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PSICÓGRAFA  A 

Sessão de 18-11-2010 
Guia 
M....! 
Procura minha irmã! 
Essa busca é necessária. 
Empreende tua vontade mas compreende-a! 
Vamos estar ligadas para sempre! 
E tudo poderá ser real! 
Na fé temos forças redobradas! 
Mas serão necessárias outras energias que estão em ti enebriando tua alma!  
Com amor seguirás, esse fio condutor para ligação a Jesus. Perdoa!  
No perdão colmatarás parte da viagem que programaste. 
Para ti meu amor! 
Fico contigo 
 

Sessão de 18-11-2010 
Força minha irmã! 
Tens de ter força para superar teus obstáculos. São tuas provas. 
Segue tua intuição, pois conseguirás orientar-te naquele percurso a trilhar! 
Hoje um problema! 
Solucionado! 
Outro surgirá, certamente, mas acredita em tua capacidade para solvê-los. 
Pois para conseguires ter paz tua mente tem de estar em equilíbrio. 
Munida dessa paz que procuras, e que conseguirás atingir, então, tudo estará mais 
claro para ti! 
Hoje já está! Amanhã logo verás! 
Não desistas nunca desta paz que aqui encontras, procura-a em todo o lado, porque 
Deus está presente em tudo que creou! 
Na Paz fico! 
 

Sessão de 18-11-2010 
Paz! A beleza desta vida dá-se quando nos apercebemos daquilo que somos - seres 
imperfeitos -. 
Na humildade desse reconhecimento saberemos ultrapassar nossas dúvidas! 
Será sempre na medida dessa transformação em seres mais humildes que 
conseguiremos seguir em frente e caminhar! 
Cada dia é para ser vivido como se fosse o último, nesta vida... 
Aproveitar as provas que são-nos oferecidas para controlá-las noutro sentido! 
Mudando! 
Transformação em algo de bom! 
Algo que servirá para aprender! 
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E saber que nossa vida será aquilo que conseguirmos realizar. 
Estou presente 
 

Sessão de 18-11-2010 
Paz e Amor para todos. 
Somos seres que procuram paz! 
Somos cada vez mais solicitados para dar Paz! Mas que fazemos para conquistar nossa 
Paz? 
Sabemos ouvir nosso coração? 
Conseguimos estar em sintonia com Forças Superiores que ajudam-nos 
incansavelmente? 
Que conseguimos nós fazer? 
Pouco, ainda! 
Mas cabe-nos lutar contra nossa inércia! 
Compete-vos estar atentos a tudo que nos rodeia, alertados para tudo! 
Porque nada que possamos fazer em prol da Paz! Do Amor! Será sempre insuficiente... 
enquanto formos pouco exigentes connosco próprios. 
Cabe-vos, meus amigos, fazer esse trabalho em vós! Começai hoje! Porque amanhã 
será já tarde! Vêde em vós cada solução a dar aos vossos problemas! 
Pois sereis vós quem terá que resolvê-los. 
Sempre Presente! 
 

Sessão de 18-11-2010 
Louros para quê? 
Os louros não homenageiam ninguém! 
Coroas postas nas cabeças daqueles que percorrem caminhos apenas que estavam 
programados em seu destino. 
Distinguiram-se por isso? 
Pois foram neles colocados coroas de louro, enaltecendo seus feitos! 
Hoje quem são esses homens então coroados? Uns Grandes! Mas em espírito... 
Outros, mais pequenos ainda em sua dimensão espiritual! 
Eu fui laureado com essa coroa, hoje vejo não ter existido motivo para tal gesto, pois 
apenas fui aquela alma guiada em seu caminho! 
Por isso vos digo: Louros para quê? 
É condição apenas vossa aquela que vos trará louros envolvidos em luz! Só essa 
coroação interessa. 
 

Sessão de 25-11-2010 
Luz para todos! Meus irmãos hoje estou convosco em missão de transmissão de amor! 
Amor que emerge em vós sem que vos apercebeis disso! 
Mas estais emitindo também algo que já vos foi ofertado pelo Pai! 
Amor é Tudo Aquilo que necessitamos! 
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Com amor pairando entre vós será fácil acolherdes em vós nossos irmãos que estão 
aqui para receber ajuda. São muitos e sentem-vos presentes! Acorrem aqui chamados 
pela vibração superior, que é emanada deste local! E é nela que se ligam aos nossos 
amigos que os acompanham, que os trazem, para receberem ajuda. 
Paz 
 

Sessão de 25-11-2010 
Comecemos então... 
Que sabemos nós sobre a vida? 
Só em cada experiência passada conseguiremos absorver da vida aquilo que nos é 
necessário. 
Mas para experienciarmos há que analisar bem cada vivência para dela podermos 
retirar aquilo que era suposto alcançarmos. 
Viver é necessário para nós! Viver aqui! Nascer! Voltar a viver! Aqui e noutros planos 
diferentes. Sempre colhendo aquilo que já sabemos ser nosso! Voltando a analisar, 
para saber... Na procura do caminho seguireis vossa intuição, conseguireis discernir o 
que interessa para vós. Para isso tereis que adquirir conhecimento, essencial para vós, 
para que aprofundeis valores, para que crieis em vós condições! 
Somos amigos    
 

Sessão de 02-12-2010 
Guia 
M.... 
Sempre Presente. Por amor, em missão, por união de almas. Quanto sofrimento paira 
aqui! 
Quantos irmãos estão pedindo ajuda? Muitos! 
Esqueceram sua condição na massa negra em que estavam e clamam agora por ajuda. 
Mas nem todos irão recebê-la pois seus corpos estão muito densos ainda, há que 
depurarem-se primeiro, só depois conseguirão perceber sua essência. Quanta falta de 
fé também aqui está... porque não crêem que tudo vos é possível, só quereis estar 
recebendo? 
Mas tendes primeiro que dar, tudo tem regras, morais, fáceis porém para vós 
compreenderdes. 
Sabes quanto é necessário crescer, sabes quanto é necessário crescer? 
Pratica tua vontade com mais veemência, confere a teus actos eficácia, eleva-te cada 
vez mais, seguirás esse caminho de luz que procuras, e chegarás segura... Tem fé! A 
vida é feita de pequenos nadas, sabei colher desse nada algo que está latente em cada 
coisa! 
Vereis como compreendereis melhor... como conseguireis alcançar maturidade 
espiritual. 
Para que vosso crescimento seja cada vez maior. 
Paz para ti! 
M....  
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Sessão de 02-12-2010 

Façamos nossa Paz! 
Para podermos transmitir essa paz… 
E podermos ser úteis! 
Porque nossa missão é sempre no Caminho da Paz. Da divulgação do Amor que Jesus 
nos deixou! 
E seguirmos seus passos em tudo que ficou registados na vida que viveu, Perfeito só 
Deus! 
Mas caminhamos em sentido ascensional, somos seus filhos, por isso nada nos 
impedirá de alcançarmos Deus. 
A procura é constante! 
Quanto maior for o conhecimento mais possibilidade tereis de alcançá-lo. Seu amor é 
infinito, seu amor vibra em cada um! 
Porque estais recebendo cada vez maior compreensão daquilo que vos ampara? Para 
que possais evoluir. Crescer! E amar profundamente! 
Esta é a vida maior! A que vos espera se fordes capazes de vos transformar!  
Sempre Presente! 
Voltarei!   
 

Sessão de 02-12-2010 
Ontem! 
Hoje e Amanhã! 
Será assim que podereis definir vossa etapa de crescimento espiritual. 
Vamos ver: 
Ontem fostes seres ainda imperfeitos… 
Hoje sereis melhores que ontem, mas cabe-vos saber de vossas imperfeições e 
melhorá-las! 
Hoje viveis para achar vosso futuro, que será de acordo com vossa maturidade 
espiritual! 
Amanhã sereis produto de tudo que já fizesteis! - Ontem, hoje. 
Sempre. 
 

Sessão de 09-12-2010 
Cremos em ti Senhor! 
Porque Tu és Amor! 
Sabemos que nada somos sem Tua Luz! 
Queremos merecer teu amor! 
Hoje! E sempre! Nada se compara a teu amor infinito! 
Pois permites que teus filhos voltem sempre para ti! 
Ficamos! 
 

Sessão de 09-12-2010 
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Paz 
A luz é sempre nosso farol… 
Sempre é nela que encontramos alento para caminhar. 
Peço a Deus que a luz seja tua lanterna, que sempre esteja acesa para que nunca 
tenhas medo de trabalhar. 
Pergunto-te: Quem sou? 
E tu saberás! 
 
PSICÓGRAFA  B 
 

Sessão de 06-10-2011 
Porque caça o homem? Que tanto desejo tem de matar! Nem compreende que todos 
os dias se mata um pouco! Cada vez que nega um copo de água, uma palavra amiga, 
um sorriso, também se está a matar a si próprio um pouco... todos os dias... não sou 
ninguém para falar. Já fiz de tudo o que possam imaginar! Hoje trabalho neste centro 
há algum tempo. Também aqui fui recebido em estado lastimável. Em breve vou seguir 
para outros postos de socorro. Continuarei a trabalhar e a resmungar comigo mesmo. 
Ainda não me consegui perdoar por tudo e o que fiz aos outros e no fim de contas, 
acabei por fazê-lo a mim mesmo... estou a tentar entender-me e perdoar-me, não me 
lembrava do que sei hoje, algures no tempo perdi o bom senso e a boa vontade e aí... 
perdi-me, foi isso perdi-me... Hoje quero continuar a procurar o meu caminho, o meu 
rumo. É difícil olhar-me de frente! Que mais terei eu feito nesta e noutras vidas? Que 
mais terei eu feito! Por agora contento-me em lavar o chão, regar o jardim. Estou 
ocupado e assim mesmo eu vou matutando na minha triste vida desperdiçada. Que 
tolice! É preciso bater no fundo para acordar. Como é possível? Só depois de cair é que 
penso no que fiz? No que faço! No que quero para a minha vida! Esta noite é a minha 
única noite aqui, partirei com o último irmão que sair. Desconheço o sítio para onde 
vou, tenho algum medo, confesso, mas se bem pensar, aqui só fui estimado, e mesmo 
assim sempre a cobardia a querer vir ao de cima. Mas não quero fugir, quero estar em 
paz, quero estar em paz! Senhor Jesus, irmãos, não me desemparem, tenham pena de 
mim. Sou um desgraçado a re-acordar. 
Piedade, piedade! Não deixem que as forças me faltem, que o medo me vença! Como 
o medo de ouvir o que já fiz, me persegue, que vergonhas ainda terei que passar por 
ter sido tão fraco e egoísta, um tonto, um verdadeiro tonto. Não quero chorar, quero 
continuar em frente, em frente! Vou preparar-me, os trabalhos estão quase a 
terminar. Pedi para vos deixar estas reflexões de um tolo, como informação apenas do 
que se pode sentir, do desespero que se sente. Vou agradecer sempre toda a ajuda 
que aqui recebi desde o primeiro instante, apesar de eu ter sido barulhento e irritante 
no inicio. 
A quem eu magoei, perdão! A quem me deu a mão, obrigado. Vou ter força, quero ter 
força para me recuperar, vou conseguir, e um dia vou ajudar tontos egoístas como eu. 
Até um dia! 
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Sessão de 06-10-2011 
Com alegria 
Com simpatia 
Eu mostro a estrada! 
 
Com sabedoria 
Com mestria 
Eu encaminho para a estrada! 
 
Com coração aberto 
Com a alma sem tormento 
Eu sou apenas um elemento 
Contra este sofrimento! 
 
Com o livro certo 
Com o pão certo 
Todos encontram o rumo certo! 
 
Um irmão a brincar com as palavras e as verdades da vida. 
 

Sessão de 06-10-2011 
Amar 
Remar 
Orar 
Escutar 
Caminhar 
Perdoar 
 
Tantas palavras a rimar 
E na vida, como amamos? 
Também sabemos 
Ajudar? 
 
Tanta coisa se pode dizer e no entanto tudo se resume a uma palavra: AMOR Um 
irmão a brincar com as palavras e as verdades da vida. 
 

Sessão de 13-10-2011 
Guia 
G...... 
Pontos de encontro! 
Meus irmãos, com alegria a todos saudamos. 
Na nossa estrada, encontramos e reencontramos os mesmos irmãos várias vezes, até 
conseguirmos vibrar em plena harmonia connosco mesmos e com nossos irmãos. 
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Cada um de nós tem os seus reajustes a fazer. Serão estes os mais difíceis de somar, no 
entanto, com amor, fé e estudo, tudo se consegue ultrapassar. É necessário 
compreender as Leis da Vida, sermos responsáveis por nossas acções. É preciso que 
nos reencontremos connosco mesmos, com a nossa alma. Aí encontraremos paz 
interior, a força para alterar-mos em nós, os nossos padrões vibratórios, o nosso 
comportamento. 
Pontos de encontro, são todos os contactos que temos uns com os outros e entre 
qualquer dimensão. 
Pontos de encontro, são preciosos momentos a estimar, são oportunidades de dar e 
receber amor! 
Pontos de encontro, são bálsamos de alegria, para todos os que sofrem (seja qual for a 
causa). 
Que o Pai permita, que todos os nossos contactos sejam sempre plenos de Luz e Paz! 
Flores, muitas flores para todos. 
 

Sessão de 13-10-2011 
Boas noites 
Meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas, hoje choramos de alegria por ver 
alguém que nos é querido! Tal como nós se dedica à causa do Bem. 
Todos vós sois queridos e estimados por nós, somos a mesma família, com o mesmo 
rumo, suportando-nos nesta missão de socorro e crescimento individual (de cada um 
de nós). 
Os pontos de encontro, são os locais no tempo e no espaço onde nos reencontramos a 
nós próprios e a nossos irmãos. Ao longo do nosso caminho, semeamos o nosso 
jardim, no tempo certo colhemos tudo o que semeamos, alegria ou lágrimas.  
Por vezes, mesmo "sem" merecermos, O Pai nos envia Mensageiros de Coragem e 
Amor. 
Abri-lhes vossos corações e vossas almas! Inspirai-vos e continuai a caminhada. 
Que o Pai a todos nos console sempre e nos mostre o caminho a seguir. 
Pedido de uma irmã, ainda a aprender a viver. 
 

Sessão de 13-10-2011 
Santas noites 
Cada um de nós tem o seu percurso, fez as suas escolhas... uns foram capazes de os 
seguir, outros não... uns têm consciência disso outros não... uns queriam outra 
oportunidade... outros apenas fogem com medo, por cobardia ou irresponsabilidade... 
Todas as nossas escolhas têm razões que julgamos saber na totalidade, no entanto, 
mantemos em nós muitas impressões de outras vidas, que nos vêm influênciar na vida 
presente. Por vezes não sabemos a razão de grande tristeza sentida amiúde. Nada nos 
satisfaz, mesmo com todas as condições materiais que desejamos - e no entanto, o 
vazio persegue-nos! Com inveja até olhamos para outros irmãos, vivendo apenas com 
o básico, sentem-se felizes em paz... Tomai consciência, de que as nossas vidas nos 
seguem e delas por vezes mantemos leves impressões. 
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Numa situação destas, resta-nos o amor! A fé e esperança em dias melhores! Crer-mos 
que somos amados, que nunca estamos sós! Orar ao Pai por entendimento e 
humildade. 
Orar ao Pai por coragem e fé! Entendermos que aqui temos de compreender a vida, as 
suas Leis. Compreender-mos que tudo tem uma consequência. 
Que o Amor do Pai sempre nos reúna. 
Um irmão, nos trabalhos. 
(Estas três mensagens anteriores, últimas, foram enviadas porque o centro recebeu a 
visita de uma colaboradora que teve acção meritória de serviço desde a sua criação, 
e que, por diversos motivos pessoais há algum tempo lhe era impossível participar). 
    

Sessão de 13-10-2011 
Se a dor não fosse 
Sinónimo de amor, 
O mundo ficaria louco! 
Nada faria sentido! 
 
Poucos são os que compreendem 
Que uma lição com cor 
Evita um longo corredor 
De torpor a percorrer 
 
Poucos são os que entendem 
Que uma lição com dor 
Ensina mais do que mil livros lidos 
É experiência que marca e remarca 
Até ao fundo da alma. 
 
Assim sendo, sempre a dor será amor. 
 
Um irmão, a brincar com as palavras e as verdades da vida.  
 

Sessão de 13-10-2011 
Abençoadas noites. 
Meus irmãos, com dor assistimos ao desfile de vossas ilusões - que também já foram 
as nossas... relembramos o quanto já sofremos... e o quanto ainda vos falta para 
evoluirdes... É com toda a humildade que o afirmamos, o vosso desalento, medos e 
sofrimento também já foram os nossos. Muitos de nós têm percursos em tudo 
semelhantes aos vossos: ignorância, preguiça, egoísmo, mandatos mediúnicos 
falhados, missões de maternidade e paternidade incompletas, irresponsabilidade... são 
tantas as escaras que ainda tratamos em nossos corpos (espirituais)... Tudo nas nossas 
vidas deixa marcas. É certo que são aprendizagens, mas doi na alma e no corpo por 
muito e muito tempo... quase todos nós - o povo desencarnado - chora quando pensa 
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nos erros que já cometeu ao longo da vida. Alguns de nós, já têm consciência de que 
tudo faz parte do mesmo processo de evolução, no entanto doi saber que falhámos, 
que desperdiçamos tempo repetidas vezes até realmente entender a Vida, o Amor do 
Pai, os Ensinamentos de Jesus... como doi ver que todos os que estão em desarmonia 
com as Leis da Vida, terão de aprender não sem esforço - mas pelo Amor do Pai - pelas 
circunstâncias dolorosas da vida: calamidades naturais, fome, sede, doença; serão os 
instrumentos que levarão massas de irmãos a despertar as suas consciências. Por 
medo, voltar-se-ão para Deus, de tão perdidos que se sentirão. 
Que o Amor, a compaixão e sabedoria do Pai nos acompanhem sempre. 
Um irmão nos trabalhos. 
 

Sessão de 13-10-2011 
Guia 
G...... 
Luz! 
Meus irmãos, sob o escuro véu, somos irmãos! 
Estrelas brilhantes, qual bençãos, partilham e animam as nossas noites! 
Meus irmãos, sob o céu azul, onde brilha o Sol, continuamos a ser irmãos! 
Briza dócil, qual bençãos recebidas animam o nosso viver, a nossa aprendizagem. 
Cada ponto de vista, cada opinião, cada palavra proferida, reflecte o nosso estado de 
alma. Poucos irmãos acreditam nesta verdade; somos o que manifestamos com acções 
e palavras. Muitos de nós não temos noção disto, Julgamo-nos muitas vezes muito 
melhores do que somos na realidade. Esquecemos que estamos todos a aprender e 
que o mais "forte" tem o dever de ajudar o mais "fraco". Não somos humildes o 
suficiente para reconhecer as graças que já recebemos e por isso, ser mais 
compreensivos com quem ainda tem mais dificuldades em compreender a vida. 
Irmãos, tende fé! Pai, iluminai-nos! Ajudai-nos a crescer! 
Flores, muitas flores para todos, muita luz e paz! 
 

Sessão de 13-10-2011 
Boas noites, 
Minhas queridas, meus irmãos, que alegria sentimos sempre que nos encontramos. 
Temos tanto trabalho para fazer! Todas as mãos são poucas, todos os corações são 
poucos para vibrar em amor, para balsamizar as dores de nossos irmãos perdidos. 
Choram de dor e de vergonha... muitos aqui chegam ainda hipnotizados, cativos de 
seus pendores egoístas e ignorantes. Muitas vezes aqui chegam por pedido de seus 
familiares, que a Deus Pai pedem misericórdia. Recebem assim auxílio através das 
muitas Brigadas de Socorristas que em todo o Universo - em todos os planos, se 
dedicam a esta missão. 
No fundo de cada um de nós, está o Gérmen da Vida. Muitas vezes basta uma vibração 
de amor, um sorriso, um doce olhar para despertar a consciência desses irmãos. 
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Irmãos queridos, em todos os momentos das nossas vidas, recebemos e damos 
reflexos das nossas acções, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações... estamos 
todos interligados! 
Acreditai, nenhum irmão vive só. Deste lado e nesse lado, vivemos lado a lado uns com 
os outros sempre. Fazei o vosso melhor e com isso, com o vosso exemplo, com essa 
vibração ajudai-vos a vós mesmos e dando um bom exemplo, ajudais / ensinais quem a 
vosso lado está (em qualquer plano). 
Irmãos queridos, acreditai nesta realidade! Sede responsáveis! Fazei sempre o vosso 
melhor! Assim garantis uma consciência tranquila, uma boa noite de sono e uma 
"passagem" em Paz! 
Mãe Maria, ajude todos estes vossos filhos a crescer! 
Uma irmã, anda a aprender a viver. 
 
 
 

Sessão de 27-10-2011 
Guia 
G...... 
Com carinho vos saúdo irmãos! 
O meu crescimento, tal como o vosso, tem várias etapas. Meu trabalho na Terra será 
continuado por outro irmão, que também há muito vos acompanham. Escolheu como 
nome para si mesmo, Bernardo! Em honra daquele animal bondoso, fiel e dócil: o cão. 
Sua humildade perante o irmão homem é uma benção que poucos ainda sabem 
entender e respeitar. Crede irmãos, todos os reinos do Pai merecem igual amor e 
respeito, somos todos iguais perante o Creador, apenas cada um cumpre a sua função 
e crede, existe muito mais no Universo do que possamos imaginar! 
Bernardo pois, é sinónimo de humildade, respeito e verdade. 
Continuarei também a seguir o vosso desenvolvimento e se um dia me for permitido, 
voltarei. 
Não estais sós! Todos os que amam e respeitam cativam amigos, que convosco 
crescem também; somos todos peregrinos da Vida até à reunião final na Luz Paterna. 
Até um dia irmãos!  
Voltaremos a reencontrarmo-nos com alegria. 
Que a Luz do Pai sempre nos guie e console. 
Flores, muitas flores para todos. 
(Nesta mensagem o guia da médium psicógrafa se despediu por ter que ir cumprir 
outras obrigações e um outro guia foi através dos responsáveis espirituais designado 
para a função de protector e impulsionador da médium. Não tivemos dúvidas de 
mencionar o nome que escolheu(como não é nossa norma de proceder) porque na 
própria mensagem se identifica e pelo qual quer ser reconhecido, até porque ao 
longo das nossas vidas tivemos muitos nomes diferentes e não é o nome que nos 
define,  somente nos identifica, mas verdadeiramente aquilo que somos).   
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Sessão de 27-10-2011 
Mensagem final do Guia 
G...... 
Meus irmãos, meus companheiros de viagem, hoje apenas vos quero convidar para 
fazermos uma oração em conjunto. 
A vida é uma roda, e a cada "rodada", cumpre-nos crescer, atingir os nossos objectivos 
reencarnatórios, não nos recordamos na vigília, mas de volta ao sono (libertador) tudo 
volta a estar bem presente. O estudo da vida, da vida espiritual, é importante; mas 
mais ainda, vivênciar esse estudo. Com isso aprendemos a ser tolerantes, humildes, 
amorosos... crescemos, é isso apenas, evoluímos! 
Oremos então: 
Pai, que a tua Luz nos preencha com Amor, humildade e tolerância. Que a tua 
Sabedoria nos inspire, que a tua compaixão nos Guie. 
Flores para todos, Paz para todos. 
 

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

 

 
 


