PSICÓGRAFA A
Sessão de 4-11-2010
Guia
M....!
Minha filha! Hoje aqui vim junto a ti com todo meu amor! Sabes!
Sentes! Mas continuas a perguntar-te: será?
Acredita em ti, procura tua paz! Estás em prova, como tal nem sempre as coisas são
como desejas!
Crê em ti. Acredita que tudo está bem, apenas é necessário viver!
Continua teu trabalho, pois tens que estar em ligação àqueles irmãos que estão junto
de ti em missão.
Deixa-te ir! Promove teu bem estar pois é importante saber parar um pouco para
pensar.
Somos irmãos nascidos do mesmo Pai! Todos iremos um dia estar juntos para nossa
realização, união em Deus! Quem quiser subir terá de levar consigo seu irmão!
Esse irmão está sempre a teu lado! Ele procura-te quando se sente só, pede-te
conselhos, chama por ti... E tu vais!
É assim que está certo, pois tens muito para dar! E tantos a necessitar de ajuda...
Clamam por amor! Por uma palavra amiga, por disponibilidade!
Estamos em constante solicitação, temos que responder! Estar prontos para participar
neste trabalho que é elaborado por todo cosmos.
Fazer com que a Paz reine em todo Plano! Estarei sempre contigo!
M....!
Sessão de 04-11-2010
Há sempre razão para tudo que acontece...
Mas nessa razão impõe-se haver compreensão... Porque assim que cada um de vós
conseguir alcança-la, será já tudo fácil de empreender. Para nós, aqui neste lado,
vemos quanto é difícil para vós sair de vós para fora, mas enquanto não criardes
vossas proteções tudo poderá ser doloroso! Assim, há que vos libertardes, pois ainda
estais presos à vossa prisão, e pensais que é nela que estareis seguros!
Engano vosso!
Tendes que abrir essas portas, destrancá-las, entrar dentro do outro lado que é vosso,
para que possais sentir vosso apelo para vos libertardes, serdes seres livres!
E só assim conquistareis algo superior a vós, em prol de vossa vida futura de amor!
Aqui vos acompanhamos, sempre juntos em amor, percorrendo convosco aquele
caminho que leva ao Pai! Jesus!
Sessão de 04-11-2010
Sempre Amor!
Amor é tudo para viver em Paz, unir-nos com Jesus, e conseguirmos conhecer esse
sentimento divino.
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Com amor estou presente!
Paz!
Sessão de 04-11-2010
Paz!
Minha irmã! Porque duvidas tanto?
Estás bem!
Confia! Segue em frente, põe teu amor ao serviço!
A caminho da revelação divina és dirigida! Propõe-te ir...
Sabes que estás em união connosco, nossas mentes estão ligadas, para que possas
captar nossas presenças...
Tudo está Bem Sessão de 11-11-2010
Somos irmãos! Todos estamos na mesma luta - proteger nosso Planeta! Apaziguar a
violência!
Travar a guerra entre os homens!
Mas para isso necessitamos de todos!
Há que formar corrente energética forte para que consigamos irradiar Luz.
Luz Azul
E enviá-la a todos que sofrem!
Paz!
Sessão de 11-11-2010
Paz!
É no Amor que saberemos ultrapassar cada dificuldade em nossas vidas! Ama sempre!
Escuta...
Terás oportunidade de ouvir!
Essa voz que vem de dentro como um pensamento!
Tudo porque nada se consegue sem Amor!
Cristo está em nós...
Vive em nós!...
Projecta-se na vida que cada homem busca para ser melhor!
Cada um saberá como viver!
Mas sem amor não se vive!
M....!

2|Página
Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 30-12-2012 – no site www.aela.pt

Guia
M....!
Sessão de 11-11-2010
Caminha e vede! Bom é o Senhor! Dá-nos tudo aquilo que necessitamos: E guia-nos
sempre!
N'Ele a Luz se faz para a humanidade que sofre! E alivia os que sofrem em seu nome,
pois esses provam seu sacrifício por amor.
Filhinha,
Hoje estou em sintonia contigo neste trabalho para que tudo possa ser analisado:
Nós somos imperfeitos, sim! Sabemos isso...
Expiamos por isso!
Saberemos enviar luz àqueles nossos irmãos que estão sofrendo?
Permiti que nossa luz pela paz seja firme, forte! É preciso que todos se libertem e
irradiem para os outros Paz, Amor, sempre acreditando que estão levando um pouco
de paz à terra. Todos unidos formaremos correntes seguras, onde poderemos ajudar a
conquistar a Paz na Terra! Tudo está em nós! - Tudo está em nós - Dai = Para que
tendes receptividade naqueles que vos amam!
Recebei este amor!
Para todos vós!
M....!
Sessão de 11-11-2010
Amigos!
Hoje estou convosco, para vos dizer que tudo aquilo que fazeis em cada dia é
contabilizado em vossa lista!
Lista que começou a ser escrita logo quando reencarnastes.
E tudo está registado, o mais pequeno pormenor existe averbado nessa lista, que no
fim de vossa experiência será posta perante vós!
E sereis vós quem irá avaliar vossa vida!
Parece fácil! Parece inútil!
Porque desconheceis o peso daquilo em que um dia vos confrontará convosco
próprios.
E aí estareis perante vós, sem carapaças!
Vereis como vivesteis! Tereis remorsos!
Sentireis alegrias de acordo com aquilo que tiverdes feito! Somos juízes de nós
próprios e teremos nossa recompensa!
A capacidade para analisar será redobrada, pois caireis em profunda meditação sobre
aquilo que poderíeis ter feito e o que fizesteis!
Recordai! Podeis evitar medos futuros, negações, críticas, porque sois vós quem terá
de saber aquilo que vos é necessário viver! Dai vosso melhor! Apostai em vós, porque
estais no caminho onde não há retrocesso.
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Porém, só vivendo sabereis a verdade!
Porque a verdade que é Deus! É única!
Bendizei vosso Mestre Jesus!
Mestre dos Mestres dá-nos sua Luz para que caminhemos mais lúcidos, despertos para
cada perigo que nos espreita, tudo no caminho que Ele nos trouxe: de Amor!
Com Amor!
Sessão de 11-11-2010
Vamos trabalhar!
Vamos ajudar quem necessita! Que são muitos! Estamos aqui para exercer ajuda a
nossos irmãos, vamos então concentrar-nos no nosso Mestre Jesus, mas meus irmãos,
voltai-vos para Deus, elevai-vos, pois libertos em vossas mentes podereis funcionar
melhor - Praticai vossa elevação, desprendei-vos, subi até níveis mais elevados de
vibração, pois é aí que tereis mais condições! Sempre estou presente convosco!
Prometestes a vós cumprir esta missão!
Não a renegueis! Continuai pois é para vós fundamental! Evoluireis mais sempre que
estiverdes disponível para ajudar! Fundai vossos alicerces mais fundos! Erguei muros
fortes em volta de vós!
Protejei-vos! Conseguireis tudo isso desde que assim queiras!
Como sempre!
Voltarei!
Sessão de 11-11-2010
Minha irmã! Todos têm ajuda, apenas não conseguem estar atentos àquilo que
recebem!
Problemas rodos têm... Que seria da vida se vós não tivésseis vossos problemas?
Saberíeis dar o devido valor à vida?
Porque tudo era fácil e então seria inútil vossa aprendizagem.
Conseguiríeis dar valor àquilo que estais conquistando por vosso mérito? Não! Porque
é nas dificuldades que tereis que saber agir!
Acção que dará reacção! É fácil! É justo! É matemática!
Quando puderdes solver vossas contas com saldo positivo estareis pondo em vosso
lado caracteres que conseguireis decifrar!
E com eles decifrados partireis para a realização maior... Perfeita equação - ligados nas
linhas perfeitas que estão em vós!
Perfeito como Deus! Sereis!
Apenas unidos n' Ele - Sempre sabendo que d' Ele fostes creados um dia para poderdes
conquistar vossa Luz!
Estou presente!
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Sessão de 11-11-2010
Pai, porque me deixaste neste mar de lágrimas?
Sofro tanto! Nada que me faça demover deste mar de lágrimas onde me encontro.
Todos choram, arrependem-se, gritam por socorro, mas ninguém nos ouve!
Queremos que alguém nos alivie nosso sofrimento... Pedimos perdão!
Cremos que alguém nos virá aqui buscar!
Porque sabemos que há um pai que é de todos... então, nós! Somos filhos, ou não?
Perecemos aqui! Buscamos paz e não conseguimos encontrá-la!
Pedimos ajuda pois somos muitos que estamos aqui perdidos sem saber qual é o
caminho... Mas todos os dias esperamos alguém, para nos vir buscar.
Somos tantos ... Queremos ajuda!
Pedi por nós!
Obrigado.
Sessão de 18-11-2010
Queremos-vos tanto!
Somos Todos Um! Com Deus!
Unos no seu amor. Para todo sempre.
A Vida é para ser vivida!
Em cada dia que Deus concede a todos! Procurai viver em Perfeita Condição como
seres que sois!
Só quando verdes como viver é bom tereis capacidade para lutar!
Então meus irmãos! Encetai vosso percurso na esfera que vos dirige... Ao Pai!
Até já!
Estamos junto nesta luta convosco!
PSICÓGRAFA B
Sessão de 01-09-2011
Guia
G......
Etapas!
Meus irmãos, é sempre com grande alegria que nos reencontramos. A Missão de Amor
a que nos devotamos todos, ultrapassa as nossas próprias dimensões. O sofrimento
que nos rodeia a todos é indiscritível. Ainda não compreendemos verdadeiramente o
poder que as nossas palavras e pensamentos têm. Não cremos o quanto a Lei da
Afinidade afecta as nossas vidas. "Somos o que pensamos!" somos aqueles que
atraímos, pois que o intercâmbio entre as duas dimensões é constante! Vigiai vosso
sentir! Vossas verbalizações! O dom da palavra pode-se transformar rapidamente
numa arma de arremesso contra nós próprios ou num suavíssimo balsamo para nossas
dores.
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Tende consciência irmãos, que ao longo das nossas vidas, vamos colhendo apenas
aquilo que semeamos!
Bem hajam todos os que têm boa vontade! Luz e Amor para todos!
Flores, muitas flores para todos!
Sessão de 01-11-2011
Boas noites!
Minhas queridas, meus irmãos, nossos corações brilham de alegria! Nossos
reencontros são sempre bálsamo para nossas almas. Como é bom ver a Luz que os
trabalhos produzem, a satisfação de ser útil, de estar vivo!
Pai Eterno, obrigado por todas as graças que recebemos!
Pai Eterno, Ajudai-nos a entender a vida que Nos Deu!
Pai, querido Pai, perdoa nossas faltas e ajuda-nos a crescer!
Obrigada meu Deus Pai!
Uma irmã, ainda a aprender a viver!
Sessão de 01-11-2011
Santas noites de amor!
Meus irmãos, bem hajam!
Ao longo da minha vida, já fui escravo e rei senhor. Voltei a ser escravo e senhor! Já
repeti as mesmas lições várias vezes. Em cada ciclo aprendi mais sobre mim, chorei
com mágoa a minha pequenez. Fraquejei muitas vezes... é duro reconhecer nossos
defeitos e nossos erros. Para nós e para os outros, criamos uma fachada, quase
sempre, falta até compreender- -mos que somos uma ínfima parte da Grande Obra
do Pai.
É com humildade que subimos a estrada da montanha celeste. É nesse estado, em que
olhamos para nós mesmos, que vemos o que temos ainda para fazer! Quanto ainda
para andar! Ao longo da minha vida, visitei muitas localidades, porém asseguro-vos, a
todos é necessário o mesmo esforço evolutivo, independentemente do caminho
abraçado.
Mesmo sem professor em qualquer fé, a boa vontade, por si só, já representa o Amor
Divino em nós. Cada cultura tem os seus valores e interpretações próprias, nenhuma é
mais válida que outra, se o objectivo é o mesmo: a perfeição e a felicidade do Homem
enquanto filho de um Deus de Amor.
Vigiai vossas palavras e acções!
Parai vossas actividades por segundos apenas e dirigi vosso pensamento ao Alto. Crede
que até um olhar com bondade, já é uma oração, uma ligação com o Ser Creador!
Vivei como se cada momento, fosse a última oportunidade de alcançar a Paz e
Felicidade Eternas! Praticai sempre o vosso melhor e com isso, garantis vossas partidas
em paz e Harmonia.
Que o Pai a todos Abençoe! Um irmão, nos trabalhos e na vida.
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Sessão de 08-09-2011
Guia
G......
Vivemos!
Meus irmãos, que a paz esteja convosco!
A educação é algo que se ministra a nossos filhos desde os primeiros momentos em
que recebemos a missão amorosa da paternidade e maternidade. Porém esta missão
vai muito para além dos nossos filhos! Este sentimento divino em nós, leva-nos a saber
amar e respeitar tudo o que nos rodeia, quer tenhamos ou não noção das realidades
em que vivemos. O despertar da nossa consciência para a realidade de que a Vida
Continua, é algo que grande parte da humanidade nos dia de hoje, ainda não tem,
ainda não aceita...
A educação é fonte de alegria e conforto, paz e alegria!
A educação é como o Ar que respiramos! A consequente responsabiliza- -ção do
próprio ser pelas suas acções impulsiona a evolução da Terra e do Ser. Gera um autoesforço pela elevação / crescimento de si próprio, assim como o respeito por tudo o
que contacta.
Oremos ao Pai pela iluminação de todos os Seres em todos os Reinos.
Paz, muita paz! Flores para todos!
Sessão de 08-09-2011
Boas noites!
Minhas queridas, meus irmãos, é sempre com alegria que vos saudamos a todos.
Somos todos poucos na missão de socorro a nossos irmãos. Também nós já estivemos
no lugar deles, igualmente desesperados, feridos na alma e no Ser, a chorar e
mendigar um copo de água, um raio de Luz...
Áh meus irmãos queridos, como lamentamos que a mediunidade ainda seja vista como
diversão!
Áh meus irmãos queridos, como choramos a ignorância, o sofrimento de cada irmão...
como sofrem de ilusão e desilusão pelo que encontram...
A mediunidade é missão de trabalho, é descoberta de amor, é instrumento de
autodesenvolvimento e perfeição! Jamais pode ser encarada como diversão ou
exploração devassa da vida de cada irmão! Cada um de nós tem as experiências que
precisa e desejou! Cada um de nós tem as capacidades que pediu, que lhe fazem de
bengala para o seu crescimento. Recordai-vos destas palavras do mestre: "a quem
muito lhe foi dado, muito será pedido!" Tende noção desta realidade! O que é próprio
para um pode ser desastroso para outro! Aceitai o que tendes em vossas vidas e pedi
ao Pai iluminação!
Com isso estareis no rumo da harmonia e da felicidade.
Que a Luz do Pai a todos guie e conforte.
Uma irmã, ainda a aprender a viver!
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Sessão de 22-09-2011
Guia
G......
As nossas mãos!
Meus irmãos com alegria vos saúdo.
Hoje falamos dos poderes que têm as nossas mãos. Quando fechadas, parecem e
podem ser ameaçadores. São sobretudo caixas de dor, insegurança e medo, muito
medo, muita falta de amor próprio e fé! Estes irmãos, que continuamente fecham as
mãos ou apenas estendem um dedo acusador, sofrem de solidão profunda, vivem sós
e sem esperança num futuro feliz, vivem tristemente derrotados sem darem por isso.
Áh meus irmãos, abri vossas almas e vossas mãos, num abraço fraternal a estes irmãos
sofredores! Sede veículos de amor e esperança! Já tendes conhecimentos suficientes e
provas para o fazerdes! Recordai-vos, ajudando, estais a ajudar-vos a vós próprios!
Tudo o que fazemos, para nós mesmos retorna. Sede instrumentos de paz e de amor!
Dai todos as mãos e segui em frente amparando-vos uns aos outros! Acreditai que
estamos convosco nesta partilha da Boa Vontade. Flores para todos.
Sessão de 22-09-2011
Boas noites.
Minhas queridas, meus irmãos, é sempre com amor que nos reencontramos, é sempre
com alegria que vos saudamos!
As mãos, são as pedras que fustigam o corpo e a alma, ou bálsamo que nos cura todas
as dores. As mãos podem abençoar e fazer crescer a vida. As mãos são as
distribuidoras da energia por excelência. Porque ainda negamos este facto?
Experimentai a acariciar uma planta, um animal, vede como crescem e se tornam
dóceis! As mãos da mãe e do pai, alimentam o corpo e alma dos filhos. É um laço que
se cria e fortifica! O amor que se transmite assim, é intemporal e vivificante.
Dai sempre as mãos a quem está a vosso lado! Uma irmã na vida a dar-vos as mãos
todos os dias.
Sessão de 29-09-2011
Guia
G......
Os nossos olhos!
Queridos irmãos, esta noite falamos sobre os nossos olhos. Com eles enxergamos o
que queremos e o que não queremos consciente ou inconscientemente. Quantas
vezes por comodismo, medo, ignorância ou egoísmo, não queremos ser reconher
quem a nosso lado precisa de um olhar, um carinho, assistência física ou espiritual.
Quantas vezes fechamos os olhos e o coração... Nossos olhos são as janelas para e da
nossa alma, disse um dia algo parecido um poeta... assim é! Por eles mostramos o que
sentimos, riem ou choram conforme a nossa consciência, o conhecimento de nós
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próprios... é assim que reconhecemos os outros... julgamos pela mesma medida que
um dia será usada para nós mesmos...
Os olhos do corpo são a nossa consciência activa... Os olhos da alma são a nossa
essência, a nossa percepção do todo, e do papel que desempenhamos na vida, no
momento...Nossas preciosas janelas são muitas vezes enganadas pelos nossos
sentimentos inferiores, nossa condição de humanos em contínua aprendizagem...
Deixai entrar a Luz em vossos Seres! Deixai sair o Amor que está em vós mesmos! Amai
sem reservas, não olheis para o passado, encarai a vida de frente, olhai o Sol com
esperança. Somos todos muito amados. Flores para todos!
Sessão de 29-09-2011
Boas noites.
Minhas queridas, meus amores com alegria vos saudamos. Meus irmãos, como o
sofrimento nesta Terra é tão horrível: sofre-se no corpo e na alma. Nestes dois lados
da vida, a falta de consciência de que tudo o que fazemos tem uma consequência, é
seguramente mais abrangente do que qualquer guerra, porque afecta as duas
dimensões em simultâneo e por muito mais tempo do que os nossos olhos
normalmente vêem.
Irmãos - sofrendo de maior ignorância - vivem e revivem o mesmo dia de horror vezes
e vezes sem conta, até que um dia despertem por si ou beneficiando das preces de
irmãos que oram e intercedem por amor ao Pai, por ajuda e socorro para todos os
sofrem.
Ninguém fica abandonado ao seu destino, ao sofrimento eterno, no entanto conforme
o seu merecimento, os seus méritos acumulados, assim receberá a ajuda que lhe é
necessária. Existem irmãos, que choram, dizem não crer em nada, apenas naquilo que
vêem... esses pobres irmãos, fecham a porta a qualquer ajuda... serão um dia
ajudados, quando já estiverem exaustos de tanto sofrer... só aí, são capazes de ouvir e
dar o benefício da dúvida... enfim..., o primeiro passo para iniciar o longo caminho
para a felicidade, para o conhecimento das Leis da Vida. Amai, amai sempre!
Uma irmã, ainda a aprender a viver, a chorar e a reflectir sobre a vida, triste por ver
tantos irmãos a chorar, obstinados em continuar a sofrer...
Sessão de 29-09-2011
Santas noites!
Poucas palavras sobre a faculdade da mediunidade. Todo o intercâmbio é prova da
vida. Para uns, uma palavra é razão suficiente para a tomada de consciência. Para
outros apenas uma imagem é necessária.
Para muitos outros, são necessárias palavras, imagens, exemplos e sobretudo muito
amor e compreensão. Todos nós vivemos em constante aprendizagem e processos de
perdão aos outros e sobretudo a nós próprios, os mais difíceis de atingir! Para esse
efeito, ao reencarnarmos escolhemos o que achamos ser para nós mais benéfico e
perante nossos desejos e necessidades, o Pai reformula nosso plano de vida. Lembrai9|Página
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vos, "perdendo" aparentemente, ganhamos a vida pela nossa humildade e espírito de
sacrifício. Umas vezes parecemos as vítimas outras vezes apenas nos oferecemos para
tal papel em benefício de nós mesmos e de nossos irmãos. Recordai, quem acende
uma vela, ilumina-se a si próprio em primeiro lugar!
Não julgueis, não amaldiçoeis, aquilo que se vos apresenta na vida. Pedi entendimento
ao pai. Rogai pelo seu amor, compaixão e sabedoria.
Vivei cada dia com amor e deixai que a luz vos guie, que o amor universal vos envolva,
fortifique e acarinhe.
Assim é! Paz e amor para todos. Até um dia!
Sessão de 06-10-2011
Guia
G......
Simplicidade!
Meus irmãos queridos, hoje falamos de simplicidade, de pureza, de amor...
Quem acende uma vela é o primeiro a ver o caminho. Do mesmo modo, quem tem
acesso, quem aprende a reconhecer as Leis da Vida, quer pelo estudo, quer pelas
circunstâncias da vida, pode-se considerar feliz! Não será tomado pela surpresa das
provas que vive ou pela prova da hora do abandono deste material que agora nos
suporta. Quem vive de coração aberto, nada deve temer, pois que pela Lei da
Afinidade, nada terá em comum, com coisas diferentes da Luz, do Amor e da
Compaixão.
A Vida deve ser vivida como as doses dos remédios, uma parcela apenas de cada vez.
É preciso dar tempo ao corpo e ao Espírito assimilarem os conhecimentos recebidos. É
preciso que o Ser entenda, analise, reflita sobre o que se passa consigo e que rumo
quer dar à sua vontade, aos seus pensamentos, as suas intensões.
Finalmente irmãos queridos, sempre vos relembramos com o amor de irmãos mais
velhos, e também em aprendizagem: amai sempre, em qualquer circunstância.
Perante qualquer dúvida, amai - perdoai e amai!
Orai ao Pai por Entendimento, sabedoria, amor e compaixão. Que a Luz do Pai a todos
Guie! Flores, flores para todos, e paz, muita Paz!
Sessão de 06-10-2011
Boas noites
Minhas queridas, meus irmãos, com alegria vos saudamos. Todas as orações, todas as
mãos, todos os corações são necessários para elevar as nossas vibrações de auxílio a
nossos irmãos perdidos. É-vos impossível aperceber-vos de todo o sofrimento que
passa por esta sala. São rios de lágrimas de quem sofre e de quem auxilia, porque dar
as mãos, servir é uma Graça, um bálsamo para nós mesmo. Ajudando ainda nos
ajudamos mais a nós mesmos. É com este sentimento humilde e de gratidão ao Pai
pela oportunidade de nos recuperar-mos, que devemos entender a nossa participação
nestes trabalhos.
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Ninguém está acima de ninguém! Já todos cometemos os mais variados erros, e alguns
tão hediondos, que não nos lembramos, nem sequer com eles queremos sonhar.
Graças ao Pai pela permissão de praticar-mos a nossa recuperação. Graças a nosso
mestre Jesus, nosso Irmão Maior por todos os exemplos de vida que nos deixou, por
todo o Roteiro de Luz que nos deixou, tão amorosamente. Áh meus irmãos tanta coisa
se passa longe dos olhos, do nosso sentir... Pelo medo, fechamos o coração, queremos
crer que apenas temos esta vida, mesmo com tantas provas, continuamos a preferir
não ver, não acreditar e porquê irmãos queridos? Porquê?
O Roteiro de Vida de nosso Irmão Jesus, implica o nosso esforço, um trabalho sobre
nós próprios, tão difícil de executar pelo nosso egoísmo, comodismo e medo. Perdoai a
dureza das minhas palavras hoje, apenas pretendemos alertar-vos! Não queremos vervos sofrer como estes nossos queridos irmãos desencarnados e encarnados, aqui em
tão grande sofrimento.
Que a Luz do Pai nos Guie a todos. Uma irmã, ainda a aprender a viver.

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