos de virtude que nos servem de proposta de rumo para uma vida eterna mais feliz. 
Recordai irmãos, é a pureza de coração, de sentimentos que nos eleva e nos faz crescer. 
Olhai para o espelho apenas uns momentos. Analisai vosso dia e pensai o que poderies ter 
feito de melhor! E corrigi essa falta, tentai... tentai sempre fazer o vosso melhor dia a dia! 
Também deste lado da vida nos é pedido este exercício diário, acreditai! 
Que a Luz e o Amor do Pai, nos conforte e guie a todos nós! 
Fiquem em Paz! 
Flores para todos! 
 

Sessão de 30-06-2011 
SE CHORAR É MORRER! 
ENTÃO, QUERO MORRER! 
 
SE CHORAR É VIVER! 
ENTÃO, QUERO VIVER! 
 
Porque não compreendo a vida! Porque tudo é tão diferente daquilo que vivi! Ninguém me 
falou disto!? Hoje dou por mim morta e a viver, choro morta! 
Tudo é uma grande confusão! Afinal de contas, ninguém morre! Fala-se tanto e de tudo e no 
entanto... caí por terra quando percebi que morta estava viva, continuava viva! Que coisa! Que 
coisa! Resta-me aprender! Vou aprender e ajudar depois quem eu puder, quando me 
deixarem. 
Uma irmã recém chegada, surpreendida e com vontade de ser melhor. 
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Sessão de 30-06-2011 

Boas noites 
Minhas queridas, sentimos sempre grande alegria quando nos reencontramos. Mesmos 
ausentes, nosso coração vibra por vós,. Somos uma equipa de Ceareiros, numa Ceara tão vasta 
que nem alcançamos o seu fim. 
O sofrimento junto da Crosta Terrestre aumenta, fruto da ignorância e irresponsabilidade dos 
seres humanos. Quanta dor desnecessária... Se ao menos as crianças na Terra fossem 
relembradas de que a vida Continua... como demora o Homem a evoluir, a querer ser melhor! 
Quantas encarnações são necessárias até cairmos em nós próprios! 
Áh Deus Pai, piedade! Tende piedade por todos os que sofrem, neste e noutros planos. 
Uma irmã ainda a aprender a viver.    
 
PSICÓGRAFO  C 

Sessão de 08-02-2012 
Envolvimentos 
Envolvem-se em, picam-se. Sinto picos em todo o lado desde a cabeça até aos joelhos. 
Não sei como estar. Vou pedir por eles. Quem me toca liberta-me. Diz-me não penses nesse 
corpo superficial. Ele é sangue e carne com ossos. Tu és espírito. Onde fores irás. Hoje há 
nuvens sobre esta sala. Algo se adivinha. Esse algo é muito importante. O astral já o 
pressentiu. O racional precisa de o ver. Tanta zanga. Tanta agitação. É necessário muita fé para 
se viver rodeado de desarmonia sem se envolver. E para quem está envolvido passa como se 
não fosse nada. Só é para quem sente. Portanto quem sente tem de se cuidar para não cair em 
limites. 
Orem irmãos. Vigiem ainda mais. Estejam atentos. 
 

Sessão de 08-02-2012 
Toques 
Torço-me todo. Solavancos, tiques, toques, balanços. Sinto-os em mim e não fui eu que os 
mandei.   
 (Esta entidade abordou este assunto devido estar a ser tratada uma irmã obsidiada com 
manifestações psicóticas e aproveitou para esclarecer o que estava a observar.) 
 

Sessão de 08-02-2012 
Mudanças 
O manicómio aqui tão perto. Hoje há um vendaval por aí. O vento sopra com tanta 
intensidade. Assim é o transtorno das pessoas. Parecem desesperadas. Sem estrada por baixo 
dos pés, sem sonhos no horizonte. Só vivem o dia a dia e alto lá. As esperanças são cautelas. E 
porquê?= Há sempre um caminho e escolheu-se um doloroso. Também há o caminho do 
conhecimento. Neste a consciencialização é mais aprimorada. Precisa de raízes de disciplina e 
dedicação. Os seres arráteis são instáveis demais para perceberem este caminho. Se vos disser 
que o ser é uma parede de tijolos e só podes pôr um por dia? As paredes altas são lindas mas 
para quem as inveja fazem sombra. Não há dia sem fé nem anos sem luz. 
 
 

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