PSICÓGRAFA A
Sessão de 31-03-2011
Paz!!! Nosso desejo para vós!
Praticai sempre o bem!
Levai a palavra a todos vossos irmãos! E vivei segundo ela!
Somareis créditos que serão valiosos para vós quando vos for perguntado que fizesteis em
vossas vidas.
Sempre que posso estou presente em vós. Ficai com Deus!
Aqui.
Sessão de 31-03-2011
Boa noite minha irmã. Estou presente em teu trabalho! Com amor!
A paz é necessária em todos nós. Sem paz a vida inquieta-nos, falta-nos a força para continuar,
mas sabemos já que seremos nós a conquistar essa paz que tanto necessitamos. Flui energia
para vós.
Tendes de captá-la!
Senti quanto amor vos é dirigido, meus queridos. Senti em vós quanta paz vos é dirigida pelos
vossos guias. Pelos nossos trabalhadores, pelos irmãos mensageiros do Senhor! Todos estão
transmitindo luzes cuja pureza é difícil descrever. Mas envolvem-vos inteiramente, dentro de
vossas almas!
Procurai sentir toda essa paz…
Senti essas vibrações que vos envolvem…
Penetrai dentro dessa luz e sabereis tudo aquilo que tendes de fazer!
Aqui, deste lado da vida, juntamos nossas vibrações com as vossas!
Trabalhando conjuntamente! Para que possais ter mais força em vossos trabalhos, que são
nobres, necessários para nossos irmãos que sofrem.
Jesus está Presente.
Sessão de 07-04-2011
Guia
M….!
Filhinha. Como te amo!
Flores te entrego, em flores te envolvo, plenos da luz do Pai!
Permite-me que te envolva dessa forma etérea, pois seu perfume esvoaça em forma de sol.
Bendito seja Jesus!
Abraço-te!
M….!
Sessão de 07-04-2011
Filhinha! São sim bênçãos aquilo que vos é dado.
Vosso trabalho tem a luz de Jesus.
São-vos transmitidas nossas mensagens porque é na divulgação da Verdade que é Deus que o
homem surgirá!
Tudo será desvendado porque é chegada a hora! Hora da verdade, onde nada será omitido,
tudo será revelado!
A verdade! Sempre a verdade.
1|Página
Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 23-11-2013 – no site www.aela.pt

Sede puros de coração, abri-vos à verdade pois ela vos salvará!
Aceitai esta pequena ajuda nossa para que possais também contribuir para que a mensagem
seja divulgada.
Estamos aqui em ajuda porque somos também irmãos como vós.
Obrigada minha irmã!
Estou contigo.
Sessão de 07-04-2011
Paz! É na Paz que estou contigo minha filha! Procura em ti tudo porque é em ti que deves
procurar! Está tudo em essência apenas tens de apelar a teu sentido superior como
desenvolver cada partícula divina que tens em teu coração!
Sempre estou presente!
Até já!
B……………….!
Sessão de 07-04-2011
Boa Noite
Hoje tudo está bem.
A energia está forte como se exige.
Sabemos quanto é importante ter em nós essa força para podermos exercer nossa acção sobre
nossos irmãos sofredores.
Nada se processará sem auxílio, como sabeis, todos nós estamos em missão, em prol da ajuda
fraterna.
Cada vez mais somos necessários pois cada vez mais são trazidos até nós seres que necessitam
evoluir, para o que necessário é serem esclarecidos.
Sempre no amor ao próximo!
Sempre em eterna entrega para que possamos contribuir nesta tarefa.
Abrem-se as portas, há que ajudar nossos irmãos a entrar nelas, pois para lá dessas portas há
luz!
Faróis que os conduzirão a cada plano condizente com sua condição espiritual!
Hoje muitos entrarão, e conhecerão outras dimensões, mais felizes para si!
Continuemos nosso trabalho, estamos juntos a vós sempre com amor para vos dar!
Somos irmãos em trabalho!
Sempre Presentes!
Sessão de 07-04-2011
Como tendes forças para efectuar este trabalho?
Vossa força, com a nossa força, em conjunto é necessária, pois estão vindo irmãos sofredores
com energias muito inferiores, para lhes dar sua oportunidade de poderem saltar para planos
superiores!
E nós temos esta responsabilidade em ajudá-los a evoluir!
Forças Superiores estão interagindo convosco!
E é nessa dimensão superior de onde provêm as forças que vos são trazidas! Sempre ao
comando de Nosso Mestre Jesus, que nos indica como agir! Como actuar!
Mas sempre com muita alegria, pois nascerão novos eflúvios de luz em cada ser que é ajudado.
Parati!
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Sessão de 07-04-2011
Sempre foi assim!
O homem já se julga grande! Mas não é. Apenas pensa!
Mas não entende quantas formas de vida já teve, como se processou sua evolução até hoje!
Mas continua em vão esquecendo-se que na vida colherá aquilo que semeia! E grandes são
aqueles que já colheram frutos da semeadura que fizeram!
Cada um está em situação diferente do outro! Passados diferentes! Formas diferentes, até
hoje! E quando já adiante se conseguirem aperceber daquilo que são, sentirão ruir tudo aquilo
que sabiam ser seu!
Caros amigos, ninguém é importante aqui. Cada um tem a tarefa que lhe compete. Na
humildade será um dia grande, de espírito, mas só quando perceber que está tal como outros
apenas a evoluir, naturalmente, para lá da matéria. Se desejais aproveitar esta oportunidade
que vos foi dada para vossa evolução, cuidai de vós!
Cuidai do corpo físico! E cuidai da vossa vida espiritual!
Só assim seguireis vosso caminho cumprindo com a Lei! – A de Deus! -.
Segui em frente!
Confiai que Deus existe, e que somos produto do amor emanado do seu seio!
Sempre
Sessão de 07-03-2011
Quem somos?
Seres infelizes, que sofrem.
Em busca daquele que é.
Em procura de amor.
Enquanto sofremos, procuramos-o.
Pois sabemos quem ele é,
Sabemos quanto nos quer –
E por isso esperamos nossa oportunidade!
Ser felizes!
PSICÓGRAFA B
Sessão de 12-04-2012
Ai a dor, a dor de não querer ver, não querer crer que a vida continua. Como dói sentir que
somos nada, que não sabemos de nada, nem sequer viver! Como é duro cair em si, perdidos,
humilhados pela vergonha de ter falhado, de ter sido tão egoístas, tão ignorantes! Como se
pode crer em coisas, dogmas e sofismos absurdos, quando afinal tudo se resumo à prática do
amor como meio de atingir a felicidade. Como podemos olhar- -nos no espelho, na água do rio
e vermo-nos serenamente?
Como pode ser isso?? Como chegamos a este ponto? Como podemos perder o rumo?
Como podemos fechar o coração para aquilo que em nós é inato, aquela procura de algo que
nos enche e preenche!... como podemos crer nas coisas materiais, como o substituto daquilo
que nos faz crescer e ser grandes, eternos, de Luz! Como podemos achar que o dinheiro é a
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solução, quando é apenas ter coração que nos traz a felicidade? Não percebemos, não percebi
quando perdi o sentido da vida… onde, como?
Vivi no século XVIII, quando tantas coisas estavam a ser descobertas… quando o mundo deu
um passo em frente na sua vida física e intelectual, mas espiritualmente falando… muito se
perdeu. Não sei se foi o deslumbramento, o egoísmo, o querer cada vez mais para si mesmo…
não sei… não me recordo como foi que tudo aconteceu. Vivi em França, Bélgica e Itália, como
vim aqui parar? Não sei!! Como falo, penso em Português? Não sei… vou hoje seguir para
outro posto de socorro com características diferentes, mas perto da Terra. Aí iniciarei meus
estudos de forma mais intensa - a par das actividades de socorro. Eu estou encarregue de dar
água aos irmãos que chegam. Quando posso, limpo- lhes a cara e as mãos. Aprendi a calar o
meu desespero ao ver tantos, bem pior que eu.
Aprendi a esconder as minhas lágrimas, quando se torna duro de mais ver tanto sofrimento.
Aprendi a ouvir mais do que falar. Aprendi que um olhar, vale muito mais que baús cheios de
ouro e que esse olhar pode salvar anos de sofrimento. Não sei por onde andei por muitos
anos. Tão pouco importa quem fui na Terra, para mim, não fui ninguém, nada fiz, disse ou
pensei, nada acrescentou valor fosse para quem fosse, nem para mim.
O que sinto, é que desperdicei muito tempo útil e sofri, o que facilmente poderia ter evitado.
Estudar mais a dinâmica da vida, compreender mais a nossa essência como seres eternos, é
algo que poderá ajudar-me a mim a crescer e a ser útil na vida, a sentir-me vivo, e parte de
uma Coisa Grande, Importante: A Vida Universal. Jamais me sentirei sozinho, pobre,
abandonado! Vou sentir-me vivo, amado, grato por todo o conhecimento a que terei acesso.
Irei partilhar toda esta alegria com todos os que poder. Não sei quando poderei ter essa nobre
missão. No meu Ser, está a vontade de retribuir todo o carinho que aqui tenho recebido. Peço
a Deus que na próxima vida, me permita "ser" seu verdadeiro filho, não o traste que tenho
sido, um verdadeiro empecilho para mim e para muitos daqueles com quem convivi!... Vejo
hoje o quanto um olhar, uma palavra podem matar ou salvar uma alma. Oxalá, tivesse eu tido
esta consciência há muito tempo atrás. Vivi de ilusões, apenas isso, tomei o prestigio, as
conquistas materiais como sinais de grandeza e agora que aqui cheguei, até o pobre varredor
de rua ou o limpa-chaminés, são muito mais que eu!
Vou seguir o meu caminho, aguardam-me! Agradeço teres registado o meu testemunho de dor
e de esperança. São e serão apenas palavras se não tocarem o coração de alguém, não pelo
medo que possam provocar, mas pela descrição do meu desalento quando me olhei ao
espelho.
A todos os que sofrem, coragem fé e esperança! Foi o que me disseram quando cheguei aqui.
Com o tempo apenas, entendi estas palavras!
Até um dia! Um irmão ignorante.
Sessão de 12-04-2012
Doces de amor,
São por vezes
Provas de dor!
Quando o vamos compreender?
Quando o vamos crer?
Doces de amor,
São muitas vezes,
4|Página
Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 23-11-2013 – no site www.aela.pt

Um sorriso - sem rubor!
Abençoados sejam todos os que mantêm os seus corações de criança!
Um irmão a brincar com as palavras e com as verdades da vida.

Sessão de 12-04-2012
É pá, porra, que raio é isto, irra que caraças! É pá que se passa aqui! Irra! É pá larguem-me!
Deixem-se lá de coisas, o gajo tem de pagá-las! Pá! Larguem-me! Larguem-me! Tão a passar-se
ou quê? O gajo tem de levar porrada - tem pá, tem de pagá-las! Larguem-me! Tem dores de
cabeça pois, tu és como ele pá! Tas a dormir ou quê? Larguem-me, Larguem-me!.
(A médium tentou mentalmente explicar o que se passava, mas a entidade voltava a
escrever e a médium foi continuando mentalmente a esclarecer).
Não pode ser pá! Não pode ser, o gajo e tu tem de pagá-las, não são melhores que eu, nem
pensem!
Pára lá com isso de "irmão", não sou teu irmão pá!
É pá não posso crer, não posso crer! Soltem-me, já estou mais calmo. Já estou mais calmo.
Obrigado. Vou com eles, desculpa. Vou com eles.
Um irmão ainda maluco Obrigado, desculpa.
Sessão de 12-04-2012
Caridade, verdade,
Irmandade…
São tudo palavras bonitas,
Vãs de sentido,
Quando tudo não passa de alarido.
Caridade e irmandade,
É algo praticado sem alarde,
Com simplicidade e verdade.
Verdade e caridade
É tudo o que do coração sai
Em qualquer idade.
Um irmão a aprender a viver e a brincar com as palavras e com as verdades da vida.
Sessão de 12-04-2012
Doce inocência, mas por vezes tão traiçoeira!
É preciso ter inteligência, reflectir sobre tudo o que fazemos. Querer bem, sem saber a quem
está certo, mas temos que pensar nas consequências. Não é só fazer, é preciso saber como e o
que fazer… pois são palavras… quem sou eu para dar moralismos, nem a mim me soube
conduzir… pois, vou dormir, vou com eles pois… é melhor, quando estudar voltarei cá para dar
os meus pareceres, acho que é melhor calar-me. Adeus vou embora. Vou com eles. adeus. J….,
16 anos.
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Sessão de 12-04-2012
Com pés e tripés
Andei de lés a lés!
Nada vi, nada senti
Além de iniquidades!
Escondi, ri e morri!
Mas quem pode imaginar
Aonde isto ia parar?
Andei e voei tanto
Nunca cheguei a nenhum canto!
Agora, oiço e leio
Aquilo que deveria um dia
Ter sentido sem enleio.
Um irmão a brincar com as palavras e as verdades da vida.
Sessão de 19-04-2012
Guia
B…….
Com um abraço fraterno vos saúdo!
A docilidade da criança, esconde grandes tarefas a desempenhar. A infância é um tempo de
toda a atenção e formação disponíveis da nossa parte. Mas não só a criança precisa de se
burilar, nós por ventura, precisamos de muito mais. Quantas oportunidades de fazer o Bem já
perdemos, quantas ainda conseguiremos recuperar? Também para nós, a criança à nossa
frente, é um auxiliar de crescimento e evolução para nós também - sobretudo para nós! Crede,
há irmãos amigos, bondosos - que se predispõem a conviver connosco, apenas para nos ajudar
a reflectir na vida, sobretudo o que fazemos e pretendemos da vida. É neste contexto que
encontramos pais amáveis e filhos tristes, ou pais revoltados e filhos ponderados e dulces.
Ao longo das nossas existências, encontramo-nos e reencontramo-nos tantas vezes, quantas
necessárias aos nossos perdões - à quitação de todos os nossos débitos, uns perante os outros
e perante nós próprios. Muitas vezes este é o perdão mais duro de obter! Somos os nossos
próprios carrascos, por vezes implacáveis, se não sabemos o que é o Verdadeiro Amor e a
verdadeira essência da Vida.
Vede, o Pai deu-nos o livre arbítrio, a capacidade de escolher, sabendo todas as consequências
que essa decisão teria. É nesse Amor, nesse voto de confiança que nos deveremos ver a nós - e
a nossos irmãos - é nesse espírito de compaixão e sabedoria que um dia todos viveremos.
Todos estamos predestinados a ser felizes um dia, mais cedo ou mais tarde - conforme o nosso
esforço evolutivo.
Com um abraço fraterno me despeço!
Sessão de 19-04-2012
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Boas noites!
Minhas queridas, meus irmãos, sempre nos comovemos com a presença das crianças.
Somos todos nós a receber mais - mais uma oportunidade de crescimento. Estamos todos em
conjunto, lutando todos pela felicidade que tanto desejamos.
A criança representa muitas vezes o principio de um caminho para si mesma e para nós.
Quantas vezes mudamos nossa forma de viver, quando recebemos um filho - um irmão, no
nosso lar. É o reinício do despertar!
Que o Amor do Pai nos permita sempre reiniciar a nossa caminhada, que a sua compaixão
sempre nos acompanhe.
Uma irmã, ainda a aprender a viver.

Sessão de 19-04-2012
(Mensagem de um pai para um filho).
Rapaz, é nos momentos difíceis que mostramos quem somos. Entre o querer pão e dar pão,
não há duvida, nunca falta a quem dá de coração. A verdadeira fortuna é o que amealhamos
na alma. Nada trazemos connosco, para além das consequências daquilo que fizemos.
Nenhum dinheiro dos porcos que devolvi me fez falta, fazia mais falta a quem o recebeu! E
quando aqui cheguei, precisei eu mais deles, do que eles de mim!
Rapaz, meu rapaz, meu querido filho, és um homem agora, como nunca pensei, queria que o
fosses, mas duvidava se conseguirias vencer a timidez e a meninice.
Ninguém é perfeito, e muitas coisas só agora as entendo; e outras ainda não as vejo com bons
olhos, sobretudo quando penso, que não fiz tudo o que devia! Perdi a coragem e à custa de
viver sob as tradições, acomodei-me, não tive a coragem de ajudar a mudar as mentalidades
dos vizinhos. Por isso, alguns hoje me cobram. Eu poderia ter feito muito mais! Foi tempo
perdido! Ainda voltarei a reencarnar, sei que ainda nos vamos reencontrar noutras vidas,
assim como já fomos companheiros de outras tantas! Sempre te verei com carinho rapaz!
Fiquei a dever-te amor, que sempre senti, mas nem sempre te mostrei…
Até um dia rapaz! Meu filho querido.
Sessão de 19-04-2012
As escolhas de cada um, são fruto do seu conhecimento, do seu estado de evolução.
Para uns o caminho do Bem vale a pena ser percorrido, ainda que seja mais difícil e as
exigências pessoais sejam maiores. No caminho da evolução, são necessários muitos exercícios
- o mesmo é dizer muitas provas! Muitos querem encetar por estes caminhos, no entanto
desistem perante as primeiras provas. Falta-lhes o conhecimento de que é provando quem
somos, que merecemos confiança que demonstramos o quanto já somos em nós próprios para
fazer sempre o Bem em todas as situações, este é o grande desafio de viver! É para isso que
viemos à Terra! Mas não termina aqui, mesmo deste lado, as provas continuam, ainda estamos
longe de estar perfeitos! Muito Longe!
Acabamos por pensar mais na nossa pessoa do que quem está ao nosso lado.
Um irmão, ainda a ter dificuldades em saber viver. Comecei agora a estudar, tantos anos de
perdidos…
Sessão de 19-04-2012
Dores tantas dores, nem consigo estar de pé nem sentada, até o cabelo me dói, meu Deus,
tanta dor, nem fiz mal nenhum, tanta porrada levei, provas, porquê meu Deus, mas porquê?
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Apanhei porrada até por estar sentada calada! Mas que justiça há neste mundo., meu Deus,
como pode Deus permitir isso? Nunca fui feliz! Só tenho chorado a vida inteira!
Já não aguento mais! Piedade meu Deus, piedade! Não aguento mais, meu "Deus". Meu Deus.
(A médium psicógrafa começou mentalmente a esclarecer a entidade e ela foi-lhe
respondendo).
-----------------Morri? É isso morri? É por isso que só escrevo com a tua mão? Realmente tu és pequena, eu
sou alta, tu és gordinha, eu sou magra! Morri, é isso? Mas continuo com dores? Então não
acaba tudo com a morte? Estou viva? Falo? Vejo? Oiço? Não entendo, morri?
----------------A vida continua? Pois… quem diria, continua… não sei o fazer? Para onde vou? Vou continuar a
fazer o quê? Vivo do quê? Vou fazer o quê? Vou com quem? Para onde? Quando?
----------------Ninguém me espera! Todos me esqueceram! Ninguém me acudiu! Chorei tanto! Ninguém
acreditou em mim, só quando me viam ferida ou negra! Muito negra! Fui tão infeliz! Não
tenho família, quem se lembra de mim? Quem é que pode estar à minha espera, quem? Os
meus pais? Nem os conheci!
----------------Os meus pais! Os meus avós! Já me lembro! Ao fim de 52 anos, ainda se lembram de mim?
Mas que idade tenho 42, 52… perdi o interesse na vida, nem me lembro, fui tão infeliz…
Mamã, mãezinha querida! Paizinho!
Obrigada, obrigada
Perdoa, adeus! Não te esquecerei, não vos esqueceremos! Obrigada.
Disse Jesus: "Quem quiser saber se a minha doutrina é verdadeira pratique-a"
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