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PSICÓGRAFA  A  

Sessão de 03-02-2011 
Guia! 
M….! 
Amiga! 
É sempre com amor que estou presente. 
Cada etapa é percorrida com dor, é necessário que seja assim para podermos colher 
algo que nos faz falta. 
A dor é amor que o Pai nos permite viver para depois sabermos compreender e colher 
conhecimentos. 
Há sempre que estar atentos, pois tudo aquilo que nos acontece tem sua razão. 
Mas depois de ultrapassada a barreira saltaremos mais facilmente outra. 
Seguro de que a resposta foi positiva. 
Há sempre ajuda… 
Mas sois vós quem tem de mostrar quanto mais saberá suportar? 
Quando já pudermos suportar sem medo cada momento em dificuldade iremos estar 
mais reforçados na fé, caminhando para Nosso Mestre Jesus. 
Porque nada é fácil aprendei com cada prova nada vos poderá privar de crescer. Ide 
meus queridos, voltai-vos em prece para Deus, Ele é bom, dá-nos Luz para cada 
percurso a realizar. Mostra-nos o caminho até Ele! 
Sabereis chegar, estou crente. 
Abraço-vos, sempre espiritualmente. 
M….! 
 

Sessão de 03-02-2011 
Pai 
Elevo meu pensamento até ti e oro. 
Sou teu filho 
Estou em ti 
Mas por vezes estou ausente 
Nem sei porquê 
Apenas sei que tu és tudo para mim 
Estou em dor 
E na dor procuro teu rosto 
Sem conhecê-lo! 
Mas creio em ti como 
Verdade e Vida 
Pertenço-te na creação 
Sou filho de teu amor 
Mas ainda estou em prova pois 
Nem sempre estive 
Nem sempre fui… 
Aquele ser que já sabia existir 
Por isso tenho que sofrer. Ainda. 
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Mas oro e creio! 
Que um dia chegará em que Te verei. 
Te conhecerei 
Para poder 
Contigo 
Unir-me - em teu amor -! 
Convosco estou, hoje 
Para aprender. 
Obrigada. 
 

Sessão de 03-02-2011 
Voltei hoje aqui 
Continuarei a vir 
Para vos conhecer melhor! 
Estou aqui em nome de Jesus! 
Estou aqui em aprendizado! 
Agradeço-vos 
Estou feliz - porque vós estais libertando almas aprisionadas aos séculos - sofrendo 
sem verem suas necessidades! 
Mas hoje estão sendo trazidos até vós para serem ajudados, tanta dor são portadores - 
nada vêm! 
Por isso hoje estou aqui para aprender convosco! 
E ajudar se for essa a minha condição. 
Paz para vós! 
 

Sessão de 03-02-2011 
Sou Amor 
A todos o dou! 
Com promessas 
Com Pureza 
Mas sempre em união 
Profunda 
Com Deus 
- 
- 
- 
Procurai Meus irmãos 
Amor encontrarás. 
Corrente contínua 
Banha a todos 
Elevando mentes 
Dividindo parte de parte até ser Uno 
Com Deus 
- 
- 
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Procura 
Encontrarás! 
Convosco Estou 
Para todos nosso amor incondicional. 
Sempre virados para Deus 
 

Sessão de 10-02-2011 
Pureza! 
Como é belo Nosso Mestre Jesus, quanto amor emana para nós. Seu semblante é 
sereno, belo, amoroso. 
Luz irradia para todos seus irmãos em Deus, seus pupilos, porque é Amor. Perdoar foi 
seu lema, amar todos foi sua missão, mesmo até no momento final, onde padecendo 
na cruz perdoou. 
Nosso mestre ensina-nos, Ele envia-nos seus mensageiros, para que possais crescer, 
como Ele cresceu, mesmo hoje, está em evolução, pois é um todo da parte de onde 
proveio. 
Amigos, crede que Jesus vos auxilia, está em perfeita ligação convosco, mas vós estais 
desligados, assim por vezes estais negando seu envolvimento. 
Há que abrir-vos para Ele, uni-vos na paz que vos envolve, conectar-vos com a Luz que 
dele provém. Para isso tendes que abrir-vos mentalmente, centrar-vos naquilo que é 
importante em vós desenvolver, para que sentis sua presença. 
Nós estamos ajudando vossa caminhada, estamos em vós meus irmãos, estamos 
sempre procurando chegar até vós. 
Somos Irmãos, programando o futuro convosco. 
 

Sessão de 10-02-2011 
Sabes, irmã! Todos podemos ajudar, é preciso é querermos. Pois com o pensamento 
fazemos verdadeiras maravilhas. 
Emitimos amor para aqueles seres que estão sofrendo, enviamos amor para todos 
aqueles que estão connosco! 
Em vibração elevada emitiremos a luz necessária à ajuda e ela é benvinda. 
Hoje muitos irmãos estão sendo levados em braços por nossos irmãos ajudantes 
espirituais, procuram dar paz àqueles a quem levam consigo! Dão-lhes também calor, 
luz para suas almas, para que possam ganhar energia para poderem subir. 
Este trabalho é grande - envolve muita gente! 
Nós daqui deste lado 
Vós desse - Condição para que a Força anime a energia que é necessária! 
Seremos cada vez mais fortes se soubermos ligar-nos em união de esforços.  
Conseguiremos! 
Paz! 
 

Sessão de 10-02-2011 
Em cada momento que passa tudo está em mudança! Nós estamos em transformação 
pois urge reflectirmos sobre aquilo que já temos em nós… 
Saber como estamos na procura de nós próprios porque temos muito para crescer. 
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Envolvidos no amor de Deus conseguiremos elevar-nos superiormente! Caminhamos 
carregando em nós nosso passado, que é hoje nosso presente, mas sempre 
projectando nosso futuros, que serão melhores, sempre com cada pedaço de 
evolução! Crescer é pois nosso caminho. 
A vida é um dom recebido pela reencarnação, dom belo, oportunidade. 
Convencei-vos que nada tendes em vós que vos irá permitir abrir-vos para a vida real? 
Divina… 
Pois é isso que estais fazendo! 
Percorrendo cada ponto essencial para vós permitindo-vos ajustar!  
Mas nem todos serão tocados nos corações em cada experiência terrena! 
Mas um dia seremos todos unidos, pela Lei Maior que está regendo nossas vidas. 
Procurai encontrar-vos, elevai vossas mentes a Deus, orai! Pois na unicidade do amor 
chegareis lá. Aqui estou para ajudar-te! Procuro partilhar aquilo que consegui 
encontrar. Sempre para que a evolução se processe! 
Quantos de vós procurais essa evolução? 
Ela tem que ser realizada, essa é a Lei! Mas cada um procurará seu meio de atingi-la. 
Pedi, Deus concede = 
Quanto podereis colher d'Ele! 
Estareis prontos para receber seu amor quando estiverdes abertos à vida! Aquela onde 
se vive em pureza! 
Para vós meu maior amor 
Virei aqui ter meu contacto contigo. V 
 

Sessão de 03-02-2011 
Soube por alguém quem fui 
Tantas quantas vidas passei por a terra 
Em cada vida fui tomando consciência de quem fui. 
Sempre outra personagem 
Sempre diferente para poder alcançar cada momento certo. 
Muitas foram, é verdade. 
Muitas trouxeram-me alegrias, 
Muitas sofri! 
Para poder consciencializar-me 
Cada vez mais daquilo que precisava ser. 
Cada alma sabe que necessita viver. 
Para soltar-se 
Libertar-se 
Recomeçar. Mas livre. 
E sabendo ganhar 
Porque cada batalha ganha é mérito. 
E mérito há que adquirirmos. Por nós mesmos. 
É assim. Tive muitas vidas. 
Muitos já tiveram. Hoje outra experiência é vivida. 
Para adquirir mais mérito. 
E poder ascender cada vez mais. 
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Encontrar-se consigo em união com Deus. 
Partilhando com outros cada experiência vivida. 
E dando já algo que conquistou - amor -! 
É em amor que estou aqui, 
Pedindo-vos que não percam cada vida com ilusões, não crede em fantasias, pois 
sereis postos à prova um dia, atras de outro, e sabereis que a vida é algo que nos foi 
dado por Deus, para dela fazermos caminho até Ele. 
Procurai viver vossas vidas buscando vossa verdadeira razão de viver. E avançai com 
toda vontade na descoberta daquilo que é vossa génese pois assim conseguireis 
chegar. 
E sabereis quanto foi importante cada vida que vivesteis buscando vossa perfeição. 
Sou alguém que está neste momento vivendo! 
Vida Maior. 
Profundas são as leis que nos permitem rectificar! Estou aqui em missão, por vontade 
minha.  
Mas só porque é também vontade de Deus! 
Estarei contigo. 
Até já! 
 

Sessão de 10-02-2011 
Pai - Porque não me vês? 
Pai sou teu filho também. 
Então não estás em mim? 
E eu não estou em ti, para todo o sempre? 
Não posso então perceber a tua paz e nada consigo ver além daquilo em que creio. 
Apenas sombras! 
Nuvens negras pairam nos céus negros como breu. Apenas diariamente procuro que 
abram fendas para permitirem que os raios do sol possam penetrar aqui. Mas esse dia 
parece não chegar nunca. 
Procuro-te na noite! 
Procuro-te sempre! 
Hoje ainda estou em escuridão, então pergunto-te: Deus, onde estás? 
Vem em meu auxílio, Pai Divino! Sou teu filho - amo-te tanto - vem meu Pai! 
Abraça-me com a Paz porque preciso dessa paz que sei só posso encontrar em ti, em 
teu amor. 
Perdoa-me pela descrença em que por vezes encontro em mim, mas sofro há tanto 
tempo, que já nem sei quanto. 
Ajuda-me! 
Estou sendo ajudado, irmã, como é belo o que estou sentindo,  
Obrigado meu Deus. 
Vou em paz. 
Agradeço tua ajuda! Pois hoje fico em paz. 
 

Sessão de 10-02-2011 
Boa Noite. 
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Somos irmãos que trabalham aqui nesta seara de luz. 
Para nós é previlégio estarmos presentes em teu trabalho, pois na procura 
encontraremos respostas. Essas respostas vão sendo divulgadas cada vez mais: 
semeando para colher. 
Queremos ajudar pois todo trabalho praticado na ajuda reconforta-nos, permite-nos 
alcançar conhecimento, e assim podemos auxiliar. 
Não podemos estar apenas colhendo aquilo que ontem já semeámos! 
A semeadura tem que ser contínua. 
Provando da vida aquilo que for possível, será certamente possível encontrar tudo 
aquilo que necessitais! 
Hoje vamos para nosso plano espiritual mas estamos convosco! 
Em paz! 
Até sempre. 
 

Sessão de 17-02-2011 
Guia 
M….! 
Jesus está presente. 
Ele é Mestre amoroso 
Nosso Farol 
A Luz que irradia d' Ele é tão intensa que para nós é Sol que nos indica sua presença. 
Todos em agradecimento oramos a Seu nome. Jesus. Sempre procurando dar-nos 
orientação no nosso caminho. 
Por amor nos doou sua vida. 
Em amor vibra em nós, pois é no sentido ascensional que encontraremos um dia a Luz. 
Com amor!  
M…..  
  

Sessão de 17-02-2011 
Paz! 
Estou presente. Aqui, em nome de Deus! 
Em seu nome tudo é feito levando paz e amor a todo o lado. 
É na procura que encontrareis vossa luz sempre objectivando vossa evolução 
espiritual. 
O homem necessita saber porque aqui está, para que está aqui, crescer procurando 
saber. 
A procura é pois essencial para vós cada um necessitará mais de procurar, quanto 
maior for a vontade em crescer. 
Procurai meus irmãos, lutai para que conseguis construir em vós vossas estruturas, 
sempre sólidas, para poderdes defender essa construção contra vossa capacidade em 
destruir-vos. Lutai para serdes fieis a vossos princípios superiores! Todos os têm em si!  
Procurai aí penetrar, aprofundá-los, pois sereis vossos próprios condutores. 
Para todos vós vai meu abraço espiritual. 
Estou Presente. 
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 PSICÓGRAFA  B 
 

Sessão de 22-12-2011 
Guia 
B……. 
Com amor e votos contínuos de esperança vos saúdo. 
Nesta época festiva em que, em muitos pontos do globo se festeja o amor e a paz 
universais, que cada um de nós construa os seus próprios hinos de esperança e 
tranquilidade, que cada um de nós - seja capaz de perdoar a si próprio em primeiro 
lugar, que cada um de nós veja em si o que precisa modificar em si mesmo esse 
desafio diário. Apenas compreendendo pela experiência a dor, se pode ajudar depois 
nossos irmãos. Apenas sentindo no fundo da alma, a dor da aprendizagem, somos 
capazes de ouvir, de compreender, de tolerar, de perdoar a quem a nosso lado chora. 
Que nesta época de celebração da vida, se renovem os nossos votos de evolução 
contínua pela assimilação do amor, harmonia e compaixão do Amor Divino em cada 
Ser. 
Alegria e paz para todos, assim vos deixo hoje! 
 

Sessão de 22-12-2011 
Boas noites 
Queridas irmãs, queridos irmãos, o reencontro na Luz do Amor, de todas as dimensões 
é uma realidade que um dia acontecerá. Até lá "Mensageiros" do Pai dirigem-se a 
todas as dimensões onde a Luz se faz necessária de um modo mais visível. Nosso irmão 
Maior Jesus, nosso Mestre, é um desses irmãos de Luz, que deu tudo de si, para 
mostrar o que é o Amor verdadeiro. Na Terra ainda vivemos muito apegados às coisas 
materiais, daí a nossa dificuldade em evoluir. Aceitar que a vida é eterna, é algo de que 
precisamos tomar consciência e tomar a responsabilidade que isso acarreta. Nós 
somos os responsáveis pela nossa vida e somos nós que decidimos os caminhos que 
queremos seguir. Irmãos queridos almejai sempre alcançar a luz! Que Jesus, nosso 
Mestre, nos auxilie sempre! 
Uma irmã ainda a aprender a viver. 
 

Sessão de 22-12-2011 
(Nesta altura estava um doente psíquico a ser tratado quando esta entidade surgiu na médium 
psicógrafa). 

É pá, que gaita é esta? O que estou aqui a fazer, tão loucos ou quê? É pá deixem-me 
paz, larguem-me, larguem-me, o gajo é louco pá, quer mel, quer mel, por acaso já deu 
ele mel a alguém, seu desgraçado da treta! Dar é mentira! É só venha, venha! Quer o 
quer?. 
Milagres, milagres nem o Papa meu amiguinho! Palerma, palerma, tá bem tá! 
(Depois deste comunicação, foi de pronto enviado para a médium de incorporação 
assistente para ser esclarecido).      
 

Sessão de 22-12-2011 
Rosas 
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Irmãos queridos, rosas vos trazemos com amor. Brancas, tal como branca é a cor da 
paz e da harmonia. Em conjunto celebramos a Vida que nos é concedida, assim como a 
esperança da Felicidade Eterna, sabendo que para isso muito contribui o nosso saber 
viver de acordo com as Leis Divinas o mais possível. 
Rosas, rosas brancas deixamos no vosso colo, como sinal do nosso amor por todos vós. 
Uma irmã nos trabalhos e na vida. 
 

Sessão de 22-12-2011 
G……, 
(Mensagem do ex-guia). 

Querida irmã, meus irmãos queridos, não poderia deixar passar esta data de amor, 
sem vos vir visitar. Coragem, cada um de nós tem o seu percurso. Deste lado 
continuamos a precisar de estudar, de nos propor-     -mos a novos desafios. 
Precisamos demonstrar o que já aprendemos! As provas são isso mesmo, o meio de 
mostrar que já crescemos. 
Coragem tudo passa. À medida que superamos uma prova, nossa alegria é cada vez 
maior! 
Flores, muitas flores, muita paz, muita alegria! 
 

Sessão de 22-12-2011 
Rosas 
Amorosas 
 
Trovas 
Airosas 
 
Tudo faz parte da vida! Apenas conhecendo os dois lados da moeda, conseguimos 
apreciar o que de bom temos. 
Um irmão, a brincar com as palavras e as verdades da vida. 
 

Sessão de 22-12-2011 
A.B…… 
Queridas filhas, estamos convosco. A vida na Terra é muito rápida. Haja o que houver 
não percam a Fé, acreditem que tudo é preciso para nos tornar-mos melhores. Só 
conhecendo o mau, sabemos um dia apreciar o que é bom, a felicidade verdadeira. 
Nunca estão sózinhas minhas queridas filhas tenham fé, acreditem nisto. Vivam um dia 
de cada vez, tudo passa rapidamente, um dia verão. 
Virei visitá-las a todas, nunca estão verdadeiramente sózinhas, nunca! 
Feliz Natal, com muita paz e amor. 
 

Sessão de 05-01-2012 
Guia 

B……. 
Com amor fraterno vos saúdo! 
Todo o conhecimento deve passado, tal como de água se trata-se: claro, límpido! 
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Todo o saber deve ser passado, tal como o veneno que é aplicado na cura, em 
pequenas doses, ajudando a curar e criar imunidade - caso contrário mata-se o 
beneficiário! 
Todo o conhecimento deve ser como o raio de sol, luminoso e proveitoso, sempre 
animado dos melhores propósitos. Passar conhecimento, é passar vida, é doar Amor! 
Dar esperança e luz! Alegria para continuar a viver, a aprender! A crescer! cada novo 
dia, é um novo ponto de partida, é um novo recomeço, um novo voto de confiança 
dado generosamente pelo Pai! Somos todos muito amados! Crede nisso e segui em 
frente. 
Com amor fraterno me despeço! 
 

Sessão de 05-01-2012 
Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é sempre com alegria que nos 
reencontramos. 
O sofrimento causado pela ignorância, castra a vida, impede o crescimento. Mantêm o 
Ser em sofrimento até que a própria consciência avance e se torne dona do Ser. Cada 
um de nós além dos amigos que tem deste lado, tem a sua própria consciência como 
aliado. 
A sua essência tem de vir ao de cima - é a sua ligação com Deus, é a nossa própria 
centelha de vida divina. Irmãos ouvi esta consciência existente em cada um de nós! 
Nela tudo está contido! Tudo depende de nós! Basta ter consciência disso, aceitar essa 
realidade e tentar fazer o nosso melhor a cada dia. Abrindo o caminho à paz, a paz vos 
encontrará. 
Que a Luz do Pai nos guie a todos! 
Uma irmã, ainda a aprender a amar, a viver, a perdoar. 
 

Sessão de 05-01-2012 
Corrimão, corrimão! 
Onde coloco a mão? 
 
Trambolhão, trambolhão! 
Quem me dá a mão? 
 
Ebulição, ebulição, 
Meu pobre coração! 
 
Desilusão, desilusão, 
Apenas vivi uma ilusão… 
 
Redenção, redenção, 
Deus tem coração! 
Vou voltar à Criação 
E repetir minha lição! 
 
Um irmão a brincar com as palavras e com as verdades da vida. 



 

10 | P á g i n a  
Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 28-05-2013 – no site www.aela.pt 

 
Sessão de 05-01-2012 

Se a luz "pica"! 
A esperança "repica"! 
 
Se a dor moe 
A tristeza corroe! 
 
Se o amor subsiste, 
A vida resiste! 
Um irmão a brincar com as palavras e com as verdades da vida. 
 
Sessão de 05-01-2012 
Visões, audições e confusões! 
Irmãos, as relações entre estas duas dimensões são contínuas. 
Para uns são provas de amor, que guardam para si mesmos e o entendem como tal. 
Para outros, as primeiras emissões "visíveis" de amor, são motivo de tal orgulho que se 
tornam prejudiciais pela falta de maturidade do receptor. Esta é a razão porque muitos 
contactos e provas de que a vida continua são tão longamente adiados ou tornados 
impossíveis durante uma existência terrena. Tudo é natural, pois que todos temos 
amigos (e imigos…), porém o nosso sentido materialista, turva a nossa "visão" 
espiritual. A vida terrena perde o sentido se perdemos a meta do crescimento 
continuo ao longo de toda a eternidade. Esta perspectiva causa um sentido de 
responsabilidade que precisamos como muleta diária para o nosso desenvolvimento. 
Alguns de nós entendemos estes intercâmbios como troféus a exibir, e assim se perde 
a razão de ser de todo o contacto. O carinho é ganho por mérito, é algo que é 
trabalhado até que possa ser sentido. As visões, o escutar vozes ou ruídos, o 
psicografar têm sempre um objectivo didático, ainda que o possa não parecer. No 
fundo toda a vida é um exercício de perfeição onde o respeito e bem querer devem 
estar sempre presentes. 
Caros irmãos, aceitai a vida tal como ela é, com naturalidade, com responsabilidade, 
com compreensão, com amor. 
Um irmão nos trabalhos. 
 

Sessão de 05-01-2012 
Sinos batem e rebatem 
Deus menino voltou! 
A coragem e amor que tem! 
 
Sinos batem e rebatem 
Sempre que ao amor se rendem, 
Irmãos que em dor se debatem! 
 
  

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