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PSICÓGRAFA  A 
 

Sessão de 14-10-2010 
Guia 
M.... 
Querida! 
É na adversidade que teremos necessidade de lutar. Contra nós, mas sabendo aceitá-
las. Por amor saberemos sempre encontrar nosso caminho. 
Percorrê-lo já cuidando em fazer tudo da melhor forma, pois nosso caminho já está 
aberto para nós, apenas há que estar desperto e saber respeitar a lei! 
Quantas almas se perderam pelo caminho? 
E hoje voltaram a caminhar, fazendo as escolhas certas que levarão a que, desta vez, 
consigam encontrar aquilo que é objectivo de toda a humanidade! 
Seremos anjos um dia... 
Até lá, há que saber onde estamos, nada é ainda luz!  
Apenas sabeis que ela existe, mas será na continuidade em querer encontrá-la que 
vereis... e sabereis que ela existe! Hoje apenas vislumbres ténues daquilo que 
conquistareis! 
Jesus está connosco! 
Ele mostra-nos qual o caminho! 
Ide meus irmãos! Segui nossa estrada que já nos apresenta identificada, com seu 
amor! Queremos-vos tanto! 
Com Amor   
  

Sessão de 14-10-2010 
Somos todos culpados pela insegurança em que nos colocamos, pois somos nós quem 
propicia que a negatividade penetre neste local. 
A harmonia é essencial! 
O auto controlo é necessário! 
A fé é imprescindível! 
Como permitimos que isto possa acontecer? 
Trazemos connosco medos criados por nós próprios, acompanham-nos e libertam-se 
na atmosfera psíquica. Tóxicos que estrangulam, e impedem a boa ordem que é 
necessária. 
Queremos evoluir, é certo, quando tal será possível? Se não acreditamos em nossa 
força, se não queremos ultrapassar medos, então será difícil...  
Ouvi-vos meus irmãos, tendes de ouvirdes vossas mentes... Pedi pelos irmãos que vos 
acompanham na liberdade que lhes destes para o fazer, ligando-vos neles 
profundamente, tão profundamente que depois é-vos difícil libertares essas ligações... 
Sêde como críticos, e não escondeis aquilo que é vossa própria condição! Porque como 
vedes tudo emerge quando chega o momento próprio! Aí tereis que saber como 
haveis de evitar mais obsessões que serão sempre de forma a impedir-vos de levantar-
vos, de seguirdes com vossa luta! 
Estai atentos sempre, e quando estardes em dor dai a mão a vós próprios pois é da 
vossa responsabilidade erguer-vos e continuar vossa caminhada. 
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É para isso que escolhestes viver no bem! E só no bem sereis libertados das forças que 
vos agarram! 
Hoje este trabalho teve um propósito - meus queridos, este trabalho mostrou-vos 
como podereis optar - Amar - Odiar - Mudar - 
Será na mudança individual que vos libertareis e passareis a ver o lado bom da vida! 
Tendes que abrir-vos para a vida... 
Tendes que abrir-vos para a vida... 
Tendes que amar-vos! 
Conseguireis fazê-lo e isso chama-se renovação. De carácter - e de moral - 
Estamos convosco!  
Voltarei! 
 

Sessão de 14-10-2010 
Mas porque será que tudo tem que ter uma explicação? 
Tem de haver respostas para tudo? 
Mas porque tem o homem que pretender estar sempre à frente da vida? Para ter 
poder? 
Este poder é efémero! 
O poder Maior é o de Deus! 
E as respostas serão de acordo com a permissão que Ele nos vai dando, apenas quando 
estamos em condições para entender! 
Mas há sábios pretensamente entre aqueles que pensam saber todas as respostas às 
perguntas que são feitas! 
E atiram-nos com pequenas amostras recolhidas na pequenez daquilo que pensa já é a 
sua sapiência! 
Compreendereis, um dia, porque não teremos nunca as respostas para as nossas 
perguntas! 
Contudo, ireis ganhando com vosso mérito saber cada vez mais, sempre para vos 
aperfeiçoares em amor. Disfrutando particularmente da verdadeira harmonia que o 
conhecimento emana, em que podereis ajuizar de como vossas experiências 
responderão às dúvidas que pondes sempre que algo vos acontece. 
Vamos estar em emanação de fluidos convosco, nós vos abraçamos espiritualmente! 
 

Sessão de 14-10-2010 
A paz constroi-se! 
Em cada dia, em nós! 
Mas teremos que saber construí-la, sempre nós! 
Segui vosso Mestre Jesus, pois Ele deu-nos a Paz! Deixou-nos a Sua Paz! 
Para que consigamos ligar-nos n' Ele e sentir seu amor. 
Paz será feita quando o homem entender que sozinho não caminha, e só chegará até 
Ele se levar outros consigo! 
Nossa caminhada em conjunto, de forma aberta, verá a Proposta que lhe foi feita um 
dia! 
Regressar à Luz de onde um dia saiu em busca da sua identidade. 
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Como sempre estou presente em teu trabalho, muitas flores te trago minha filha, pois 
sei que te coroam em simplicidade necessária para poderes ultrapassar tuas 
adversidades. 
Contigo!!! 
 

Sessão de 20-10-2010 
Guia 

M.... 
Querida. 
Somos muitos em peregrinação pelo mundo. 
Como sabeis estamos vivendo ultima jornada naquele que é nosso mundo experiencial 
para que mudanças sejam realizadas! Todos anseiam pela paz... 
Mas seremos todos a ter que realizar as condições para essa vivência divina! Provimos 
de Algo Superior a nosso entendimento, hoje caminhamos já envoltos aquilatados pela 
fé! 
Mas estamos em caminho para nosso lugar. 
Cada um terá seu lugar adequado a sua condição. Mas todos poderão acreditar que 
nada será já igual; sereis agraciados por vossa perseverança em lutar pala vossa 
ascensão em elevação espiritual. 
Não vos esqueceis quanto é importante estares em sintonia connosco, estamos 
convosco ajudando-vos. Porque nossa missão é trazer a paz e luz a este planeta terra, 
com Jesus envolvendo-a com sua luz! 
Por Amor estou em vós... 
Comigo outros irmãos Maiores lutam na promessa de vos acolher em sua orbe de 
amor! Pois Jesus assim quer! 
Ama-vos tanto! 
Somos apenas Um em Todos vós.  
M.... 
 

Sessão de 20-10-2010 
Por amor e em missão estou aqui presente em teu trabalho. Minha amiga, hoje em dia 
é difícil acreditarmos em obras realizadas no plano maior para que vós um dia nela 
podeis participar também! 
Contudo, hoje há todo um trabalho realizado a nível mental que já criou planos com 
condições para serdes inseridos fluindo em sintonia maior de elevação. Podereis ver 
essa obra um dia, vós sois os arquitectos dessas cidades, onde um dia continuareis 
cumprindo vossos compromissos! 
Mas tereis já condições favoráveis a vossa maior expansão vibracional! 
Podeis elaborar tudo aquilo que sentirdes se necessário a vossa subida, quanto mais 
conseguirdes criar para concluirdes a obra que começastes mais depressa sereis 
levados a conhecê-la. Mas agora ainda tendes que conhecer vossas capacidades 
creadoras, enviando vossos pensamentos envoltos na suavidade do amor que vos liga 
a esse plano. 
Juntos todos nós porque estamos ligados há muito, conseguiremos conviver nessa 
planificação feita há milhares de anos pelo Patrono Espiritual de nossa estrutura 
espiritual. 
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Obrigada por nos ajudarem nesta tarefa, vossa também! 
 

Sessão de 20-10-2010 
Todos estamos experienciando agora aquilo que necessário é para nós. 
Verdadeiramente poderemos dizer que chegou a época em que estas experiências são 
cada vez mais necessárias. Nosso objectivo é ultrapassar barreiras que criámos em 
tempos passados, quebrar essas barreiras é a meta e hoje cada vez mais sentimos 
quanto tempo passou desde então... 
Vivemos tempos difíceis, propostos por nós próprios, em nossa programação, sentis 
que tudo está ficando mais difícil para vós, mas não vos apoquenteis com isso. Pois é 
agora que vos pedem que mostreis vossa coragem! 
Muito mais vos será pedido! 
Vós tereis que respirar fundo, vibrar em sintonia com forças superiores, se quereis 
conseguir vossa proposta! 
Iremos estar convosco, vós sois nossos amigos, sois nossos velhos companheiros de 
jornada, hoje em planos diferentes, mas sempre unidos em prol do mesmo objectivo, 
que é lutar pela nossa evolução. 
Preparai-vos, estais em prova, tendes que responder, sempre dando de vós aquilo em 
que já acreditais, que só podereis seguir mais alto se souberdes ajudar vosso irmão. 
Em profunda união! 
P.....! 
 

Sessão de 20-10-2010 
A cada um será dado de acordo com aquilo que conseguir semear, colher, e dar! 
Mestre Jesus nos ensinou que nada é o amor sem caridade, e que todos somos filhos 
de Deus! 
Jesus nos transmitiu muita coisa, sabeis vós, meus irmãos, aquilo que ele queria dizer? 
Sabeis sua história, sua bondade? 
Muitos não sabem nada sobre Jesus, e ele é quem nos guia neste mar revolto em que 
vivemos! 
Quando ele diz sereis aquilo que quiserdes, pensai um pouco: sereis o que quiserdes? 
Então, é só querer? E sereis? 
Pensai: e interpretai, : sereis o que quiserdes pois sois vós quem conduz vosso 
percurso, só mediante a vontade que vos envolver conseguireis lutar pelos vossos 
ideais- Sabeis que para obterdes tendes que dar de vós, cada vez mais amor. 
Sabeis que nada é vosso, apenas tendes por emprestado tudo que possuis. 
Então porque estás sempre guardando para vós aquilo que vos sobra? 
E deixais que vosso próximo esteja em sofrimento porque está em condição inferior à 
vossa! Diga-se, inferior em posses! Porque na evolução será maior, por acaso! Sedes 
vós quem caminha lado a lado convosco, com os outros, mas tendes demasiado que 
fazer para olhar para o vosso lado... Ver o que se passa no mundo... E fazer algo para 
que possa haver um pouco de ajuda a quem precisa! 
Sêde semeadores, de boa colheita, mas sabei depois distribuir esse fruto bendito de 
forma a que vos sentis reconfortados em vossas almas! 
Cobri com vosso manto aquele que nada tem para se cobrir, tende caridade! Estai 
procurando trazer amor àqueles irmãos que sofrem! 
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Porque estais doando aquilo que conquistasteis por mérito vosso, mas não é vosso, 
não é egoísta, é doação pura para nosso irmão caminhar mas reconfortado... Procurai 
quem precisa de vós, pois por vezes a vergonha de ainda não terem conseguido seus 
objectivos os impedem de se dar a conhecer, e sofrem, na calada da noite, sem pão, 
sem amparo, sem nada! 
É tempo meus irmãos! Tempo de alcançar a vida que corre em nós, mas que não 
acolhemos como algo de divino, não damos nada de nós, pensamos em termos 
negativos, mas sabemos que podemos ser aquilo que quisermos... 
E muito mais! Poderemos realizar obras ainda maiores que aquelas que Mestre Jesus 
realizou, Ele disse! 
Há apenas compreender aquilo que Jesus nos transmitiu, com seu exemplo, com sua 
vida... Nada será como antes, meus irmãos... 
A vida é para seguir em frente, porque vós sois seres perfeitos enquanto filhos de 
Deus, cabe-vos atingir essa perfeição com vossa vontade... 
Como sempre! 
Estou Presente! 
  

Sessão de 28-10-2010 
Mais do que nunca tereis que ser vós a controlar-vos. Sem controlo que conseguireis 
fazer? Apenas perturbação... E nesses momentos é que aparecem aqueles que querem 
introduzir-se com vista ao caos, que querem criar! Estai pois atentos, entrai em 
vigilância porque estais sempre postos à prova. E sereis vós quem terá que defender a 
harmonia e a ordem neste trabalho! Isso, se quereis ajudar-vos, e ajudar aqueles 
nossos irmãos que aqui vêm em busca de auxílio. 
Sereis mais fortes se conseguirdes impedir que vossos instintos ainda primitivos surjam 
com cada produção de manifestação espiritual. 
Provai vossa força. Mas sabei que a força espiritual pode tornar-se impeditiva da ajuda 
se não for controlada! Vós já sabeis tudo que vos digo! Por outras vezes vos vim pedir 
cautela convosco próprios. Que estais atentos e que vos modifiqueis! 
Pedireis algo diferente a vós próprios? Não! Porque é isso que vos solverá... 
Dignai-vos saber estar, meus irmãos... 
Tende vossa dignidade... Porque ela vem de dentro de vós, daquilo que já sois capazes 
de dar! E verificareis quantas vezes em circunstâncias idênticas vos portareis de forma 
diferente! Sois filhos de Deus! 
Libertai-vos então de tudo aquilo que já não lhe pertence, que ainda é vil! Porque 
estais em processo de regeneração em vossas almas, e nela não cabe sentimentos 
ainda nefastos para o crescimento que precisais fazer. 
Vou-vos dizer o seguinte: 
Todos já percorremos caminhos maus, todos já andámos pelas profundezas do mal, 
todos já saímos de tal enfermidade... E é por isso que hoje estamos aqui... Em processo 
de aprendizagem em sentimentos nobres, profundos em amor, amorosos, perfeitos, 
como Deus o é! 
Chegaremos lá... Vós conseguireis, contudo, tendes de estar convictos que não é fácil, 
nada vos será ofertado de bandeja, por isso sereis vós quem terá de trabalhar para 
merecer seu envolvimento na luz! 
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Preferimos dizer, tereis que deixar para traz vossas inferioridades, ainda patentes nos 
comportamentos que deixais transparecer que ainda existem em vós| 
O progresso faz-se lentamente, mas com firmeza. Mas hoje há que progredir rápido, 
sede vossos próprios críticos, e vede como sois! 
Amigos, temos que ir! Não estais sós, sabeis perfeitamente... 
Mas podereis alcançar cada vez mais ajudas mais subtis, se souberdes desenvolver em 
vós as capacidades que estão latentes, mas que só se manifestarão quando estiverdes 
preparados. Procurai vosso equilíbrio, fundamental parta vós! 
Controlai vossas emoções de forma a que dissipeis de vós a violência que ainda vos 
comanda! Tende coragem, e amai sempre! Só o amor saberá como apaziguar as 
situações dolorosas que passais, na esfera de vossa orbe, nas vossas vidas, na 
capacidade de olhar o mundo sem ódio, sem crítica, mas sobrevalorizando o que de 
bom existe em cada um de nós. 
Por isso ainda podemos acreditar que estamos a um passo de nos erguermos, 
libertarmo-nos em elevação moral e dar o exemplo a quem nos observa. 
Atentos para ver se quebramos, mas não quebraremos, iremos saltar em profundo 
projeto programado por Aquele que É! Para que um dia sejamos como Ele apenas Um! 
Abraço-vos! 
Voltarei! 
 

Sessão de 28-10-2010 
Minha irmã! 
Tens que te aperceber daquilo que fazes! 
Trabalhas num campo em que te encontras em confronto com energias de outras 
pessoas e tu não tens condições para conduzires tuas forças para elas. 
Alcança conhecimento que te é necessário para a tua compreensão da vida! Não creias 
que estás naquele caminho certo de que é o certo! 
Encontra-te primeiro contigo, porque andas perturbada com aquilo em que te 
movimentas. 
És tu quem terá que saber qual o caminho que tens a percorrer, mas ouve teus amigos, 
aqueles que te podem fazer entrar em percurso diferente do que trilhas. 
Estás vendo que algo não está bem contigo! Sentes. 
E não está! Procura-te minha irmã! 
Sai dessas construções que elaboras, porque também não estás ajudando nem a ti 
nem aos outros. 
Prima pela integridade espiritual que encontrarás aquilo que precisas para tua 
realização enquanto ser que necessita despender-se de realizações desnecessárias! 
Sabes que não estás só! Caminha connosco mas noutro caminho diferente do que te 
encontras! 
Tudo será logo diferente! Por amor vim junto a ti para me comunicar! 
Serei sempre tua amiga! 
M.... 
(Esta comunicação foi dirigida a uma irmã que estava recebendo tratamento). 

 
Sessão de 28-10-2010 

Pai, porque me pediste para vir aqui a este local chamado terra? 
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Sei que estou em missão de ajuda a quem sofre, mas sabes, estou sofrendo... 
Porque quero ajudar e não consigo! 
Forças que vibram em baixa impedem que possa atingir meus objectivos... 
Só com a chegada de outros enviados conseguimos juntos combater essas forças, mas 
são poderosas, unidas, e formam grupos que barram nossa entrada nos locais onde 
necessitamos chegar!  
Força nos falta! Entre vós emergimos também em missão de auxílio, neste local, com 
outras condições! 
Porque aqui tudo está protegido pelas forças que emergem do Pai! 
Reforçam barreiras formadas pelos guias e protectores com missão de defesa! 
Protegem-vos e protegem irmãos que estão vindo para cá, para serem ajudados. Como 
este locais outros existem onde nos deslocamos com objectivos próprios... Uns estão 
protegidos por irmãos com vibrações de amor já grande que permitem nossa 
colaboração! 
Mas há locais onde nos deslocamos com objectivos vários, onde não conseguimos 
entrar! Tendes que saber como é importante vossa energia para nós! Pois 
necessitamos de nos energizar em nosso corpo fluídico, garantindo que nossa força 
seja mais forte! E podermos cumprir assim com nossas intenções! Tudo está 
progredindo ainda que vos pareça que não! Mas ainda necessitamos de elevar vossa 
vibração!  
Será a forma de combatermos as forças adversas que se movimentam nestas esferas, 
para que consigam controlar, como o faziam enquanto seres encarnados! Lutam! Mas 
sabemos que a sua luta terminará no momento em que conseguirem compreender o 
que é afinal o sofrimento, e porque querem sofrer! E sofrem! Mas fazem também 
sofrer nossos irmãos em Cristo! 
Sozinho não consigo, mas sei que nunca ficarei só nesta luta pela batalha do Bem! 
Multidões de seres estão chegando até nós para reiniciarem caminhos que levarão até 
aquele caminho que envolto na luz nos indica para onde vamos... Hoje em missão 
convosco, agradeço vossa ajuda, e agradeço a Deus também por permitir-me estar 
aqui convosco! 
Para todos meus irmãos abraço-vos! 
S.... 
 

Sessão de 04-11-2010 
Pureza! Olá minha amiga amorosa! 
Venho para te dizer quanto és amada - Por todos nós -! Estamos aqui na missão que te 
está entregue - para tua evolução - Parte dela! - Pois existem outras facetas que fazem 
parte de teu trabalho mediúnico! 
Jesus vibra em amor, emite sua Luz em nós! Somos seres previlegiados porque já 
podemos amar sem nada esperar em troca! 
Seremos seres cada vez maiores quando compreendermos nossa mensagem de vida! 
Estamos contigo! 
Vimos na Paz! 
Somos seres que trabalham para a transformação moral - Só assim evoluiremos - . 
Até já!  
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PSICÓGRAFA  B 
 

Sessão de 07-07-2011 
Guia 

G...... 
Marcos temporais! 
Meus irmãos, as datas festivas são como as cerimónias religiosas onde renovamos os 
nossos compromissos, onde tentamos firmar os nossos objectivos. 
Os marcos temporais são um evento importante. Mas como se constituem esses 
eventos? Com a constante dedicação a uma causa. Nada acontece sem trabalho! 
A nossa evolução é um exercício constante, é trabalho constante! 
Quer os eventos sejam agradáveis ou difíceis de entender, tudo é o somatório de tudo, 
nada é fruto do acaso! E em tudo podemos aplicar o nosso amor, a nossa vontade de 
que o mundo seja melhor. 
Vivei um dia de cada vez, fazei sempre o vosso melhor. 
Que o Amor do Pai a todos nos fortaleça e ilumine. 
Fiquem em Paz! 
Flores para todos. 
 

Sessão de 07-07-2011 
Boas noites 
Minhas queridas, que alegria reencontrarmo-nos. 
O sofrimento que advém da ignorância é muito grande. 
A irresponsabilidade dos irmãos encarnados e desencarnados conduz a grande 
sofrimento. Cada acção corresponde a uma reacção na mesma onda vibratória. 
Amai e sereis amados, esta é a grande verdade. 
Uma irmã ainda a aprender a viver! 
 

Sessão de 07-07-2011 
CORRER, CORRER! 
Para quê? 
PARAR, PARAR! 
Para quê? 
Irmãos, 
Cada dia é um campo de trabalho, por vezes precisamos parar para pensar, por vezes 
precisamos correr, fazer um esforço para atingir os nossos objectivos. 
Um irmão a brincar com as palavras e com as verdades da vida. 
 

Sessão de 07-07-2011 
Falam, falam, mas que raio tanto falam? Que é isto aqui? Que raio fazem aqui! Tantos 
segredos? Tantos segredos? 
(A entidade comunicante referia-se aos doutrinadores a falarem baixinho durante as doutrinações em 
curso). 
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Que escondem? Que tanto escondem? O que querem? Dinheiro? É dinheiro que 
querem? 
Pois não tenho! Não me posso ir embora? Larguem-me! Larguem-me! Sou gente! 
Quem são vocês? Que me querem? Que me querem? Nada tenho para dar, só 
porrada! Só porrada, porrada para todos! Vão trabalhar já! Vão para ao pé da família! 
Vão para casa! 
Deixem-me em paz! Cada um sabe da sua vida! Deixem-me em paz! Chiça! Chiça pá! 
Larguem-me! Não estou aqui sózinho, porque é que me agarram só a mim!? Irra 
calem-se e deixe-me a mão! Que raio me querem? Calem-se que raio me querem? 
(Continuou muito agressiva, pelo que foi levada a incorporar na médium de incorporação assistente, 
sendo a doutrinação vigorosa por a entidade estar muito agitada. A pouco e pouco foi acalmando no 
decurso da sua elucidação acabando por seguir em paz). 

 
Sessão de 07-07-2011 

(Esta entidade estava assistindo a doutrinações  e entrou a escrever muito diretamente). 

E depois de morrer? O que acontece? 
Nada sei, nada sabemos, nada aprendemos, porque escondem isto meu Deus! Porque 
escondem isto? Ai meu Deus, piedade! Piedade! Já sei que morri, é uma confusão, 
mortos vivos! Como é possível? 
(Mentalmente a médium psicógrafa explicou-lhe e a entidade agradecendo partiu). 

Obrigada. 
 

Sessão de 14-07-2011 
Guia 

G...... 
Dor e Amor! 
Meus irmãos queridos, quero falar-vos hoje destes dois irmãos: a Dor e o Amor. 
Filhos do mesmo Pai, são irmãos unidos pelo mesmo objectivo: Ajudar o homem a 
crescer. Um não existe sem o outro e o seu valor essêncial em essência é igual. Pela 
dor surge a compreensão, a humildade, a confiança no Amor do Pai! 
Pelo amor surge a compaixão, a humildade, a confiança no Amor do Pai e o 
entendimento de que a vida é Eterna, que somos todos eternos! 
Parecem tão diferentes e no entanto são elementos do mesmo exercício, estão 
intimamente ligados e acreditem, dependem uma da outra. 
Atentai no exemplo de um moribundo, sua dor, com ajuda do Pai, de todos os Obreiros 
da Luz que lhe são dedicados, poderão fazer despertar neste irmão os seus bons 
sentimentos, a sua gratidão e conhecimento do facto de que reencarnamos, que 
podemos partir em paz, sabendo que voltaremos para remediar o que fizemos de mal 
ou apenas deixamos de fazer... 
Amai, amai sempre, até vossas dores! 
Acreditai que nunca estais sós. 
Irmãos fiquem em Paz! Flores para todos! 
 

Sessão de 14-07-2011 
Boas noites! 
Meus queridos irmãos, é sempre com alegria que nos encontramos. 



 
 

10 | P á g i n a  
 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 30-11-2012 – no site www.aela.pt 

A ignorância é a pior dor que o homem pode sentir. Este sentimento castra a vontade 
de crescer, alimenta todos os medos. Inibe a vontade de amar, só mostra o quanto 
somos frágeis, nos escondemos atrás de uma carapaça dura de medo, muito medo de 
nos verem como realmente somos: pequenos e imperfeitos! 
Meus irmãos divulguem a realidade da vida sem medo, é o maior presente que 
poderão dar a qualquer irmão em crescimento. 
Que a Luz do Pai a todos ilumine e guie. 
Uma irmã ainda a aprender a viver! 
 

Sessão de 14-07-2011 
À meu Deus, caí no chão, caí fundo! Perdi todo o sentido de viver, nem sabia que 
continuava a viver! Como é possível? Um morto falar? Mas como é isto possível? Como 
pode isto acontecer??? Como não dei por nada? No entanto não voltei para minha 
casa! Que estranho, tudo parece um sonho nublado, muito nublado... mas onde é que 
andei até agora? Que raio andei a fazer até agora? Por onde andei? À quanto tempo 
morri? Como vim aqui parar? É estranho, sinto-me bem, no entanto estou confuso! 
Não sei quem me ajudou, queria agradecer... Agradeço á mesma mas sem saber a 
quem...  
Dizem-me que o devo a mim próprio, à minha tomada de consciência, à ajuda do meu 
guia... mas onde está ele? Será que nunca o reconheci? Bem tudo isto é bem confuso! 
Morto vivo! Corrigem-me: vivo! Estou vivo e continuo vivo! Pois, assim parece, digo 
eu... a medo? Será verdade? Não estou a sonhar? Sinto-me melhor... Mas quem me 
ajudou? 
Quero beijar-lhe as mãos! Encontrar umas mãos amigas é raro, tão raro que não as 
quero perder! Também quero um dia ser essas mãos apaziguadoras de tanta dor... 
quem será o meu guia? Onde está? Pedem-me calma, tudo será explicado mais tarde, 
todas as perguntas que agora faço, terão a sua resposta. Mal posso esperar! Vou 
confiar vou esperar. É estranho tudo se torna mais claro, está a clarear! Que Paz! Que 
tranquilidade, agora vou ficar bem, vou ficar bem de certeza! 
Adeus, tenho de ir! até um dia! Voltarei também para ajudar! 
 

Sessão de 21-07-2011  
Guia  

G...... 
Luz! 
Meus irmãos, hoje falamos de luz. 
Mas o que entendeis por Luz! É aquilo que provém apenas de Deus? É apenas a sua 
manifestação? O símbolo do seu Amor por nós? 
Luz é tudo isso e muito mais! Nós somos Luz, a extensão do Pai em nós! 
Por isso, irmãos no Amor do Pai, sejamos tolerantes e compreensivos connosco 
próprios e com quem está a nosso lado. Que o Amor do Pai continue a alimentar-nos o 
coração. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 21-07-2011 
Boas Noites. 
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Meus irmãos queridos, é sempre com alegria que nos encontramos. Somos sempre 
poucos para dar assistência a tanto sofrimento. O maior sofrimento é a ignorância que 
existe em nós. Encarnados e desencarnados sofrem com esta doença do corpo e da 
alma. Ambos interligados, o que fazemos com um reflete-se no outro. Muitas 
desorganizações espirituais  refletem-se nos nossos corpos até que haja compreensão 
da nossa condição. 
Cultivai meus queridos irmãos, a boa vontade para convosco próprios e para aqueles 
que convosco convivem. Sede tolerantes! Recordai estas palavras do Mestre: "Quem 
não errou, que atire a primeira pedra"! 
Que a Luz do Pai a todos ilumine e guie! 
Uma irmã, no caminho com tanto ainda para aprender 
 

Sessão de 28-07-2011 
Guia 

G...... 
Paz 
Meus irmãos, chegado o momento de pausa nos trabalhos, chega também o momento 
de nos centrarmos em nós próprios. 
Apenas quando o vaso está cheio, se pode verter a água para regar as plantas. 
Estamos sempre convosco! Nosso trabalho continua, assim o vosso. Em todo o 
momento e local onde nos encontramos, existe sempre uma oportunidade para 
exercitar nossas capacidades de amar incondicionalmente. 
Que a Luz do Pai nos Guie a todos na nossa caminhada. 
Flores para todos. 
 

Sessão de 28-07-2011 
Boas Noites 
Queridos irmãos com alegria vos saúdo! Os nossos encontros e reencontros são 
sempre motivo de alegria. Somos sempre poucos na grande obra  da assistência ao 
sofrimento. 
É importante preparar desde cedo, desde os primeiros tempos da Reencarnação, todos 
aqueles que iniciam nova caminhada. 
O esquecimento é uma benção do Pai. "Morreríamos" de vergonha e remorsos muito 
provavelmente, se nos recordássemos de tudo o que fizemos. Porém, este véu do 
esquecimento, também nos permite obter o mérito das nossas conquistas, das nossas 
boas acções. Tal como a flor, também nós precisamos de água desde o início das 
nossas vidas. Dai de beber a todas as flores dos jardins onde passais, em especial às do 
vosso quintal. 
Que o Amor de Deus Pai, de Mãe Maria, de nosso Mestre Jesus guie os passos e nos 
alegre o coração. 
Até breve irmãos! 
Uma irmã, com tanto ainda para aprender! 
 

Sessão de 28-07-2011 
Correr, correr! Andamos sempre a correr! 
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Mas para quê? A vida corre por si! Porque corremos nós? Porque não aceitamos aquilo 
que nos chega? Porque queremos sempre mais, sempre mais... porque queremos 
sempre aquilo que não temos e achamos que isso é o melhor. Porque não somos 
gratos por tudo o que já temos, por tudo o que recebemos! Onde está a nossa lógica? 
Querer sempre mais, sempre mais! Para quê? O que temos em excesso faz falta a 
outros! 
Porque não temos essa consciência? Já fui um perdulário, imaginei-me grande...  e 
hoje vejo nada sou! Nada sou! Já estou a algum tempo nesta casa, não sou ninguém, 
apenas estava a receber amor e formação. Exactamente por essa ordem! Parece 
incrível! Foi-me dada a graça de hoje seguir o meus caminho, vou para outro posto de 
socorro. Ainda tenho muito para aprender sobre mim e sobre a forma de ajudar, desde 
a psicologia às técnicas de recuperação em si mesmas. 
Agradeço a todos os que me acolheram e me confortam. Agradeço a Deus permitir 
deixar o meu testemunho assim como seguir o meu caminho. Obrigada Deus Pai pela 
oportunidade! Lamento Tê-lo desiludido... vou esforçar-me para ser Seu filho de 
verdade. 
A todos aqui, obrigada. Até um dia, se o Pai o permitir. 
Um irmão, infeliz por ter fechado os olhos à Vida .  
 

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

 
 
 
 
   
 
           


