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PSICÓGRAFA  A 

 

Sessão de 05-06-2008 

Minha irmã, 

É com muito amor que aqui estou para falar contigo de algo que te preocupa! 

Não deves de temer, pois nada que tu pretendas é negado, tudo é dado na medida 

certa, mas é certo que te é merecido o que tu pretendes! 

Deves ter isso em tua mente sempre, pois há que caminhar e para isso são necessárias 

serem criadas condições, por isso há que mudares-te para que um novo percurso 

possa ser trilhado por ti! Nada daquilo que se processa neste momento parece-te por 

acaso? Não, tudo tinha que acontecer para que outro trabalho que será importante 

de realizar tenha seu lugar! Minha irmã, tens protecção, para efectuares teu trabalho 

e tuas preocupações não têm sentido! Por vontade Superior terás que continuar, 

sempre para ajudar, por isso tudo terá que ser por amor a todos, dando sempre a 

ajuda a quem pede! Verás como tudo será belo, natural, Deus estará presente! 

Continua com teus objectivos que têm que ser concretizados, fazem parte do 

percurso que te está traçado! 

Eu te ajudarei sempre! 

Sou teu amigo V…..! 

Que Jesus te ampare sempre 

Que possas sempre ser amiga de teus amigos, pois foste uma boa amiga para mim! 

Vou agora! 

Até sempre! 

V…..!  

 

Sessão de 05-06-2008 

 

Que a Luz Divina te envolva, minha irmã! Que sempre estejas envolvida no brilho dessa 

Luz que é Divina! 

Muitos irmãos hoje estão aqui para se comunicar, há que terem calma, pois as 

comunicações serão conforme for permitido! 

Este trabalho é de Luz, foi por vontade de Deus que está a ser feito! 

Compreendemos que naquilo que é transmitido haja sempre algo que para alguém 

importa! Algo que chega até alguém que está necessitado de ouvir, tudo é 

proveitoso, porém, há prioridades para teu trabalho, minha irmã, porque o trabalho 
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tem seu objectivo na divulgação da doutrina! E muito há para divulgar, nestes nossos 

tempos de amargura e dor… 

Nada que seja dito será inútil, tudo terá interesse na medida das necessidades 

individuais, mas existe matérias para serem mais cuidadas, por terem interesse geral, 

onde todos poderão aprender, por análises manifestas em cada texto que seja 

produzido! É pois importante que as canalizações sejam feitas pelos irmãos que estão 

contigo nesta missão! 

Envolve-te em teu Sol! 

nele estão todas tuas energias, aquelas que recebes sempre na ajuda que te é dada! 

Fico! 

 

Sessão de 12-06-2008 

Boa Noite! 

Na verdade está a mensagem, nela tudo que se pretende transmitir é para passar, 

como verdade! 

Mas para podermos transmitir algo de verdadeiro, nossas mentes têm que estar limpas, 

com clareza de conteúdos, para que possa chegar ao objectivo que se pretende – 

ensinar -! 

Para ter essa capacidade é necessário ter-se a vivência daquilo que se quer transmitir, 

pois só assim se sabe, só na experiência a verdade surgirá! 

Como sabemos que determinada experiência é verdadeira! Saberemos! 

Tudo que sentimos, aquilo que percebemos, constituirá um conjunto de elementos que 

serão nosso merecimento, farão parte de nós, por isso, saberemos ver e saber aquilo 

que é real daquilo que não! 

Mas até lá poderemos não conseguir distinguir a verdade da falsidade, competindo-

nos ter nossos cuidados! 

Vivei sempre com cuidado para que a mentira não seja por vós aceite! 

A virtude na verdade apenas decorre de qual manifestação já é emitida por vós, se já 

contém em vós essa magnitude do Amor, 

-Para que possamos 

-Para que consigamos 

Ter este tema desenvolvido, torna-se necessário ter condições! 

Hoje não! 

Estarei contigo para te ajudar! 

 

Sessão de 12-06-2008 
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Rosas! 

Minha irmã! 

Nada poderá destruir aquilo que já vibra em amor! Nada nem ninguém consegue ter 

para si algo ainda desconhecido, porém, aqueles que já vibram em amor têm uma 

aura defensiva, onde nada poderá destruir sua luz! 

Todos nós aqui vos protegemos e amamos muito, queremos sempre dar-vos muitas 

flores, imbuídas em amor! 

Como tudo aquilo que provém de Deus tem origem em Amor, para vós, muito há que 

movimentar em vossas vidas, tudo para que nada possa perturbar-vos, nada possa 

atingir-vos, criando em vós uma maior luz, para que vossas auras brilhem muito, só 

assim conseguireis lutar nas adversidades que estão em vossos caminhos. 

Rosas puras com nosso Amor vos deixo! 

Que sempre vibreis em Paz! 

Até sempre! 

 

Sessão de 12-06-2008 

Paz! 

Tudo que acontece tem sua razão de ser, pois nada que sofremos é destituído de uma 

causa! 

Se o homem sofre é porque necessita sofrer, tem que reajustar aquilo que deixou atrás 

por resolver aqui nesta sua vivência para sua evolução.     

Natural é pois que todos tenham que sofrer, é necessário purgarem seu passado. Com 

fé, com força e compreensão o homem ultrapassará seu momento de dor. E quando 

tal acontecer irá despertar para suas realidades. 

Mas todo Ser que quer já evoluir recebe ajuda, para ultrapassar as dificuldades e 

continuar seu percurso. 

É pois necessário saber que sofre porque necessita para poder resgatar, experienciar 

para depois viver! 

O homem ao sofrer cresce! 

Estou aqui em missão de ajuda a quem sofre! 

Até já! 

B……………..! 

 

Sessão de 19-06-2008 
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No Amor e na Paz estou presente em teu trabalho! Muito temos que realizar, por isso é 

necessário termos todas as condições para concretizar algo que ficou por transmitir na 

última sessão de trabalhos! 

Hoje poderemos concretizar aquilo que iniciámos que era suposto manifestar em teu 

conhecimento – a verdade -! 

Tudo que não está de acordo com a Lei é algo de inverdade!, pois só em Deus 

poderemos agir de coração puro! Com Deus em nós nossa verdade apenas é Seus 

Mandamentos: há que praticá-los para mudar nosso conceito de verdade! 

Nada que acontece na vida de cada homem tem seu modo próprio por sua 

vontade… 

Apenas consiste em cada medida com que cada um é capaz de responder! 

E à medida de sua capacidade em responder tudo é processado para que possa 

aumentar cada vez mais sua capacidade em dar de si, para que consiga viver! 

Para Deus tudo existe porque Ele assim pretende… 

Para o homem apenas acontece aquilo que lhe for dado por merecimento, por 

trabalho seu… 

Pois que à medida que for merecendo em cada momento acabará por receber… 

É vibrando em Amor que saberá melhor o que é a Verdade, pois aí já poderá discernir 

entre aquilo que se revela através de Deus, e será esse seu Caminho, sempre agindo 

manifestando Todo Conhecimento que provém de seus ensinamentos! 

A manifestação será verdadeira na medida em que cresça… 

Com noção desse crescimento ele irá querer aprender a Ser cada vez mais 

Verdadeiro, consigo, com os outros! 

É pois necessário para vós ser verdadeiro, sendo que tal terá como significado amar, 

dar sempre amor… 

Gratidão para aqueles que vos ajudam no crescimento pois também esses terão que 

ter as condições criadas tendentes a vossa ajuda espiritual! 

Nesta vida, aquela em que ninguém fica de fora, o crescimento é necessário, e cada 

um tem que crescer para alcançar sua transformação… que é da responsabilidade 

de cada um! Minha irmã, tudo isto para terem muito cuidado com vossas vidas, pois a 

luz nada tem a ver com a mentira! 

A Luz é Verdade! 

Porque Deus é Verdade Absoluta Infinita! 

Nada que viole sua Verdade poderá estar no caminho da Luz! 

Apenas quando fordes verdadeiros neste sentido, alcançareis Deus! 

Quando vos aperceberdes disto que vos falo compreendereis vossa verdade DEUS!  
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Estarei presente! 

 

Sessão de 19-06-2008 

O Trabalhador de última hora… 

Todo é bem vindo… 

Porque é sempre Tempo 

É sempre importante 

É necessário 

Para que Luz possa ser irradiada 

Para que em Tempo ainda cada coração desperte para a Verdade, que é Amor! 

Que é Paz! 

Sempre porque chega a hora… 

A hora é de trabalho árduo! 

E todos são necessários 

Acarinhai pois cada trabalhador 

Dai-lhe sua oportunidade para trabalhar! 

Porque como Jesus disse: “ É hora ” “É chegada a hora em que sereis chamados e 

cada um dará de acordo com sua possibilidade…” 

Cada trabalhador será sempre benvindo nesta seara não de trigo mas de Amor!    

Com Jesus tudo é possível! 

Meu amor para vós! 

 

Sessão de 19-06-2008 

Filhinha, 

Sabes que Jesus nos protege e nos ajuda sempre! No seu infinito Amor é-nos trazida 

ajuda para nossas vidas! 

Na passagem, tudo se processa para que toda ajuda seja dada, quando já existe 

conhecimento tudo é facilitado, porque já se vibra! 

Por isso, em cada passagem há sempre nossa ajuda, porque há que encaminhar 

cada alma no caminho que lhe é próprio! Quando se acredita que a vida continua, 

as condições criadas por quem parte ligam-se em maior aproximação com os irmãos 

que estão em trabalho de ajuda no desencarne! 

Assim, para vós ter já conhecimento que a vida continua é sempre motivo para nossa 

alegria! 

Para vós todo meu amor! 

Estou aqui em ajuda! 
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Sessão de 19-06-2008 

Minha irmã, 

A Paz constroi-se 

Em cada momento 

Na vida 

Para que nada fique para traz! 

Fazendo a Paz em cada coração 

Muitos emitirão Aquela Paz que é necessária à humanidade! 

Luz é derramada com fluidez que nada mais será trevas! 

Desenvolvei vossa Paz 

Parai para escutar 

Abri vossos corações 

Sempre em comunhão 

Sempre em ligação com Jesus, Nosso Mestre, Aquele que nos deu o exemplo de como 

poderemos ter Paz! 

Libertai-vos de vossos pensamentos 

Vossa aura está envolvida em preocupações 

Não compreendeis que nada resolveis se não tiverdes Paz? 

Resolvei vossos assuntos, mas com Paz! 

Vereis como tudo será mais fácil! 

Estou convosco! 

 

Sessão de 19-06-2008 

Boa Noite! 

Paz para todos vós! 

A missão é difícil mas com a Luz do Pai tudo é realizado, por Amor! 

Na vida que empreendestes há que ajudar… 

Sempre! 

Para que muitas almas possam sair da escuridão em que se encontram… 

A Luz irradia do Pai, mostrando-vos qual é o caminho a seguirdes, vede com olhos de 

ver, ajudai vossos irmãos que clamam por ajuda… 

É chegada a hora, há que dar oportunidades àqueles que já ganharam sua 

oportunidade! Já alcançaram seu mérito de aqui poderem ser trazidos, e são tantos 

meus irmãos, tantos irmãos que aguardam que chegue sua vez! 

Tendes que reforçar vossas energias… 
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Tendes de alcançar mais Luz para poderdes iluminar os caminhos… 

Podeis ir mais além, apenas é necessário pedirdes ajuda a vossos irmãos aqui 

presentes, os que pertencem a esta casa! 

Todos juntos poderão ajudar, desde que vossas mentes se abram em benefício 

daqueles que precisam de vós! 

Algo que se mostra necessário é a vossa união, dando vossas mãos em união, 

elevando-vos no cordão que formam na vossa corrente, reforçando-vos em Luz! 

Nós estamos aqui para vos dar nossa ajuda! 

Sempre com nossa força em ajudar-vos, para que assim possais melhor ajudar vossos 

irmãos! 

Bem hajam por vossos trabalhos… 

Bênçãos de Luz para todos vós! 

Com Amor! 

 

Sessão de 19-06-2008 

Por isso Ele sofreu! 

Para que compreendais tudo que vos é necessário adquirires: Amor! 

Foi por Amor que Ele aqui esteve entre nós! 

Foi por Amor que Ele sofreu! 

Por Amor Ele mostrou como se deve viver… 

Sempre por Amor! 

Meus irmãos, tudo que necessitais está convosco! 

Desenvolvei vossos pensamentos para que possais elevar-vos, e elevando-vos tudo vos 

será mostrado! E vereis o que é esse Amor que vos falo! 

Que Jesus nos manifestou em sua Caminhada! 

Para que possais atingir o Pai! 

Para que possais ver porque é necessário sofrer! 

No sofrimento é-vos transmitido vossas oportunidades… pois se souberdes 

compreender porque sofreis! 

Aceitar esse sofrimento… 

Então estais no Caminho certo! 

Cada passo em frente é para subir vossa escada evolutiva! 

Aproveitai vossas oportunidades 

Eles estão sendo dadas! 

Jesus é vosso Guia! 

Deixai-vos guiar  



 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 4-05-2009, no site www.aela.pt 8 

M….. 

 

Sessão de 26-06-2008 

Minha irmã, 

Cada um sofre como vê seu caminho. 

Há quem já veja na luz e sofra na mesma, porque acredita que mesmo assim não 

caminha pelo seu caminho, aquele que lhe está aberto! Mas esses sabem porque 

sofrem e que é através do seu sofrimento que poderão crescer! 

Hoje tudo é mais difícil pois há tanto sofrimento no mundo que tudo vibra em 

condição negativa! Hoje compete a todos que já compreendem a Vida contribuir 

para a Paz, elevar suas mentes na ajuda, orar por todos que sofrem! 

A Paz é tão urgente… 

Paz em todo coração! 

Para que no Amor que flui em cada um se abra Luz! 

Com todo amor que vos desejo, peço-vos que vos unis no pensamento, dai vossas 

mãos, elevai-as ao Pai, em fé, enviai fluidos de muito amor para a terra! 

Estou convosco! 

Com amor! 

 

Sessão de 26-06-2008 

É por amor que aqui estou, para te ajudar em teu trabalho de psicografia! A luz é uma 

constante, tudo está bem, há paz! 

Mas nem sempre existem as condições necessárias para que o trabalho possa ser feito, 

pois o ambiente tem que ser limpo para que as interferências não possam prejudicar… 

Tudo tem suas regras próprias, nada se faz porque tem que ser feito, mas porque há 

que ser realizado em boas condições… 

Para que estejas em recepção connosco mantém teu nível vibratório elevado! 

Sabes como é! 

Então eleva-te em pensamentos bons, com amor, como é necessário fazer! 

Hoje existe muitas vibrações inferiores neste local, mas há muito sofrimento por aqui, 

por isso é normal, apenas há que terdes vossas mentes viradas para a ajuda aos nossos 

irmãos de forma a ajudá-los a entenderem seu sofrimento! 

Estou presente! 

 

Sessão de 26-06-2008 

Meu Deus! 
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Como posso ser melhor? 

Sofro tanto por meu comportamento passado! 

Mas hoje eu sei que errei! 

Mas não consigo sair deste sofrimento! 

Será que algum dia merecerei a luz? 

Oro por isso! 

Peço-te tanto, Pai, para que me ajudes a ver…A Luz! 

Sei que só quando conseguir merecer teu amor tudo já será possível! 

Mas Pai, tanto quero que chegue tal dia! 

Estou aqui aguardando que chegue meu dia… Sofro! Eu e muitos que aqui estão à 

espera de ajuda! 

Ajudai-me! 

Perdoai-me! Quero Paz! 

Aqui sofrendo, mas com fé na ajuda que chegará! 

Obrigada por me teres recebido! 

Obrigada! 

 

Sessão de 26-06-2008 

Boa Noite, tudo que acontece é por culpa vossa, só vossa! 

Sabeis que não podeis brincar com a vida espiritual e mesmo assim que fazeis vós? 

Tudo vos prejudica… 

Como quereis estar bem? 

Provocais vosso sofrimento com vossas práticas de mediunismo! 

Achais que é para isso que serve vossa mediunidade, que foi para poderdes usá-la de 

forma errada? 

Ponderai bem em tudo que pensais, tudo que fazeis e tereis as respostas! 

Até que tenhais consciência de que é necessário viver esta vida com seriedade tereis 

sempre este vosso ambiente de negatividade, onde todos os demais irmãos que não 

brincam, também sentem seus efeitos nefastos! Jesus vos alertou para que vigiais… 

Como podereis estar em sintonia com Ele se nem sequer estais atentos a vossas vidas? 

Cada vez mais há necessidade em vos cuidares, terdes atenção para os efeitos 

negativos de vossos comportamentos! 

Meus irmãos, aqui estais protegidos, contudo, nem sempre estareis quando aqui não 

estais, se não estiverdes com vossas auras protegidas pela luz! 

Nada justifica vossos comportamentos, aqueles que fazeis na escuridão de vossas 

casas! 
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Isto é um alerta para todos vós! 

Atentai! 

Vibrai no Amor! 

É n’ele que vos podereis reforçar, com nossas ajudas, que vos são trazidas para vossa 

evolução! 

Até já! 

 

(Atenção a esta advertência – Muitas das pessoas que fazem parte de trabalhos 

práticos da Doutrina Espírita levam consigo para esses trabalhos as suas próprias 

preocupações, os seus desejos de conseguirem aquilo que desejam neste Mundo e 

por isso se dispersam quer através do seu pensamento, quer através de conversas 

com o seu parceiro do lado. E isto serve a todos porque há médiuns também incluídos 

nestas disposições, e tudo isto perturba a boa fluição das energias que circulam no 

espaço reservado ao funcionamento da sessão espírita. A disposição de todo o 

trabalhador da seara espírita deve ser de entrega total, consciente das suas funções 

de ajuda e esclarecimento a quem se encontra ainda em ignorância dos valores 

Divinos da vida. Haja pois humildade para aceitar. 

 

PSICÓGRAFA  B  

      

Sessão de 22-05-2008 

Guia 

G…… 

Mensagens 

Queridos Irmãos. 

Como Vos amamos, como sofremos por Vós, ao ver que desperdiçamos as bênçãos 

que o Pai Vos manda com tanto Amor… 

Sois tão amados! Se ao menos acreditásseis nesta tão Grande Verdade! Seríeis tão 

mais felizes e Vossas penas muito mais leves… 

Sentir-nos amados, saber que zelam por nós, que somos amados, saber que zelam por 

nós, que somos seres em desenvolvimento, que nada é por acaso, que Deus Pai cuida 

dos seus Filhos, saber isto, entender estas premissas é sentir-se consolado! É crescer 

todos os dias um bocadinho! É chegar ao Pai rapidamente, atingir a felicidade Eterna! 

Muito sofreis por acreditardes que estais sós! Nunca estais sós, nunca! 
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Do nosso lado sopramos-Vos os bons pensamentos e energias revitalizantes, mas 

queridos irmãos, sois Vós que escolheis os Vossos caminhos e por isso colheis o que 

semeais! 

Convosco rimos e choramos em todo o Vosso caminho, em todo o nosso caminho 

afinal! 

É assim, crescemos, sofremos e reerguemo-nos juntos! Aprendemos uns com os outros! 

Muitos que contactam com a faceta mediúnica prática – a psicografia e a 

pscicofonia – esperam as soluções rápidas para a sua existência! 

Não compreenderam ainda a especificidade de Nossas e Vossas Missões! 

O quanto Vos amamos por respeitarmos as Vossas decisões! O quanto ansiamos ver-

Vos felizes  

As mensagens que o Pai permite Vos sejam transmitidas, encerram em si a Base do 

que necessitais para rapidamente serdes felizes! As nossas mensagens têm por base o 

Amor e o Respeito Fraterno! 

Tentamos de todas as formas Vos dizer que vale a pena Amar e sempre de forma 

incondicional! 

Senti-Vos sempre Amados e Amai sempre! 

Nada mais é tão essencial às nossas existências em todos os tempos! 

Ficai em Paz! Que o Amor do Pai sempre Vos fortaleça e ilumine! 

Flores! Muitas flores para todos! Estamos sempre convosco!  

 

Sessão de 22-05-2008 

Boas noites! 

Queridas, minhas queridas irmãs! 

Vosso coração é grande! 

Por vezes perdeis a Fé, assim como também a mim me aconteceu muitas vezes – e 

acreditai – ainda hoje tenho momentos em que preciso lutar contra mim mesma, 

continuo a aprender, continuo a evoluir, a aperfeiçoar-me! 

O caminho até ao Pai é longo ou curto conforme a nossa força de vontade! 

Temos de acreditar que somos muito amados todos e sempre! 

Que Deus Pai não abandona seus Filhos, que tudo tem um objectivo concreto visando 

o nosso desenvolvimento! Acreditai nisto e entregai-vos aos cuidados do pai! Não Vos 

revolteis contra as Vossas dificuldades! 

Vede nelas a oportunidade de aprender, de dar mais um passo em frente, vede nelas 

uma etapa rumo à felicidade Eterna! 



 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 4-05-2009, no site www.aela.pt 12 

Queridos, é sofrendo que se aprende, a nossa humanidade não aprende de outra 

forma! 

À que sentir para interiorizar as sensações boas ou más! 

Mas queridas tudo é passageiro! 

A Vida na Terra é uma breve passagem, tão breve! 

Fiquem em Paz! 

Que o Amor do Pai sempre Vos ilumine! 

Um espírito de Amor! 

Sempre a aprender! 

 

Sessão de 22-05-2008 

Sou uma irmã que também participo nos trabalhos! Poder contactar convosco, dar-

Vos uma mensagem de esperança, é uma bênção que o Pai concede a alguns de 

nós! 

Eu provavelmente, não o mereço ainda de direito, acredito contudo que o Pai é 

Benevolente e me quis dar um Voto de Confiança! É nisso que piamente acredito! 

Desencarnei à pouco tempo e pedi para ser socorrista! 

Tenho vergonha do meu passado, no entanto, nos últimos dias da minha última 

reencarnação tive contacto com a doutrina espírita, fui levada a uma casa como 

esta! Deus Pai tocou-me no coração de tal forma, que não concebo em mim a 

mínima hipótese de voltar a magoar quem quer que seja! É o poder do Amor! 

De repente senti-me amada – amado, creio que fui mulher na última vida, mas no 

meu íntimo tenho pendores masculinos! Mas até isso vos digo -pouco importa! 

Apenas a certeza de ser filho de Deus Pai é importante! Sentir amor! 

Não vos abandoneis ao desespero, ao sabor da vingança! Seus frutos – asseguro-vos 

são muito amargos! Emergimos na mais profunda escuridão! 

Amai, procurai o Bem e toda a Luz Vos acompanhará em todos os passos da Vossa 

Caminhada! 

Acreditai nisto! Senti o Nosso Amor! Fiquei em Paz! Bem hajam pela Vossa coragem em 

praticar o Bem muitas vezes com tantas contrariedades! 

Não sei de voltarei a comunicar convosco, existem muitos irmãos aqui que também 

pediram para dar a sua mensagem e o seu testemunho para Vos alertar! 

Queremos evitar o Vossos sofrimento! 

Queremos receber-Vos com alegria e jubilo! 

Amai sempre! 

Que Deus Pai nos Guie sempre! 
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Graças ao Pai pela bênção que recebi! Com lágrimas nos olhos, agradeço ao Pai! 

Bem hajas irmã por me escutares! 

Muita Paz! 

Até um dia! 

Um irmão nos trabalhos! 

 

Sessão de 22-05-2008 

Queridas irmãs 

Porquê Vos preocupais com o “como será o dia da passagem” Porquê? 

Vivei o dia a dia com amor no coração, no pensamento e no agir! 

Apenas isso! 

Um coração tranquilo de que cumpre a sua missão é uma alma preparada para a 

viagem! 

Vivei o momento, fazendo o Melhor no momento que sois capazes de realizar e ficai 

em Paz! 

Não precisais de mais nada nas Vossas Missões: apenas isto! 

Investi Vosso tempo e energia no momento, e isso, por si só, é a preparação para o dia 

de amanhã! 

Ficai em Paz! 

Até breve! 

 

Sessão de 29-05-2008 

Guia 

G……! 

Coragem! 

Queridos irmãos, tantos desejos tendes! Tantos desejos temos! Fazemos planos, mas 

quantos de nós temos força de continuar a tentar – uma e outra vez, até atingir os 

nossos objectivos? 

Ademais das vezes perante as dificuldades desistimos… mudamos de planos e de 

objectivos… é o caminho mais fácil, é a ilusão! 

Queres um exemplo simples e do nosso quotidiano? 

-lembrai-Vos da parábola do Bom Samaritano de Nosso Mestre sobre nosso dever de 

assistência a nossos Irmãos, começando com a própria família? 

-quantas vezes mudamos de planos para fugir – justificando a nossa ausência! 

-quantas vezes nos falta a coragem para dar a mão ao idoso que caminha com 

dificuldade… 
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-quantas vezes não damos uma palavra amiga a nossos pares falta coragem e 

humildade para assumir que estamos todos a aprender 

-quantas vezes falta a coragem para Amar de forma desinteressada…  

Quantas bênçãos se perdem… 

Quanto sofremos por Vós quando Vos vemos desistir de chegar à Casa do Pai 

Alguém já escreveu “a coragem é o motor de todas as virtudes”! 

Queridos Irmãos entendei e aceitai que tudo devemos fazer para ter a nossa 

consciência tranquila! 

Isso é o apelo que sentis para estar no caminho do Bem! É para o Vosso íntimo que 

sopramos nossas vibrações! 

Tende a coragem de fazer a cada dia, a cada momento, o Vosso melhor! 

Apenas Isso Irmãos! Apenas o Nosso melhor, a coragem de o pôr em prática, nos 

conduz à nossa evolução e à Felicidade Eterna na casa do Pai! 

Sede corajosos no Amor! Vivei em Paz cada momento com o sentimento de dever 

cumprido… 

Sereis felizes amando e sendo amados por todos os que Vos rodeiam! 

Ficai em Paz! 

Que o Amor do Pai e Nosso Mestre sempre Vos fortaleça! 

Flores, muitas flores para todos! 

 

Sessão de 0 5-06-2008 

Guia! 

G……! 

Os diplomas da Vida! 

Tudo o que desejamos da Vida, queridos Irmãos, é sentir-se amado! Essa é a Felicidade 

Eterna na Casa do Pai! 

E o que significa isso? 

Significa que somos capazes de Amar incondicionalmente! 

Significa que entendemos o nosso – e sobretudo – o sofrimento de nossos Irmãos! 

Significa que sabemos ouvir e entender tudo o que nos rodeia! 

Significa que retiramos uma lição de todos os sofrimentos pelos quais passámos.  

Significa que durante a nossa caminhada sempre confiámos que o Pai amando-nos 

muito nos ensinou a amar através da experiência! 

É sentindo que mais rápido evoluímos. 

É sentindo que compreendemos a dor e aprendemos a perdoar. 

A Vida é um ciclo, uma roda! 
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Um dia somos “senhores”, amanhã poderemos depender do mais humilde e vice-

versa! Assim é sempre que não amamos quem connosco caminha! 

O maior diploma que podemos receber, é o alcançar a Luz do Pai! 

É Queridos Irmãos, ouvir o Pai dizer-nos; “Sede Bem vindos a Casa!” 

Tende confiança, aprendei com as dificuldades! Confiai que o Pai na Sua Providência 

sabe o que faz! Nunca os deixa sós! 

Abri Vosso coração e inteligência e sentireis todas as Bênçãos e ajudas que o Pai 

sempre Nos envia!  

Ficai em Paz Irmãos! 

Que a Luz do Pai sempre Vos ilumine e Guie! 

Flores para todos! 

 

Sessão de 05-06-2008 

Boas noites! 

Minhas queridas, estou feliz de Vos ver mais animadas, mais confiantes! 

Nunca estais sós! Sois muito amadas! 

As vossas experiências ainda que diferentes tem o mesmo objectivo! 

Fiquem em Paz Queridas! 

Bom trabalho, não desistam nunca! 

Fiquem em Paz! 

Um Espírito de Amor 

Sempre a trabalhar, a servir, 

A amar! 

Sempre a aprender! 

 

Sessão de 05-06-2008 

Santas Noites! 

Queridas Irmãs! Vosso conhecimento e consciência das Vossas Missões cresce a cada 

dia!    

Não Vos desvieis do caminho! 

Sede corajosos! 

Todo o serviço do Bem tem os seus frutos! Amai sempre! Com coragem e sereis felizes 

em todos os momentos das Vossas existências! Sentireis a Paz no coração e o Amor na 

Alma. 

São duas das mais preciosas Bênçãos que o Pai pode dar a qualquer filho! 

Sede corajosos Queridas! 



 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 4-05-2009, no site www.aela.pt 16 

Fiquem em Paz! Estamos convosco! 

Fiquem em Paz! 

 

Sessão de 05-06-2008 

A…… 

Querida J….! 

Sê tolerante, inteligente e compreensiva. 

Confia que és muito amada, nunca estás só! 

Com Amor no coração todas as provas se vencem, ainda que o vencer seja não nos 

vingarmos de uma injustiça! 

Essa é a prova de que já sabemos que o Amor é sempre a solução para todas as 

situações! 

Fica em Paz! 

Florinhas para todos! 

 

Sessão de 05-06-2008 

Abençoadas noites! 

Meus Irmãos mais uma noite de trabalhos está a chegar ao fim! 

Muitos Irmãos foram ajudados! 

Somos gratos pela Vossa colaboração também! 

Que o Pai permita possam sempre sentir muita Paz, muita Luz! 

Até breve! 

Um Irmão 

Nos trabalhos 

Na Vida 

E na Luz 

 

 

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