PSICÓGRAFA A
Sessão de 09-12-2010
Estou presente.
Começai hoje, meus irmãos!
Porque ontem já passou!
Hoje tendes projectos para concluir! Obras a fazer! Tanta coisa por finalizar… Então!
Começai! E conclui aquilo que iniciasteis ontem!
Tudo tem sequência, tudo está ligado!
Na Paz!
Convosco sempre!
Sessão de 09-12-2010
Para entender a vida há que saber viver, há que saber perdoar, há que saber amar.
Meus irmãos, sei quanto estás sofrendo em toda nossa psicosfera, há perdas por todo
lado!
Porém, estais libertando vossas impurezas, crescendo com conhecimento! Para que
possais um dia atingir nossa esfera. Que sejais fortes, para continuar vossa batalha
pela sobrevivência nesta floresta composta de flores, mas também de sofrimento!
Ponde vossas mentes em trabalho!
Projectai-vos e uni-vos àqueles que estão aqui convosco ajudando-vos…
Queridos irmãos, tende fé em vós!
Comecemos sempre nossos dias orando pois Deus Pai vive em nós!
Escuta-nos e vem em auxílio sempre que precisamos. Queridos!
Vamos com a Paz que aqui trouxemos. Que ela fique convosco, sempre.
B…….!
Sessão de 09-12-2010
Para ti - Cada vez mais urge evoluir.
Nada é já para ficar a pensar!
Hoje agir é a condição! Agir em consonância com Deus, com a Lei!
Interagir com Ele!
E cada um seguirá seu rumo certo.
Sabemos que tudo está difícil!
Que há sofrimento!
Mas há que agir!
Vibrar em energia fraterna para colocar vossas almas em locais elevados, sempre
pondo em tudo carinho!
Paz!
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Sessão de 16-12-2010
Ama sempre minha irmã, ama sempre!
Pelo amor chegarás lá! Àquele caminho em que buscarás a luz para tua evolução!
É um caminho lindo… onde a luz preenche tudo aquilo que tocas… tudo aquilo que
vês!
Sei que é difícil caminhar, sei!
Por experiência própria! Mas digo-te que vale a pena! Por isso te digo: ama!
D…….
Sessão de 16-12-2010
Irmã! Esta irmã não vai durar sempre… Aliás como todos vós!
Este tempo para ela é de provas e terá que passá-las!
A ajuda é-lhe dada! E ela está reconhecendo-a. Por isso nós também ajudamos!
Contudo, tudo a seu tempo! tudo na hora certa! Como poderia ela enveredar pela via
espiritual não fosse esta chamada?
Seguiria sim, mas de forma diferente… E seria a inadequada para ela!
A ajuda vem!
A vida vai!
Mas tudo que aprendeu ficará com sua alma para sempre…
Reconhecidos pelo vosso amor para com esta irmã!
Somos juntos apenas Um! E assim seremos sempre!
Estou presente!
(Esta mensagem foi recebida quando uma nossa irmã estava a ser tratada. Pouco
tempo de pois partiu).
Sessão de 16-12-2010
Guia
M….
Tudo se resume na verdade ao amor incondicional! Aquele que o homem ainda não
conseguiu encher-se, para alcançar aquele estádio que será sua etapa na terra.
Maria, nossa mãe bendita nos apareceu em prol daquele amor universal!
Sendo mãe, deu a vida, sofreu por amor! Mas sabia dar - esse amor - que já era real.
Foi por amor que Jesus veio até vós! Sendo um ser luminoso reduziu sua energia
vibracional, por amor. Mas para nós que veio esse amor ensinar? Muitos padeceram
na esperança desse amor, muitos se entregaram sem medo, por esse amor! Esse amor
foi conseguido porque Jesus ensinou, deu seu exemplo, amou.
Na fé do amor tantos o seguiram!...
Hoje Ele nos ajuda!
Nos projecta o amor!...
Seguindo-nos sempre porque nos ama!...
Minha filha!
Segue-o!
Procura-o…
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Vê como é belo seu amor! Pois Ele está também aqui, em ti, procurando que sigas seu
caminho!...
E na luz de seu amor te envolve com doçura e firmeza… porque no caminho há que
adquirir força!
Preenchendo cada lacuna, procurando melhorar-nos, sempre acreditando n' Ele!
Primeiro passo para crescer! - amar -!

Sessão de 16-12-2010
Filhos meus.
Tanto queria dizer-vos, mas apenas poderei utilizar este instrumento para fim útil:
amar! Tudo é feito com amor! Pois foi do amor que viemos desse Ser Maior! Porém,
esse amor latente em cada um de vós por vezes não consegue florescer, porque vós
cortais em vós que seja transmitido para fora! Mas está em vós! Puro, como é o
Senhor!
Quereis estar em Paz convosco, sempre o dizes… Mas sem terdes amor não passará
por vossa condição a Paz, será apenas efémera…
Mas a paz que vós necessitais é profunda, fixa para sempre, pois tendes paz em vós
seguireis sem atropelos convosco próprios, com outros também. Estou presente, para
que saibais quanto podereis ganhar cada passo no caminho de Deus! O mor está em
vós!
Procurai sua partícula, a mais pequena, através dela libertareis as outras e formarás
em vós energias libertadoras, energia pura! Que é o amor!
Estou Presente!
Sessão de 16-12-2010
Pai, estou presente aqui e em qualquer lugar para que possa demonstrar que és!
Denuncio teu amor porque na luta que travei senti-o!
E nas vidas que vivi!
Estiveste sempre em mim, e eu em ti, porque te procurei e segui, mas hoje posso em
comunhão e em amor partilhar com outros irmãos que te procuram, tua Presença no
Ser Universal! Meu testemunho aqui trago para vós!
Fico!
Sessão de 16-12-2010
A falta de fé desencoraja o caminho a trilhar!
Sem fé o homem caminha apenas, com fé busca!
Vêde como Deus é bom! Acreditai em sua bondade, mas com convicção, pois é na
verdade do conhecimento que podereis um dia atingir sua presença!
Amor
Sessão de 16-12-2010
Paz! Estou presente! Aqui, em paz para poder dar paz a todos vós!
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Queridos filhos, senti esta paz que vos trazemos! Envolvei-vos nela porque estais
muito perturbados com problemas materiais!
E assim é-vos difícil resolver os materiais e os espirituais! Que vos envolvem também!
Mas vós sabeis o que vos digo, pois sentis.
Para que possais disfrutar de paz, filhos meus, desligai-vos daquilo que é material!
Porque esses problemas resolver-se-ão mais cedo ou mais tarde! Os outros quando
não são resolvidos atempadamente não vos darão paz! Crêde em Deus, pois é Pai de
todos vós! Crêde na sua promessa de paz! Presos naturalmente a Ele seguireis a via
que vos foi deixada em amor!
Para todos meu amor!
Sessão de 23-12-2010
Como Deus é bom! Vede sua obra.
Tudo quanto nos deu!
E vede como ainda não sabemos apreciar seu amor!
Como hoje ainda há guerra?
Porque aquilo que nos deu apenas foi usado para destruir…
A humanidade está em evolução… científica, evolução em criação! metafísica, em
libertação de conceitos, em constante evolução…
- Em espiritualidade também…
O homem é na sua natureza um ser espiritual, por isso, é sua natureza progredir,
amando naturalmente…
Para tal necessita naturalmente crescer!
Nada será como era,
Pois tudo tem que progredir!
Para que possa passar a ser solidário, na vida, na natureza!
Para que nada seja destruído, tudo seja criado…
Que tudo seja assim!
Como Deus quer!
P
Sessão de 23-12-2010
A prática do bem continua a ser necessária, para todos.
Porque ontem fosteis seres em procura daquilo que hoje nossos irmãos procuram! A
ajuda foi-vos dada, e hoje estais em comunhão com eles.
Só que hoje eles são quem procura a ajuda. Por isso digo-vos, dai-vos totalmente a
eles. Dai-vos em plenitude. Hoje estais criando condições para que no futuro possais
estar com vossas almas esclarecidas, sóbrios, com plena convicção de vossa realidade.
Por isso contornai vossos obstáculos, aqueles que impedem que essa ajuda possa
irradiar de vós.
Há sempre oportunidades para poderes ajudar… Apenas há que ter em vós vontade…
P…..!
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PSICÓGRAFA B
Sessão de 27-10-2011
Guia
F. B…….!
B……., é meu nome!
Abençoados momentos de paz! Celebro convosco a lição da Vida, do Amor e do
Respeito.
Com humildade, vos acompanho. Sou igualmente peregrino da vida. Não tenho o dom
Maior da Sabedoria, apenas a experiência acumulada de vida, de estudo e do firme
propósito de tentar fazer o melhor possível. Desejo-vos toda a paz e amor do universo.
Ao longo dos nossos ciclos de vida, tal como nas várias viagens que fazemos, tentamos
ver os hábitos, costumes e tradições de cada povo, de cada ser com quem
contactamos.
Na balança da Vida, todos devemos amor a nós próprios e a quem nos rodeia. Quantas
vezes sem consciência disso, julgamo-nos melhores e maiores, pura ilusão! O humilde,
o sábio é aquele que sabe ouvir, tolerar e compreender, tal como nosso Mestre Jesus.
Venho de uma cultura onde Jesus, seu ideal e sua vida são a minha inspiração. No
entanto, todos os credos, todas as vontades que aspiram ao Bem de todos, são
igualmente válidas. Suas vibrações são igualmente luminosas e benéficas a toda a
Terra, a toda a Vida! Cada um de nós, já visitou muitas "casas", já rezou de muitas
formas.
Todos a procurar a verdade e a luz eternas, a felicidade da união com o Creador.
Com amor, segui vossa caminhada; com coragem com esperança! Todo o esforço é
válido, todo o perdão é útil, toda a compreensão produz a luz que todos precisamos
em todos os tempos, em todos os lugares.
Meu abraço fraterno a todos os que desejam com humildade crescer.
Se me aceitarem como amigo, serei vosso companheiro nesta jornada.
Paz, muita Paz!
Sessão de 27-10-2011
Boas noites
Meus irmãos, minha querida, com amor de irmã mais velha vos saúdo. A vida espiritual
é em tudo idêntica à que temos na Terra. Devemos continuar o nosso esforço
evolutivo.
Temos dificuldades e provas idênticas às que viveis - na sua essência, sempre os
mesmos exercícios de tolerância, de perdão, de compreensão, de humildade, de
inteligência… de amor fraterno, de verdadeiro amor! Cada situação que vivemos é
mais um exercício! E lentamente vamos criando os alicerces para um crescimento
suportado e duradouro. O acto de morrer - a passagem para a nossa vida, é apenas
isso: um passo mais na nossa vida. É preciso compreender e aceitar isso, sem medo. É
o ciclo da vida para todos nós. Vivei cada momento como se fosse o último. Fazei o
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vosso melhor e o resto, vos chegará - aquilo que desejais e aspirais. Fazei o vosso
melhor e com a vossa perseverança, a vossa força de vontade, mudais o vosso destino
- aquilo a que chamais Karma. Acção/reacção é assim que tudo funciona: boas acções
geram boas energias, bons amigos; do mesmo modo que o contrário também
acontece.
Que a luz do Pai a todos ilumine.
Uma irmã, ainda a aprender a viver.
Sessão de 03-11-2011
Guia
B…….
Com amor fraterno vos saúdo!
Irmãos hoje falamos de Fidelidade. Ao longo da nossa vida, perdemos e ganhamos
muitas coisas, materiais e espirituais - se assim lhe quisermos chamar.
Do plano material, nada se mantêm, tudo se desvanece como o nevoeiro matinal.
Do plano espiritual, daquilo que pertence à verdadeira vida, tudo se mantêm, subsiste,
desenvolve e acumula. Somos aquilo que já vivemos e aquilo que desejamos ser. As
nossas vibrações decorrentes de nossos pensamentos e aspirações atraem e moldam o
nosso futuro. Sem consciência de como levamos o nosso viver, acumula-mos todo o
tipo de débitos, apenas e exclusivamente pela falta de amor que existe em nós, pela
nossa infidelidade à Vida Maior. Os nossos actos de infidelidade começam a partir do
momento em que temos consciência de nós próprios. Ainda crianças começamos a
demonstrar as nossas tendências. Precisamos de amor, de educação, de esperança e
de fé. Falta-nos o sentido da responsabilidade perante a vida. O saber e entender que
tudo tem uma consequência. Espíritos, irmãos sofredores e com muita falta de
conhecimento, reentram no ciclo da vida pelas mãos de irmãos desejosos de se colocar
à prova. Educar um irmão sem consciência de que a vida continua e muito agarrados à
vida material, é um exercício de amor, compreensão e sabedoria de enorme mérito.
Pais e filhos muitas vezes sucumbem ao exercício de amor por medo, por desespero,
por falta de fé…
Irmãos coragem, vamos todos tentar ser mais fiéis ao amor fraterno, à Vida Maior. A
Vida é muito mais do que aquilo que imaginais. Vamos todos ser mais fiéis a nós
mesmos em primeiro lugar e logo de seguida, ver nossos irmãos.
Com amor fraterno me despeço! Paz para todos nós!
Sessão de 03-11-2011
Boas noites.
Minhas queridas, meus irmãos queridos é sempre com emoção que nos encontramos.
O sofrimento de cada irmão é sempre um drama pessoal e familiar. Encarnados e
desencarnados convivem e choram. Uns dependem dos outros e assim fazem um ciclo
vibratório sem fim. Ódios vivem e sobrevivem a várias reencarnações. O modo de
pensar não se altera, o modo de viver, continua! O egoísmo, o medo, a incompreensão
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continuam! Teima-se em crer mais na vida presente do que na Vida Eterna. Vive-se
sem consciência daquilo que a vida é: eterna!
Que a luz e sabedoria do Pai, nos guiem sempre! Paz, paz para todos!
Uma irmã ainda a aprender a viver.
Sessão de 03-11-2011
Olha olha, querem que sossegue, mas porquê? Que raio se passa aqui? Está escuro
porquê? Quase não se vê. Mas qual é o ponto disto? Está aqui muita gente, quase nem
se respira, está um calor dos raios, é pá, sufoco! Quem me acode! Deus, é pá, que se
passa aqui?
(A médium tentou esclarecer a entidade mentalmente…)
Que condição igual à minha? Estou morto é? É isso? Estou morto pá! Pois, estou
morto!
Mas como se falo? Se escrevo?! É pá? Ainda não tinha pensado nisso! É pá, morri
mesmo, é pá, esta não esperava.
Falam comigo, falam comigo pela primeira vez em muito tempo, anos?! Nem sei!
Como vim para aqui? Dizem-me que tenho para aprender. Vou com eles.
Adeus! Obrigado pá, obrigado.
(A entidade não chegou à conclusão de que já não estava na vida terrena por
intermédio do esclarecimento mental da médium. Chegou a essa conclusão por
evidência, por si mesmo).
Sessão de 03-11-2011
Ai, ai, ai, minha cabeça, minha cabeça, meu Deus, que fiz eu? Nada terminou como
pensava, que fiz eu. Continuo tão infeliz como antes, tão tonto como antes, tão infeliz
como antes, meu Deus, meu Deus! Deus piedade, piedade! De joelhos choro, piedade,
que fiz eu, que fiz? Nada resultou, como sou infeliz, como sou infeliz. Ai meu Deus que
será de mim, perdi tudo, perdi tudo, não tenho nada, não sou nada, que será de mim?
Nunca tive nada, nunca fui nada, porque vim ao mundo? Fazer o quê, nunca fui feliz!
Que será de mim? Ai meu Deus, piedade, misericórdia, pelo amor de Deus, ajudemme! Que vai ser de mim!
(Neste momento incorporou na médium assistente para ser esclarecido).
Sessão de 03-11-2011
Santas noites
Que a Luz e o Amor do Pai nortei os nossos pensamentos.
Irmãos, somos todos peregrinos de pé descalço com humildade devemos fazer o nosso
caminho. Sobretudo a humildade de reconhecer que somos ainda muito pequenos,
profundamente insensatos, invigilantes e ignorantes ou não teríamos medo de amar
sem reservas, sem medo e plenos de alegria e harmonia. Somos nós mesmos que
fazemos a nossa vida irmãos! Mesmos nós que aqui estamos, mantemos muito do que
devemos corrigir. Sobretudo irmãos, viver em amor, ser amor! E como tudo se traduz?
Na aplicação da caridade fraterna, na boa vontade para nossos irmãos e
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essencialmente irmãos, para connosco mesmos. Tudo começa em nós, tudo termina
em nós. Refleti sobre as vossas acções e pensamentos, também para nós esta condição
é necessária. É uma condição necessária ao nosso desenvolvimento. Devemos pedir a
ajuda do Pai, é um meio de nos reunir-mos com o Pai! Mas entendei - o que para nós
também é válido - orar é fazer pactos com o Pai. É afirmar nossa confiança Naquele
que nos creou e que espera a nossa volta a casa. Todo o pedido de ajuda é válido
quando o pedinte faz o primeiro esforço. Nada é gratuito ou fruto de favores. Tudo
tem um propósito que visa o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento como
pessoas, como seres únicos, como seres inteligentes e responsáveis pelas suas próprias
acções.
Orai, mas continuai a caminhar sempre! Um pé a seguir ao outro, um dia a seguir ao
outro, apenas um momento a seguir ao outro!
Com enorme carinho, de irmão mais velho me despeço! Um irmão nos trabalhos.
Sessão de 03-11-2011
(Um soldado jovem- francês que enlouqueceu).
É pá morri, mas que raio fiz eu? Então não morri? Estou farto de viver, não quero mais
ser capacho de ninguém, eu sou gente, eu sou gente, não quero mais viver, quero
morrer, quero esquecer tudo, estou farto de tudo e de todos e olha, e de mim
também. É pá morri coizissima nenhuma, continuo o mesmo paspalho. Mas não me
livro disto? Mas continuo aqui e agora? Mas não estarei a sonhar? É tudo muito
confuso, não percebo nada, zero!
Eu dei um tiro na cabeça, um tiro. Mas quando? Já nem sei. Vocês têm roupa
diferente. Isto é o futuro? Se calhar estou a dormir, isto é um sonho não é?.
(Neste momento incorporou na médium assistente).
Sessão de 11-11-2011
Guia
B…….
Com amor fraterno vos saúdo!
Irmãos, nós somos os nossos próprios inimigos. Pode ser estranho, mas nós somos os
nossos próprios carrascos. Não saber a verdade sobre a vida, leva-nos a agir sem
consciência, sem noção do que fazemos ao nosso futuro; o mesmo já não podemos
dizer nós - nas duas dimensões. Existem irmãos, que sabendo a Verdade, continuam
no mesmo caminho errático. Abandonam-se aos seus gostos e vontades, à aquisição
de produtos materiais e para quê? Tudo isso é momentâneo, é ilusório. Esquecemos
que apenas as nossas conquistas psicológicas; ou espirituais são duradouras, são os
tijolos do nosso Ser, da nossa matriz, daquilo que somos realmente. Muitas das nossas
vidas mantêm o objectivo de nos fazer compreender o Bem fraterno, o Amor Fraterno.
Em especial na Terra (ou em mundos idênticos), tudo o que nos rodeia, nos impulsiona
a praticar o exercício da humildade e do amor. Lamentavelmente, em vez de usarmos
estes instrumentos como quem partilha um pão, preferimos armazenar esse pão, e
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com o tempo, fazemos um irmão chorar com fome e revoltar-se com a sua sorte… e
com o tempo
- pouco tempo, esse alimento apodreceu… não ganhámos nada com a nossa atitude:
- magoámos alguém que sofre
- perdemos eventualmente, pelo menos mais um amigo
- perdemos a oportunidade de sentir a alegria de ser útil
- perdemos mais uma vez, a Graça do Pai, a Benção pelo nosso bom coração
- criámos mais um débito para saldar, recusámos ajuda
- falhámos em não reconhecer que havíamos já recebido o pão para o corpo e para a
alma
Irmãos, e falamos apenas de um pão…
Com amor fraterno, me despeço. Vigiai-vos! Paz para todos!
Sessão de 11-11-2011
Boas noites
Queridas irmãs, meus irmãos é sempre com alegria que nos reencontramos. O amanhã
chegará sempre para todos quer estejamos preparados ou não. Para preparar o nosso
amanhã, basta fazermos o nosso melhor, um momento após o outro, como se fosse o
último. Aprendendo a viver assim, garantimos uma passagem em paz, seja em que
circunstância for. Nenhum de nós está só. Nos dois planos de aprendizagem, ninguém
está só. Todos nós temos amigos dedicado que zelam pela nossa "saúde", pelo nosso
crescimento. Deus Pai, Jesus, enviai--nos a Vossa Luz, Amor e Esperança!
Uma irmã, ainda a aprender a viver!
Sessão de 11-11-2011
A vida é uma árvore.
- nascemos de uma semente
- crescemos ganhamos ramos - os nossos vários interesses
- ganhamos folhas - é o modo como reagimos a tudo
- começamos a decair, perdemos as folhas, os nossos preconceitos e vícios
- até
parece que estamos a despirmo-nos fisicamente, mas no fundo, estamos a preparar
terreno para renascer, assim como as árvores, todos os invernos perdemos as folhas e
todas as primaveras, a cada reencarnação tudo começa de novo.
L……
(Irmã desenhista - Antes da mensagem desenhou uma árvore).
Sessão de 17-11-2011
Credos, são mais do que os dedos da mão. Suas variantes então, são tantas como nós.
Cada um tem o seu modo de orar, de se encontrar com a Luz. A verdadeira religião é
aquela que nos leva a encontrar o nosso melhor em nós mesmos em primeiro lugar, e
em segundo, em nossos irmãos. Ser devoto de uma qualquer religião é ter a noção que
somos mais do que vemos habitualmente. É crer que a nossa natureza divina tem a
capacidade de aprender a amar e perdoar como meio de atingir a felicidade.
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Os credos são meios de nos levar a exercer a nossa fé, o nosso reencontro com o Pai independentemente do nome que lhe possamos atribuir.
Orai, orai sempre com a vontade de ser melhor, de obter o entendimento necessário
para regressar à casa do Pai. Uma irmã nos trabalhos.

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