ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR
AELA
PSICÓGRAFA A

Sessão de 25-09-2008
Paz!
Aqui vim em nome de Deus!
Com Amor tudo se resolve, mesmo aquilo que se pensa não ter solução. Mas tem,
apenas há que saber solver aquilo que está bloqueando a resolução desses
problemas. Com Amor junto a nós, para podermos ajudar quem tanto necessita de
ter essa ajuda, pois sempre podemos chegar junto desses irmãos e ajudá-los em
libertar-se de seus problemas!
Amigos, hoje todos têm problemas, todos estão passando pelas provas necessárias
a cada um poder subir aquela escada em espiral que todos queremos subir!
É no cumprimento integral de nossas obrigações espirituais que saberemos escolher
cada degrau que nos é apresentado na escada da evolução, onde nada se perde
mas muito é estragado por nós próprios, pela nossa inércia em querer desabrochar
para vias de conhecimento que nos permitirão adquirir conhecimentos tão
necessários para nós! Todos um dia conseguiremos lá chegar, junto do alto dessa
escada que nos levará até Deus!
Porque Ele é Amor! E com Amor nos unimos a Ele, nos fundiremos na sua Luz!
Paz para todos vós!
Muito Amor para todos!
B……………….!

Sessão de 25-09-2008
Minha irmã, estou aqui junto de ti para poder ajudar em teu trabalho. Tudo será
conforme o que Deus programou para que conhecimento seja difundido ao
homem que já quer saber porque sofre!
Aqui deste lado da vida há muitos amigos que querem estar junto a ti, sempre para
te ajudar, pois este trabalho requer disciplina. Só com disciplina se consegue estar
dentro do programa que há a cumprir!
A vida espiritual é mais importante do que outra vida que faça no entanto parte das
tarefas necessárias ao desenvolvimento do homem, quando há que caminhar cada
vez mais com convicção de que nosso património é eterno, apenas o espiritual…
Mas isto não quer dizer que a vida material não é importante… É! nela são postos
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vossos obstáculos à vida espiritual, aqueles que tendes que ultrapassar para
crescerdes na via espiritual, dando respostas positivas a cada prova, tudo visa vossa
evolução! Crêde que cada vez que saltais um obstáculo vossa vida liberta-se, e
cada vez mais se libertará para vós, levando-vos ao conhecimento necessário para
vós!
Somos muitos irmãos que vos ajudam, pois todos vos pertencemos, hoje aqui, ontem
em algum outro local!
Todos estamos ligados por laços de elevada espiritualidade, trabalhando na Luz,
para que encontreis cada vez mais a vossa, aumentá-la para que vossos corpos
espirituais brilhem…
Brilhando em luz, nada poderá tocar-vos na vossa protecção, sempre estamos
vibrando convosco por amor!
Até já!
Sessão de 25-09-2008
A cada um será dado tudo aquilo a que sua vida tenha dado efeito! Sempre na
proporção de cada merecimento… Nada que seja produzido ficará sem sua
compensação…
Mas tudo tem que ser merecido!
Visitai cada um que está sofrendo nos hospitais! Esses irmãos estão, em regra, e na
maior parte das situações, necessitando que vossa ajuda seja dada, pois nada
sabem por vezes sobre sua situação quando partirem para aqui!
É muito importante a palavra amiga que consigam receber, cada palavra terá para
si vibrações que se juntarão na ajuda que lhes é transmitida por nossos irmãos na
espiritualidade…
Como ajudá-los?
É simples…
Vossa atenção deverá dirigir-se àqueles que estão sofrendo…Procurai aqueles que
estão sós!
Dai-lhes amor,
Dai-lhes compreensão na dor!
Dai-vos em amor para que sintam a emissão da vibração maior que já podeis
envolvê-los… Sabereis como fazer… Tudo é tão belo quando se consegue sentir
pelo irmão esse amor, envolvei-o porque para ele será como bálsamo que irá
suavizar tanto sofrimento que neles paira…
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Depois, falai-lhes de Jesus, transmiti-lhes seu Amor manifestado no sofrimento que
teve!
E dai-lhe esperança na vida eterna!
Hoje, nesses hospitais encontram-se muitos irmãos que não sabem que o sofrimento
que têm é condição para evoluírem! E não querem partir, porque têm medo de que
nada mais exista para lá!
Por isso quando conseguem entender que a vida não acaba, que estão partindo
para a vida que continua, então estarão receptivos a receber a ajuda dos irmãos
que com eles estão na ajuda em sua libertação!
Estamos todos aqui apenas porque não conseguimos ainda entender a verdade da
vida!
Deus… Nosso Creador!
Aquele que É… Tudo!
Apenas porque Ele vive em nós…
Apenas porque N’Ele vivemos, em Amor, na Luz!
Até já!

Sessão de 25-09-2008
A felicidade maior consiste na ajuda que podemos dar a quem sofre!
Porque nós podemos já dar algo que temos dentro de nós… Dar aos outros que
precisam, e nessa ajuda sentirmos que fomos úteis.
Que com nossa ajuda alguém está feliz, que está passando com suavidade por sua
dor… que já consegue também ver que o caminho é a ajuda…
Muitos que já conseguem ajudar estão aqui também, dando aquilo que
conseguem, estão dando ajuda para que possais aprender com o sofrimento, que
não é apenas apanágio de alguns, mas pertence ainda a todos que estão
crescendo!
Meus caros irmãos, estais aqui também ajudando para que quando chegar a vossa
altura na passagem possais saber que estamos aqui junto a vós, ajudando sempre,
tudo porque somos irmãos na luz do Pai!
Obrigada pela recepção, neste local onde vibra tanto amor!
Obrigada!

Sessão de 02-10-2008
Quantas almas estão pedindo ajuda…
É tempo…
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Há pois que ajudar!
Hoje é início daquilo que estará presente para nosso próximo, nosso irmão que
tantos sofrimentos nos apresenta…
Hoje aqui vêm junto de vós mas porque sua espécie vem ainda em estado de
sujeição àqueles que ainda os prendem a suas ilusões materiais…
Deus permitiu que pudessem aqui estar como meio de poderem saber como é sua
condição, porque sofrem!
É a forma que terão ao encararem a vida que tiveram e que deixaram em uma
outra encarnação!
Levarão então consigo já algo de diferente…
Porque estarão já perfeitamente convencidos de suas verdadeiras misérias
passadas, procurando seu futuro melhor!
Tudo naturalmente, como terá de ser…
Quando já conseguirem ver aquilo que foi seu passado, aceitá-lo e corrigi-lo, então
poderão merecer mais luz em suas almas que estarão sempre em práticas que
visarão a sua evolução espiritual…
É com amor que estou aqui convosco, pois todos poderemos em união ser mais
fortes na ajuda que essas almas nos solicitam…
Viajamos sempre aos locais onde poderemos ser úteis, desejando que nosso Planeta
Terra seja local onde possamos todos estar quando a Paz seja instaurada!
Jesus nos envia sempre manifestando por vós todo seu Amor…
E quere-vos perto de sua orbe!
Nela já reina Aquele Amor que nasce da Luz Maior, que é Deus!
Porque d’Ele tudo foi creado na mais pura e simples condição, para que na
liberdade do Ser tudo seja realizado, sempre com seu próprio mérito, e será assim
que a subida será feita, gradualmente, mas com firmeza!
Em nome de Jesus ficarei sempre!
M….!

PSICÓGRAFA B

Sessão de 25-09-2008
Guia

G……!
Lágrimas!
Queridos Irmãos,
Quanto sofrimento!
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Quanto desespero!
Quanta dor!
Queridos Irmãos, choramos quando perdemos a Fé, a calam, a esperança…
Lembrai-vos, que o Pai colocou junto de cada um de nós, uma mão amiga para
limpar nossas lágrimas!
Nunca estais sós! Sois muito amados!
Tendes tantos amigos!
Choramos quando perdemos a Fé!
E quando perdemos a Fé?
-quando não entendemos nossas provas?
-quando nos revoltamos…
-quando queremos desistir…
-quando falhamos e nos arrependemos
Mas também choramos de alegria!
-quando reencontramos o caminho!
-quando reencontramos nossos amigos!
Queridos Irmãos, limpai Vossas lágrimas!
Olhai à Vossa Volta, e vede o que o Pai criou para Nós e por Nós !
Vede quanto Amor!
Amai sempre! Lutai convosco próprios para mais rapidamente atingirdes a
Felicidade Eterna!
Tudo o que fazemos está impresso na Nossa Matriz!
Renascemos com as manifestações da nossa Matriz: a fúria, a dor, as desilusões, as
alegrias sentidas e vividas influenciam o nosso Viver actual!
Sois hoje o somatório de muitas experiências!
Nosso programa Reencarnatório viza o nosso melhoramento! O apagar de nossas
falhas pela compreensão de onde errámos e como o corrigimos!
Chorai, mas de alegria no Reencontro com o Pai!
Utilizai cada dificuldade, como uma prova de admissão ao Paraíso!
Não Vos revolteis! Recolhei-Vos na dor, Orai ao Pai por Entendimento e confiai no
Seu Amor!
Encontrareis, a paz e a dignidade para continuar em frente, subindo sempre um
degrau de cada vez!
Amai, amai sempre!
Tende coragem!
Sois muito amados, queridos!
Que a Luz do Pai sempre Vos console!
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Flores, muitas flores para todos!
Fiquem em Paz!

Sessão de 25-09-2008
Irmãos, Boa Noite!
Venho aqui em nome de muitos Irmãos por Vós ajudados nesta Casa de Amor e de
Luz!
Venho aqui dizer-Vos que Vos aguardamos com muito Amor, para Vos saudar e
agradecer!
Que o Pai permita Vos possamos ajudar em Vossas dores e em Vosso caminho.
Até um dia na Casa do Pai!
Obrigado em nome de todos o digo!
Obrigada! Bem hajam!

Sessão 25-09-2008
Santas Noites!
Meus Irmãos!
As faculdades mediúnicas são meios de comunicação com os vários mundos do
Pai!
Na base de toda a vida deverá estar o respeito por tudo e por todos!
Na base de toda a Vida deverá estar sempre presente o Amor incondicional por
tudo e todos!
A cada reencarnação. neste ou noutro Mundo – levamos connosco a Nossa Matriz
Existencial. Nossos Pendores são fortemente influenciados pelos resultados de nossas
vivências!
A cada etapa cabe-nos limar cada uma das nossas características!
Melhoramo-nos, corrigimo-nos!
Cada faculdade em gérmen, tem uma funcionalidade a ser usada ou não nesta
Encarnação!
Qualquer que seja a utilização dessa faculdade, tende sempre presente que
trabalhais em conjunto, que tudo tem uma consequência.
Amai e sereis amados!
Respeitai e sereis respeitados!
Regressai a Vossos Lares em Paz!
Que o Amor do Pai sempre Vos console e nortei os passos!
Até breve!
Um Irmão
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Nos trabalhos, na Vida!

Sessão de 25-09-2008
Boas noites!
Queridas Irmãs, as lágrimas de dor afogam a esperança!
Confiai no Pai!
Tendes como destino ser Eternamente felizes!
Vede cada dificuldade como um degrau rumo à Felicidade!
Não Vos revolteis!
Retirai apenas a lição, o objectivo!
E segui em frente! Fazei o Vosso melhor, anda mais!
Queridos Irmãos, ficai em Paz!
Que o Amor do Pai sempre Vos Guie!
Uma Irmã sempre a aprender
Sempre a aprender! Sempre!

Sessão de 02-10-2008
Guia

G……!
Amor!
O Amor tem tantas faces escondidas!
Até uma simples dor, pode ser um resultado de Amor!
Vede como nascemos! Com dor!
E o que resulta dessa dor?
Amor, Vida! Evolução, Luz!
Não Vos entristeceis com a dor!
A dor é o degrau para a felicidade! sempre!
Não um castigo! Acreditai! Um Deus de Amor jamais permitiria que o sofrimento
fosse um acontecimento desprovido de sentido, de um fim nobre!
Vede o sofrimento levado ao limite sofrido por nosso Mestre! O que resultou daí?
Um roteiro de Luz para nós!
Amai sempre! De coração aberto!
E recebereis vezes sem conta o bem praticado!
Que a Luz do Pai sempre Vos Guie!
Flores, muitas flores para todos!
Fiquem em Paz!
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Sessão de 09-10-2009
(A médium passa quase todos os dias por um cemitério e tem por costume fazer uma
pequena oração)

J…. – 18 anos!
Morri, ouvi tuas orações!
Fiquei à tua espera vários dias!
Olha que não gostam que tu peças ajuda para os que estão ali!
Dizem que vão atrás de ti! Que matam a tua família! Não tens medo! Eu tinha!
Um dia fugi! Nem me viram a sair! Há lá mais que querem vir contigo e que tem
medo deles!
Ficam no muro e no portão! Nem nos deixam chegar ao pé das nossas campas!
Nem podemos tocar a nossa família! É mau! É muito mau!
Morri de mota! Pensam que foi acidente, mas não! Atirei-me para debaixo de um
camião!
É melhor assim! Hoje estou arrependido!
A minha mãe ficou muito triste! O meu Pai também!
É melhor que tenham a ideia de que foi acidente! Dói menos!
Matei-me porque uma rapariga não gostava de mim!
Fiquei com vergonha! Iam gozar comigo! Fui um fanfarrão e depois gozaram
comigo! Tinha uma “língua grande”(A médium entendeu que ele queria dizer que falava
muito, gabarola), muitas borbulhas!

A garina não me quis! Se calhar não gostava muito dela! Ou gostava!
Já não sei! Estou tão cansado de estar aqui escondido! A fugir, a ver a minha família
chorar!
A miúda só cá veio uma vez!
Naquele momento chorei! Se eu tivesse sido mais homenzinho talvez a tivesse
conquistado!
Fui um tolo!
Hoje oiço muitas histórias! Não sei se são verdade ou mentira!
Mas uma coisa eu sei, fiz asneira, fiz asneira da grossa!
Deus vai-me puxar as orelhas!
( A médium tentou doutriná-lo e disse-lhe que um Deus de Amor não castiga, que somos nós
que nos avaliamos e que todos erram… a médium ficou com a sensação de que a entidade
foi ajudada, de que o vieram buscar. De seguida o Guia escreveu):

Já foi ajudado!
Bom trabalho!
Fica em paz!
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Disse Jesus: “ Quem quiser saber se a minha doutrina é verdadeira pratique-a “
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