PSICÓGRAFA B
Sessão de 26- 04-2012
Guia
B…….
Com um abraço espiritual vos saúdo!
Na vida todos os compromissos que assumimos, são os nossos objectivos. Uns já
trazemos traçados antes de reencarnar, outros vamos nós estabelecendo no nosso dia
a dia. São todos eles, algo que desejamos alcançar. Uns servem o nosso progresso
espiritual, outros apenas suportam a nossa ilusão, a nossa falta de conhecimento e de
amor. Todos os nossos esforços de evolução, deveriam basear-se mais em amor e
humildade do que na pura vontade de querer ser algo que ainda não somos: "O
primeiro será o último, e o último, o mais pequeno, será o maior"!
Somos todos muito amados, crede nisso e amai sempre de alma e corações abertos,
sabendo que a verdadeira felicidade só é possível nos mundos da Luz, e não nos
mundos-escolas, onde nos encontramos hoje, e onde exercitamos a nossa consciência.
Com um abraço fraterno me despeço!
Sessão de 26-04-2012
Boas noites
Minhas queridas, meus irmãos, a vida continua; a evolução da nossa consciência
continua! Não são as fortunas, as conquistas materiais que nos engrandecem, são
antes de tudo, as demonstrações verdadeiras, de humildade, de amor, de compaixão!
O Ser "sábio" vem com a soma das várias vidas. Até a colheita de uma flor por uma
criança, um ignorante ou um irmão com consciência mais desenvolvida, tem valores
diferentes, tudo depende dos seus conhecimentos da vida. Para uns, colher e oferecer
uma flor é um acto de amor, para outros, o respeitar todos os seres da Creação - de
qualquer reino, é um verdadeiro acto de amor e sabedoria. ( A médium diz que
entendeu uma frase que não foi escrita, "logo não colheria a flor").
Cada um de nós recebe de acordo com os conhecimentos adquiridos e de acordo com
as suas intenções.
Que o amor do Pai, a todos nós nos fortifique.
Uma irmã ainda a aprender a viver e a amar.
Sessão de 26-04-2012
Rosas, rosas amarelas
Vos ofereço esta noite!
A cada um, um botão de rosa, perfumado! Não são as rosas do jardim, são apenas as
suas representações fluídicas, no entanto carregam em si todas as boas energias e
vibrações que possuímos e vos queremos oferecer!
Coragem irmãos queridos, a Seara é grande e poucos os Obreiros! Somos sempre
poucos perante tanto sofrimento que nos rodeia!
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Coragem, um dia todos viveremos em Paz, até lá toda a Boa Vontade é sinal de saber
Amar, de ter enfim, evoluído um pouco!
Uma irmã nos trabalhos.
Sessão de 26-04-2012
Tanto choro para quê? Já não consigo voltar atrás! Borrei a pintura, pronto foi isso! E
agora, nada! Choro de vergonha, tanta pança, tanta vaidade para agora chegar aqui e
nada, não sou nada, não valho nada… nem as lágrimas que me correm pela cara! Não
sou nada. Usei e abusei de toda a gente para meu proveito, e agora aqui chegado, não
tenho nada. Mas como cheguei eu aqui? Que raio fiz eu da minha vida? Que ilusão
vivi? Como foi possível? Sempre alguma coisa me faltava mas nunca imaginei que fosse
a vida espiritual! Como poderia eu saber que era um espírito? Nunca ouvi ninguém
falar disso! E também passei mais tempo a beber e a comer do que a ler! Sempre
pensei que a morte fosse o fim! E na minha casa de nada se falou! Nunca precisámos
de procurar pão, nunca nos faltou o que queríamos. Nunca precisámos de procurar
nada! Nas coisas da casa, na vida de luxo, encontrávamos aquilo que julgávamos ser o
consolo para a insatisfação que sempre sentíamos! E cada vez acumulávamos mais
coisas! Se calhar! nem verdadeiro era o que sentíamos uns pelos outros! Pois é, é isso
que acho mesmo! Nada, nada fui, nem sou nada! Chega-se aqui e ver tudo isto é
surreal! Mas como fomos capazes de perder tanto tempo? Não sei à quanto tempo
parti, nem onde vivi…! 1932? No P…..? Industrial do P…..? Fábrica de tecidos? Carros,
mulheres, bebidas, viagens, cruzeiros… tudo tive e nada me fez sentir satisfeito! Vivi
sempre vazio! vazio! Estou vazio? Como pode isto ser possível? Mas por onde andei?
Quem me guardou? Não me lembro de ter estado a sofrer! Bem poucas coisas
altruístas fiz na minha vida de luxo! Se calhar nem numa mão se podem contar!
Sempre vivi para mim! Quem me terá ajudado, quem? Nem ao porteiro eu dizia bom
dia! Quem me ajudou? Quem me está a ajudar? Não mereço, não mereço! Não
mereço! Mostrem-me quem me está a ajudar? Quero ajoelhar-me a seus pés e pedir
perdão, agradecer o copo de água e o carinho que dão! Como pude eu ser aquilo que
sou? Áh meu Deus! Ajudai a recompensar quem se dignou olhar para mim! Mas quem
reza por mim? Quem gostaria tanto de mim? Quem gostaria tanto de mim, quem
intercedeu por mim? Eu não mereço nada disto! Não mereço! Meu Deus, quem sou
eu? Tenho de pagar, tenho de recompensar quem e por quem estou a ser poupado!
Como a minha divida é grande neste momento! Nunca a poderei pagar se penso no
que fiz, nenhum perdão mereço. Se penso no que estou a receber, nunca mais serei
capaz de pagar! Terei de me devotar ao passado, à recuperação do meu passado,
sendo instrumento daquilo que Deus quiser! Quero solenemente e por minha honra,
ser como estes companheiros que se dedicam ao amor fraterno, à caridade pura e
desinteressada. Quanto me falta para ser de um grão de areia!
Mas perante esta oportunidade de servir a quem me protegeu, dou minha palavra de
honra, em como quero ser alguém de Bem, não mais quero voltar à nulidade que fui e
que ainda sou! Pedi para deixar estas palavras não como lição, apenas para contar
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quanto é grandioso sentir que alguém nos ama! Vendo hoje o que fui, daria tudo para
sentir que fui amado, por mim próprio e não pelo luxo que sempre exibi. Vendo hoje
que a vida continua - para grande surpresa minha - quero recuperar o tempo perdido,
quero ser útil, quero ser um "companheiro de luz", como todos estes que aqui estão
num vai-vém a ajudar uns e outros tontos como eu. Oxalá eu encontre a luz e a paz.
Que a todos, a felicidade - a verdadeira felicidade chegue rapidamente, como eu
desejo para mim.
Vou aprender a viver e a trabalhar. Voltarei um dia para trabalhar convosco! Este é o
meu propósito de vida daqui para a frente. Com esperança e alegria parto! Até um dia!
Um irmão J.S.
Sessão de 03-05-2012
Guia
B…….
Com um abraço fraterno vos saúdo!
A vida flui com doçura, somos nós com os nossos medos que a fazemos parecer
amarga, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de confiança por quem tanto nos ama:
O Pai. Como podemos nós, julgarmo-nos sós, abandonados à nossa sorte? Olhai e vede
o que nos rodeia! Como podeis - podemos nós duvidar de que somos muito amados!
Muito se resume à falta de conhecimento do que é a vida. Em todo o local onde se
sofre, está-se num local de aprendizagem. Até os mundos mais rudes de expiação
pura, não deixam de ser Mundos Escola. Reconhecei, que já haveis feito parte da
estrada da montanha, no entanto ainda nos falta a todos percorrer o resto do trilho.
Cada vez mais o estudo, a aceitação de que a vida continua e que tudo origina uma
consequência - são elementos necessários à nossa evolução. Esta tomada de
consciência acarreta responsabilidades, impele-nos a fazer o nosso melhor. É nesse
esforço constante - em qualquer dimensão, que demonstramos quem somos, o que já
aprendemos e qual o rumo da nossa vida amanhã.
Perdemos tanto tempo a sentir a tristeza, a olhar para o chão, a recusar a prova que se
nos apresenta, e para quê? Quando vamos entender, que todas as dificuldades
sentidas não são mais do que meios para mostrar e provar - a nós próprios e ao Pai,
que estamos a superar os nossos defeitos, a consolidar os nossos bons sentimentos e
capacidade de amar acima de tudo? Quando teremos a coragem de olhar para as
estrelas, para o Sol e aceitar que estamos na Busca da Perfeição, da vida de amor
fraterno, da felicidade eterna a que todos estamos destinados? O mérito de cada
conquista é algo que sempre nos acompanha e fortalece! Coragem, coragem!
Aceitemos pois, as nossas vidas presentes, são bênçãos do Pai, são os meios para nos
reunirmos à Luz e na Luz.
Façamos pois o nosso melhor. Com um abraço espiritual me despeço.
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Sessão de 03-05-2012
Boas noites, santas noites!
Minhas queridas, meus irmãos, também vós verteis lágrimas! Perdemos a Fé tão
facilmente… somos poucos os irmãos que já conseguem aceitar que a vida é apenas
uma aprendizagem. Perante a dor no corpo, a chegada a outra dimensão, o medo do
desconhecido, choramos, fugimos… raramente paramos para orar, para receber e
ouvir quem nos quer ajudar… em todas as dimensões, irmãos com evolução superior,
se dedicam por amor, e são também meios de crescimento e aperfeiçoamento. Até
chegarmos à Luz Eterna, a benção do trabalho, "anula" nossos pecados e engrandece
os nossos méritos, crescemos, evoluímos!
Que o amor do Pai a todos fortaleça!
Uma irmã, ainda a aprender a amar.
Sessão de 03-05-2012
Cravos, rosas
Estrelinhas, margaridas
São tantas as flores
Que fazem jardins de mil cores!
Lágrimas, dores
Orações e torpores
São tantos os terrores
Que nos regem como senhores!
Luz e verão
Estrelas e orações
Aquecem os corações
E fazem acreditar na solução:
- a vida continua com a reencarnação!
Um irmão, a brincar com as palavras e as verdades da vida.
Sessão de 03-05-2012
Não aguento mais, não aguento mais, estou cansado, cansado, só quero descansar,
preciso descansar um bocadinho sem ser logo assaltado ou espancado. Meu Deus,
meu Deus estou cansado, quem me acode? Quem me dá a mão, quem me acode? Sou
um desgraçado, nem roupa tenho para vestir, ando tapado com trapos velhos que
encontro por aí… Já fui rico já? Mas também um verdadeiro pulha, não admira que não
encontre um amigo. Perdão meu Deus, não aguento mais oxalá eu tivesse sabido que
chegaria a este ponto! Para bem dizer a verdade, nem de Deus eu me lembrava. Foi
preciso chorar muito, ter muito medo, estar completamente perdido para pedir ajuda
a Deus que eu sempre reneguei! Achava que não precisava Dele! Eu tinha tudo, foi
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preciso estar quase nu e completamente só, verdadeiramente desesperado na lama,
para pedir ajuda! Tão arrogante eu fui! Tão arrogante! Um verdadeiro palhaço! Foi isso
que fui, um palhaço, nem a própria vida vivi! É só ver onde me levou! À loucura
desesperante! Tenho vivido pior que os cães vadios da rua onde vivia! Mas como se
passou tudo? Onde estou? Escrevo? Como vim aqui parar? Parece que oiço uma voz
doce! Não sei porquê mas tenho-lhe obedecido… é a melhor coisa que me podia
acontecer, não a troco por nenhum ouro! Ouro! Mas que digo eu! Mais um acesso de
loucura! Nada tenho comigo! Estou pele e osso! Mas quem é este anjo que me fala?
Quem se preocupa comigo assim? Meu Deus Choro de alegria! Há alguém que me quer
Bem! Alguém me estima! Meu Deus, não mereço! Mas preciso de paz! Não aguento
mais viver assim como lixo! Meu Deus! Meu Deus! Continuo vivo, e apesar da minha
vida de canalhice, alguém me acarinha! Quem sois meu anjo? Quem sois? Mostrai-vos!
Mostrai-vos!
(Mentalmente a médium psicográfica esclareceu a entidade que irmãos de luz
assistem os Seres que chegam).
De joelhos digo: Obrigado
Um dia voltarei para ajudar outros como eu! No meu tempo conheci muitos como eu!
Meu Deus, de coração peço perdão, fui um filho ingrato, perdão! Perdão! Um dia
quero ser bom filho! Perdão!
………………….
Sessão de 10-05-2012
Guia
B…….
Com um abraço fraterno vos saúdo!
Ser amor, viver amor é ter plena consciência do que a vida é na sua essência. Até esse
despertar, vivemos e revivemos sempre com o objectivo de aprender a ser cada dia
melhor do que aquilo que fomos ontem.
Existem muitos caminhos para esta procura da felicidade. Todos são válidos, todos são
úteis ao desenvolvimento do Espírito, se animados pela vontade honesta de crescer.
Até aquele que nega a existência de Deus, mas que o procura e respeita nas boas
acções que pratica no dia a dia, está no bom caminho. Mais que invocar Deus, é "vivêlo" que faz de nós verdadeiros Filhos de Deus. Deus é amor em tudo o que existe,
desde a construção, passando pelo desconstrução até à reconstrução e felicidade
Eterna. Sede Amor hoje e sempre.
Com um abraço fraterno me despeço.
Sessão de 10-05-2012
Boas noites
Minhas queridas, meus irmãos com alegria nos reencontramos.
Antes, durante e depois, são muitas as lágrimas que enxugamos; são muitos os sorrisos
que distribuímos; Mas também são muitas as orações que enviamos ao Pai. Algumas
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pedindo graças, outras agradecendo graças recebidas! Cada um tem o seu percurso e a
sua consciência. No entanto, quando vemos um irmão em maior sofrimento ou
situação pior do que a nossa; aí, nesse momento, batemos com a mão no peito,
deixamos rolar uma lágrima, e agradecemos já ter conseguido ultrapassar esse
sofrimento ou outro similar… É nesse momento que também oramos ao Pai por
compaixão para todos os que sofrem…
Que a Luz do Pai a todos ilumine.
Uma irmã ainda a aprender a viver.
Sessão de 10-05-2012
Santas Noites
A verdade é algo que produz a felicidade e paz de espírito!
A verdade tranquiliza a alma!
A verdade ilumina a noite!
A verdade é o caminho para atingir a Luz!
Um irmão nos trabalhos.
A aprender a dizer a verdade. Ainda ontem estava eu aí a pedir compaixão. Hoje venho
eu aqui com humildade dar a mão àqueles que estão ainda mais cegos do que eu.
Sessão de 10-05-2012
Que faço eu aqui se já morri! Sim já sei que morri! Mas que faço eu aqui? Merecia ir
para o inferno? Mas não há inferno? Qual é o inferno? Sou só eu a má do mundo? Não
sou pois não?! Então onde estou eu? Onde? Que faço eu aqui? O que é isto? Igreja?
Não tem velas, não tem cruzes! Rezam, falam baixo! Rezam? Não! Falam, respondem!
Não entendo, é isto o inferno?! Há aqui muitos rotos e sujos, a arder sim! Melhor,
como se ardessem mas não ardem! Não entendo! Alguém me pode explicar o que se
passa aqui? Onde estou? Que faço aqui!
(Mentalmente a médium psicógrafa começou a esclarecer a entidade respondendo
às suas perguntas).
-------------------------------Pois, certo! Estou morta, já percebi! E agora? Como é? Fica-se ou vai-se? Para onde?
Para onde? Com quem?
-------------------------------Vou aprender, certo! Mas com quem? Faço o quê? Rezo?! Nunca aprendi a rezar! Não
sei lengalengas…
--------------------------------Falar com o coração eu sei, já não adianta mentir ou fingir também já percebi. Deus
Pai, Senhor Jesus, piedade, dai-me mais uma oportunidade de ser alguém menos
desgraçada! Não sei quem me ajudou a chegar aqui, mas agradeço a quem agora está
a meu lado. Vejo luz! Não sei quem lá está à minha espera, já passou tanto tempo,
tanto tempo, mal me lembro quem sou, quem fui, não imagino quem me espera, pais,
os meus pais?! Será! Vou começar agora a viver! É isto que entendo! Vou recomeçar!
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Obrigada a todos! Vou em frente para a luz! Que eu possa retribuir um dia a quem me
ajudou! Obrigada!

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