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PSICÓGRAFA A  

Sessão de 17-02-2011 
Pai estou em ti para que saibas quem sou. 
Sabes-o porque teu amor está em mim. 
Cada vez mais estou em profunda elevação para poder concluir minha missão. 
Ouço-te em cada dia que passa através da vida que rejubila contigo. 
Crescer será minha conquista! 
Por isso Pai estou em ti assim como Tu estás em mim! 
Em ligação eterna! 
Sempre Presente. 
 

Sessão de 17-02-2011 
Bendito sejas, Senhor! 
Teu amor é infinitamente bom para nós teus filhos. Somos produto de Deus! 
Somos pedaços recolhidos para voltarmos a ser unidos em ti. Tudo porque ontem 
resultamos de ti. E hoje procuramos nossa individualidade para podermos chegar até 
essa enorme energia que és Tu. 
Continuai vossa tarefa, vede como estais perto d'Ele! 
Ponde-vos ao serviço pois será assim que chegareis levando aquela luz necessária a 
todos. Amigos! Escutai! 
Sois cada vez mais postos a provas  difíceis, escutai pois sois sempre ajudados para que 
consigais chegar mais rápido até Deus! 
Somos vossos irmãos 
Somos amigos 
Estou convosco. 
 

Sessão de 17-02-2011 
Tudo que nos parece ser por vezes não é. 
Olhamos em frente e nada vemos! Apenas nos parece ver. Hoje estamos em 
experiênciação, em purificação - da alma! 
Os olhos da alma permitem-nos ver mais profundo! 
Os sentidos tornam-se mais apurados! 
E aí conseguimos olhar e ver. 
Tão profundo e claro como nos permite nosso Deus! Sois vós meus irmãos quem tem 
de aprender como podereis olhar em vós, penetrar-vos! 
Profundamente - 
Permiti-vos esse autoconhecimento - pois sendo vossa tarefa conhecer-vos é também 
vossa condição para evoluirdes! 
Muitos iniciaram e não terminaram essa procura! 
E hoje vêm para terminar aquela busca em que estavam empenhados. 
Hoje podemos acreditar em nós, pois nosso percurso é feito por nós enquanto seres já 
conscientes. 
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Até já. 
 

Sessão de 17-02-2011 
Sempre que quiseres chama por mim. 
Eu sou Aquele que vem até junto de ti! 
Para ajudar-te quando te encontres em perturbação… 
Sempre que deixas-te invadir pela tristeza! 
Sou Amor! 
 

Sessão de 17-02-2011 
É com amor que aqui vim! Estou feliz. 
Pedi e encontrei meu caminho 
A natureza é linda! 
Plena 
Abundante 
Calma. Tudo é fartura 
Para todos! 
Parabéns 
Todos recebem flores colhidas de forma perfeita, respeitando canteiros colocados em 
série. 
Deixando repousá-las até ser tempo para colher. 
Estou feliz. Pois hoje estou aqui 
Em local cheio daquelas libélulas esvoaçantes! Tudo é movimento. tudo é cor. 
Bendito sejas Meu Senhor. 
Muito obrigado. 
 

Sessão de 24-02-2011 
Guia 
M…..! 
Hoje somos aqueles que queriam algo para viver. Partimos em busca de nossa 
perfeição. Mas esquecemo-nos do que nos trazia evolução. 
Mas na mesma maneira fomos alcançando paz em cada um de nós. Paz 
Paz que hoje buscamos nestes tempos conturbados com ódio e a falsidade! Na terra 
vive-se muitos problemas, uns criados pelo homem, mas muitos provocados por Deus! 
Para que nossa seara possa dar fruto! 
Somos conduzidos na luz! 
Por isso é na luz que vamos passar a manifestar-nos. Empreendendo nossos esforços 
na perfeição que falta adquirirmos. 
Mas a transformação não é só nossa! 
Tudo está se transformando como podeis verificar, em toda terra. 
Modificações que são necessárias pois há que reverter para lugares inóspitos aquilo 
que não pertencerá ao plano evolutivo que se irá processar aqui. 
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E esses nossos irmãos sem condições ainda para se integrarem neste plano terão de 
partir e enquadrarem-se noutros adequados à sua vibração espiritual. São reformas 
necessárias. 
Provas estão sendo pedidas junto daqueles que estão em condições de ultrapassar 
esta condição e muitas mais surgirão, para que se libertem da sua inferioridade e 
passem para vibração superior. 
Queridos irmãos! 
Vós estareis sempre promovendo vossa procura, recolhendo vossa promessa de 
ascenderdes a Jesus! 
Prontificai-vos pois para aceitar esta oportunidade que vos é dada por Ele! Estai 
atentos! 
Nós estamos convosco meus irmãos, sempre procurando ajudar-vos. 
Pois Jesus está em vosso caminho, está reflectindo sua imagem para vós, para que 
possais ver sua luz, e segui-la! 
Promessa de um futuro mais tranquilo, sempre com paz! 
M….! 
 

Sessão de 24-02-2011 
Filhinha, 
Nosso amor está presente, hoje e sempre. 
Nossa missão provém d' Aquele que É! 
Luz! Paz! Amor! Tudo aquilo que na verdade nos prometeu. 
A vida é feita de pedaços colhidos em cada momento, revistando cada local, edificando 
novos pedaços… para que nossa construção seja perfeita… 
Que nada a abale! Somos amigos espirituais em busca daqueles irmãos que sofrem, 
sempre para que sejam buscados, e trazidos para ajuda. 
É um trabalho difícil, mas importante. 
Vamos todos colaborar nessa ajuda! 
Fraterna porque somos todos irmãos! 
Até já! 
 

Sessão de 24-02-2011 
Todos têm ajuda! Não duvideis disso. 
Porque Deus criou-nos seus Filhos, parte da luz em que tudo surgiu! 
Por isso Ele está entre nós! E seu amor liga-se em todos nós. 
Seremos nós a criar as condições para que essa ajuda seja possível, pois é a cada um 
que compete conquistar ajuda com seu comportamento. 
A ajuda vem sempre meus queridos, mas vós tendes também de realizar vossa parte: 
aperfeiçoar-vos! 
Estais no caminho, então caminhai pelas veredas semeadas para vosso caminhar, 
aquelas seguras pela sua força! 
Alegres com sua luz! 
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E aceitai sempre vosso amigo, pois ele está em vosso caminho também, guiando-vos, 
crescendo convosco, como é condição para subir. Sede perfeitos como meu Pai é 
perfeito! Disse Jesus! Então caminhai na perfeição! Jesus em vossos corações! 
Bendito seja Jesus! Mestre que nos guia - Paz para todos! 
Estou Presente. 
 

Sessão de 03-03-2011 
Boa Noite. Juntos seremos todos Unidade com Deus. 
Fortes para esta batalha que se avizinha perto. Quantos estão tentando  entrar nesta 
casa? E quantos poderão aqui entrar? 
Será sempre de acordo com orientações supremas, de quem nos rege. 
Porque apenas estarão em condições de aqui estar aqueles irmãos que já estão em 
profunda libertação espiritual. 
É assim! Apenas está quem é para ficar no caminho, elevando-se em sua luz! Caminhai 
meus irmãos, entrai nesse caminho que vos escolheu, para vossa ascensão, podereis 
penetrar fundo se estiverdes em plena meditação com Deus. 
Seguros de vós entrareis perdurando em vossas almas vibração celeste. 
Por Amor. 
 

Sessão de 03-03-2011 
Sempre é mais fácil caminharmos ajudados por alguém, certo! Mas é no trabalho 
pessoal que o caminho far-se-á belo, pelas experiências vividas por tudo que 
passamos. Como é condição. Somos seres que buscam. 
Participamos em conjunto de um conjunto parcial de uma unidade, tentamos unir-nos, 
mas ainda não conseguimos. 
Mas conseguiremos chegar até Ele, um dia… quando já tivermos em nós merecimento. 
Para aprendermos teremos de ser bons alunos. 
Pensa nisto. 
Estou Presente. 
 

Sessão de 03-03-2011 
Minha filha, estamos em plena transição da matéria densa para um plano mais subtil. 
As transformações terão sempre de serem processadas, mas algo em nós tem 
igualmente de ser objecto de transformação interior. Se queremos acompanhar a 
transição em que nos encontramos. A escolha é feita, e passará pela selecção apenas 
aqueles irmãos que já se encontram em condições. Caberá a cada um de vós escolher 
o que realmente querem sofrer - ou evoluir envoltos na paz que conseguirem ganhar. 
Pergunto: sabendo vós que hoje tudo está em transformação não tendes 
conhecimento daquilo que vos espera? 
Vede! Continuai trabalhando em vós as vossas imperfeições, superai-as, vede que já há 
pouco tempo, e que tendes de saltar para a órbita diferente. 
Ponde-vos confiantes em vosso futuro, não esqueçais que Jesus é Amor. Tudo por 
amor! 
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Estou aqui em prol da paz na terra. 
____________ 
____________ 
____________ 
 

Sessão de 03-03-2011 
 

Tudo está programado, tudo segue seu projecto, quando for altura adequada se 
verificarão as mudanças que são necessárias para mudares teu trabalho! 
És guiada, nada é feito pelo simples facto de ser feito. Tudo tem sua razão de ser! A 
permuta energética tem limites! 
Limites impostos pelas situações ocorridas em cada trabalhador. Pois nem sempre 
estão em condições para contribuírem com sua energia - vital. 
E o que se pretende é que haja sintonia entre o trabalho que está a ser efectuado.  
Que seja feito nas boas condições. 
P….. 
 
PSICÓGRAFA B 
 

Sessão de 11-01-2012 
Guia 
B……. 
Com carinho a todos saúdo! 
O dom da palavra é algo que não é comum a todos nós. Cada um tem as suas 
competências naturais ou adquiridas, fruto de esforço e boa vontade. Cada um 
mantêm neste plano os seus gostos, defeitos a sublimar e tendências. Tudo faz parte 
das suas características, da sua identidade, são o resultado de muitas e muitas vidas 
sucessivas nos mais variados mundos e dimensões. Cada Ser desenvolve e amadurece 
conforme o seu entendimento, conforme a sua vontade de ser melhor e conforme 
entende o que se passa em seu redor. Daí irmãos, atentai que a palavra dita ou escrita 
tem maior importância e impacto maior do que julgamos para nós mesmos e para os 
que connosco convivem. Vede que toda a palavra de esperança e luz pode salvar ou 
arruinar uma alma. 
Atentai a tudo o que produzis. Amar é velar pelo crescimento e bem estar geral. 
Com amor fraterno me despeço por hoje! 
 

Sessão de 11-01-2012 
Boas noites, santas noites 
Minhas queridas, meus irmãos, é sempre uma alegria ver alguém a tentar fazer o Bem, 
quer seja por si próprio quer seja a favor de outro irmão. O Bem produz uma luz 
branca e cintilante que apaga qualquer dor! Um dia podereis certificar esta verdade. 
Todo o acto de boa vontade apaga em nós muitas acções menos correctas pelo esforço 
e boa intenção com que são praticados. É a intenção de tudo o que pensamos, 
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dizemos ou fazemos que faz multiplicar os méritos dos nossos esforços. Por isso 
oferecer uma flor pode ser um acto de traição ou de amor. tal como o beijo que Jesus, 
nosso Mestre, aceitou no momento da sua Paixão. 
Amai sempre irmãos queridos, amai sempre! Uma luz acesa, jamais se apagará!  
Uma irmã ainda a aprender a viver e a amar. 
 

Sessão de 11-01-2012 
Guia 
B……. 
Com um abraço espiritual vos saúdo! 
Quando as lágrimas e a dor vos cercam, quando o desespero vos fustiga, quando a fé e 
a esperança parecem estar longe. 
- não pergunteis: "Até quando meu Pai?" 
- mas antes: "que tenho eu ainda para aprender?" 
- não pergunteis: "porque me magoam?" 
- mas antes: "a quem já eu terei infligido sofrimento?" 
- não pergunteis: "porque sofremos?" 
- mas aceitai, que a Vida é mais do que vemos, e que tudo tem um tempo certo e 
necessário para que o Ser desperte a sua consciência. Aceitai cada momento na Terra, 
como uma preparação necessária ao desenvolvimento da nossa essência divina onde o 
amor, a compaixão e a sabedoria sempre estarão presentes. 
Que a Luz Eterna nos abençoe a todos. 
Com um abraço me despeço. 
 

Sessão de 19-01-2012 
Guia 
B……. 
Com carinho a todos saúdo! 
A Vida é continua, dia após dia, vida após vida… Cada noite é um momento de pausa 
para o corpo e actividade para o espírito. Cada alma procura os lugares de sua afeição 
(de dia ou) de noite. Para uns é um retrocesso - se entendermos a criação de causas a 
recuperar como mais degraus na escada para subir. Para outros a noite é uma 
oportunidade de conviver e aprender com os próprios mentores, sempre disponíveis e 
agradados quando o "aluno" se predispõe a aprender, a ouvir, a crescer! Uns e outros 
atravessam o mar da vida, com dificuldades e alegrias, com processo normal de 
evolução. 
Acreditai, apenas conhecendo a noite, podemos conhecer e apreciar o dia com 
gratidão no coração. A Luz e o Amor do Pai rodeiam-nos a todo o momento, apenas 
temos de ter Fé, confiança de que somos muito amados! Tudo tem uma razão de ser 
que visa o nosso aperfeiçoamento. Cada dor, cada lágrima, cada alegria, cada raio de 
sol na nossa vida tem uma função objectiva - ainda que desconhecida - para nós. A 
razão de ser da vida na Terra é aprender, conquistar mérito para chegar a novos 
patamares. Vendo a realidade sob este prisma, coragem! O risco de nos tornar-mos 
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naquilo que criticamos é real e acontece a maior parte das vezes que falhamos o viver 
sob a Lei do Amor. Vigiai vossos corações e pensamentos, pois tudo o que fazemos 
tem uma consequência. 
Animai-vos de esperança da Vida Eterna! Encorajai-vos a seguir as leis do Amor Divino 
ensinadas por Jesus e tantos outros mensageiros que vêm ao nosso encontro em todas 
as dimensões! Cada dia é um novo recomeço! Todos os dias o Amor do Pai nos ilumina 
através do Sol, do canto das aves, do brilhar da água, do rumor dos ventos nas flores… 
coragem, não estamos sós na estrada da Vida. 
Com carinho e votos de alegria me despeço. 
 

Sessão de 19-01-2012 
Boas noites irmãos queridos, minhas queridas. 
Vibramos em amor, em sintonia convosco todas as noites que temos trabalho 
conjunto, ou que buscais aqui alento e alegria. Somos vossos irmãos mais velhos, com 
esse carinho vos acolhemos. Alguns de vós serão por ventura, mais velhos que alguns 
de nós, no entanto as nossas escolhas conduzem a caminhos diferentes, com 
resultados também diferenciados. Tudo está certo! Nossos mentores assistem-nos na 
programação das nossas reencarnações, sabem o que desejamos e o que precisamos, 
daí que devemos aceitar tudo o que até nós chega, não é fruto do acaso, não somos 
fruto do acaso, somos resultado de muito amor! Crede nisto, orai para melhor 
sintonizar as Forças do Bem, que mais não são, do que Irmãos cujo coração vibra 
constantemente em Amor, Compaixão e Sabedoria Divinas. 
Senti-vos filhos de um Deus de Amor, "nem um só cabelo da nossa cabeça se perde, 
sem que o Senhor o saiba ou permita". 
Que a alegria, a fé e a coragem sempre vos anime o viver. 
Uma irmã, ainda a aprender a amar. 
 

Sessão de 19-01-2012 
Guia 
B……. 
Com um abraço fraternal vos saúdo! 
O amor é fonte de felicidade hoje e sempre, tal como a humildade e a compaixão. É 
ouvindo com caridade que o amor nos envolve e nos permite auxiliar nosso irmão em 
sofrimento - a maioria das vezes muito maior do que o nosso. Sendo humildes, 
conseguimos colocar-nos ao nível daquele que sofre, ouvindo com amor, 
aconselhando com responsabilidade e esperança. Cada um de nós é responsável pelos 
seus actos e pensamentos, no entanto, a nossa rotina diária tem impacto em todos 
com quem nós convivemos. Nossos exemplos, valem mais do que muitas palavras. De 
que vale apregoar o amor, se não somos capazes do mais pequeno acto de perdão ou 
bondade? O nosso viver molda os mais frágeis como as crianças e os débeis, pois que, 
sendo estes taças semi-vazias, tudo aceitam sem o crivo da razão. Nossa missão na 
Terra é crescer e ajudar a crescer, crede nisto! 
Com um abraço fraterno me despeço! Fica em paz! Paz para todos! 
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Sessão de 19-01-2012 

 
(Esta entidade sofredora enforcou-se e saltou de uma paciente obsidiada que estava 
a ser tratada e que também tinha tendências suicidas, segundo se apercebeu a 
própria médium psicógrafa. Escreveu com letras grandes e de forma muito vigorosa).   
 
Ai a corda, a corda, quem me acode! Morro, morri, morro de dor! Meu Deus, meu 
Deus! Que fiz eu!, que fiz eu! Quem me acode! Estou a morrer, não respiro, que fiz eu? 
Que parvoíce fiz eu? À Deus Pai, ajudai-me, estou a morrer, não quero morrer, não 
quero morrer ainda, quem me acode, quem me acode? Ninguém me ouve? Ninguém 
me ouve?... meu Deus! Ninguém me ouve?... meu Deus! Ninguém me ouve? Meu 
Deus! 
 
(De imediato foi incorporar numa médium de incorporação assistente a fim de poder 
ser esclarecida e encaminhada, dentro daquilo que é possível a um suicida).  
 

Sessão de 19-01-2012 
 

Tenho o peito esmagado, também estou a morrer, também estou a morrer, alguém 
me pode ajudar? Por favor, por favor, alguém que fale comigo! Por favor, morri e 
continuo a falar! Vejo luz mas não consigo mover-me, parece que estou paralisado, 
estou preso pelo peito no carro! Quem me ajuda a alcançar a luz? Como saiu do carro? 
Quem me acode? Morri ou estou a morrer, não respiro! Falta-me o ar! A luz está ali, 
mas não chego lá, alguém me pode ajudar? Não estou sozinho pois não? Mas porque 
não vos vejo! 
(De seguida deixou de escrever e incorporou numa médium de incorporação bastante 
aflito).  
    

Sessão de 19-01-2012 
(Esta entidade estava muito confuso dividido entre as suas duas vidas). 
Pois, pois morri, morri! É pois, morri, palerma que fui, palerma que sou, não sei o que 
pensar, é pá, nunca pensei que isto fosse assim, tanta garganta para agora estar sem 
piu, fui cavaleiro andante, com cavalo e pagem e agora estou aqui, não percebo nada, 
onde estão os cavalos? São bárbaros? (aqui a médium psicógrafa intuiu que se dirigia 
aos trabalhadores do centro quer encarnados, quer desencarnados) mas que roupas 
usam? Que velas são estas? Não têm cheiro? (lâmpadas) que comem? Não percebo 
nada? Morri ou enlouqueci? Não percebo nada! Quem dá água ao meu cavalo? E 
palha? Ai, falo diferente! Enlouqueci, é certo! Oiço, finalmente oiço, mas o quê? Morri, 
morri, pois já percebi, morri, morri, é pá isto não é real, tenho mota? Estou louco? E o 
cavalo? Agora é uma mota? mas como sei que é uma mota? Mas onde estou? Agora 
estou a pé? Descalço? Que se passa? Morri louco? 
(Aqui a médium tentou esclarecê-lo mentalmente e ele voltou a escrever).  
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Muitas vidas? Muitas vidas, eu? Vivemos muitas vidas? Que loucura, muitas vidas 
onde, como? Não percebo, vidas e mais vidas? A fazer sempre o mesmo?! Se calhar 
nalguns sítios se me vissem matavam-me! 
(A médium voltou a esclarecê-lo mentalmente). 
Está certo o bem é o bem! Já percebi a luz é sempre a luz! Mas eu fiz muito pouco 
bem! A minha barriga e a minha cama eram a minha vida, não me lembro de mais 
nada, nem a cavalo nem de Mota! E o cavalo desapareceu? Estou perdido! Não posso 
crer! Mas só vivi duas vidas? Então o que andei a fazer?! Tanto tempo? Perdido? A 
fugir do quê? Nunca encontrei ninguém! Mas andei a fugir sim, mas porquê? Quem 
são vocês? Porque não estão na floresta? Casa, porquê? Fechados em casa? E as 
estrelas, a luz da lua, não vos fazem falta? Estou totalmente perdido, tão estranho 
quanto parece conhecido, valham-me Deus, como cheguei aqui? Que a espada de 
Santiago me proteja! 
(A médium continuou a esclarecer e teve a percepção da presença de entidades 
protetoras de luz a ajudar).      
Vou com estes irmãos sim, fazem-me vénias! A mim??? Sorriem-me?? Falam-me e eu 
oiço, eu oiço!! Vejo bem! Vejo realmente bem! Tanta gente! Uns sorriem, outros 
choram sujos no chão!!... 
Que quentinho, que calor, meu Deus já não me lembrava! Que calorzinho! Amigos! 
Encontrei amigos! Obrigado! Obrigado! Quero voltar um dia para agradecer! Obrigado! 
Vou finalmente em paz! 
 

Sessão de 09-02-2012 
Guia 

B……. 
Com um abraço fraterno vos saúdo! 
Haja alegria no nosso viver! Haja amor no nosso viver! 
Que isso seja resultado da nossa consciência, do nosso bem querer e sentido de 
responsabilidade perante o nosso papel na vida. 
A alegria genuína, vem das conquistas que somamos ao longo da nossa vida. Alegria - a 
verdadeira alegria, advém do conhecimento que temos de nós próprios, da nossa 
essência divina e do que fazemos no dia a dia. Cada prova superada, cada dificuldade 
que enfrentamos com amor, compaixão e humildade, são sempre motivos de 
felicidade. E ainda que se sucumba à nossa natureza imperfeita, à nossa actual 
condição humana em que ainda pensamos e fazemos atrocidades, alegremo-nos por 
sermos filhos de um Deus de Amor, cujo amor e paciência nunca se esgotam! 
Este Pai Omnipresente e Dulcíssimo, aguarda com carinho o regresso a Casa de todos 
os seus Filhos. Entretanto, mima-nos com o Sol, a lua, as estrelas, as flores, os animais, 
a água, o ar… dá-nos todas as condições para que nos possamos reabilitar, crescer e 
um dia em plena Alegria viver continuamente. 
Haja alegria no reconhecimento de todas as provas que devemos enfrentar, são os 
instrumentos que precisamos para nos corrigirmos ou mostrarmos o quanto já 
evoluímos. 
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Não basta afirmar que já aprendemos a lição, precisamos provar e gravar em nós o 
resultado da lição aprendida. 
Com alegre sorriso me despeço. 
 

Sessão de 09-02-2012 
Boas noites 
Minhas queridas meus irmãos, abençoados sejam todos os que se dedicam à Causa do 
Amor Fraterno, ao Auxílio de quem sofre. Hoje auxiliamos, amanhã poderemos nós 
necessitar de uma mão amiga - e asseguro-vos, ao longo do nosso caminho, já muitas 
mãos nos ampararam os passos na estrada poeirenta. 
Um amigo de ontem, continua a ser o amigo de hoje e de amanhã. Nenhum laço de 
amizade se perde no tempo, nem por se mudar de dimensão! 
Sendo Deus Eterno e Amoroso, todo o Amor se assemelha à sua condição, logo é 
eterno também. 
Agradeçamos todas as graças recebidas, que sejam sempre dignos do carinho de todas 
as mãos amigas que nos rodeiam em todos os planos. 
Uma irmã, ainda a aprender a estimar os amigos. 
 

Sessão de 09-02-2012 
Eu só queria viver em paz, só queria uma côdea para comer, um copo de água para 
beber. Enquanto vivi assim fui feliz. Um dia acordei e quis não só a côdea, mas também 
o miolo desse pão, achei que era mais feliz assim, ter mais do que o essencial era 
importante. Agora eu podia comer o miolo e dar a côdea. E comecei mal, não só dava a 
côdea, como o publicitava. Envergonhava assim aquele que era como eu. Esqueci que 
a verdadeira caridade começa com o silêncio, ou deixa de ser caridade para ser 
vaidade. A côdea que comi, foi-me dada com carinho. Nunca me fez sentir pobre, mas 
sim afortunada! Mas porque esqueci eu tal lição? Hoje dei côdea com alarido, e o 
miolo, não o comi todo, apodreceu, em vez de partilhar com amor, tornei-me sovina 
sem razão… 
Mas mais do que magoar meu irmão, perdi a razão de viver. Reconheci minha 
tamanquêz, o meu estado bruto. Como pude eu ser aquilo que nunca desejei? Porque 
me deixei levar pela ilusão do poder? Quero voltar a comer só a côdea e a dar o miolo, 
assim não me esqueço de quem sou e o que faço aqui. 
Uma irmã budista, ainda a aprender a viver.  
 

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


