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 (Com o fim de percebermos certos erros ortográficos, bem como de formação de frases menos 

correctas ou ainda de conceitos pouco esclarecidos, devemos ter em atenção que as entidades 

comunicantes passaram para a dimensão astral tal como eram na dimensão terrena, umas com cultura 

académica ou geral, outras incultas e outras com vários conhecimentos, razão porque por aí poderão ser 

avaliadas das suas capacidades. Por outro lado temos também que ter em conta a fidelidade 

entidade/médium na execução da transmissão psicográfica, sabendo que qualquer comunicação não 

deixa de ter mais ou menos interferência do médium. Fazemos este reparo para todos os estimados irmãos 

que ainda não têm experiências do funcionamento da mediunidade e que visitam este site possam ter 

alguns elementos de apreciação.) Muito obrigado a todos.    

     

PSICÓGRAFA  A 

 

Sessão de 16-10-2008 

Violeta é minha cor! 

Violeta emano para todos vós em união d’almas convosco para que tudo se 

harmonize em vós! Quando aqui vimos em grupo, trazemos nossa luz para com ela 

ajudarmos em vossos trabalhos… Porque a Paz é necessária para poderdes ter 

equilíbrio, e a Paz não reina em vossa esfera astral! 

Por isso aqui vimos vibrando, porque Jesus assim o permite, mas é na força de Todos 

que um dia conseguiremos elevar-nos até nosso Jesus! 

Com Maria Mãe Adorada! 

Cada um de nós junta em ligação etérea sua Luz! E nessa ligação emanam as cores 

violeta! Mas também a azul! 

Mas também a amarela! 

E a verde! 

Outras cores aqui vibram também, coroando vossas cabeças com auras protectoras! 

Acordai meus irmãos! Olhai e vede como vos amam! Vede tanto amor que é 

derramado em vós para que possais ser Seres Maiores, Luminosos para poderem subir 

até Planos Superiores! Por Amor estamos aqui! 

/-\ 

 

Sessão de 16-10-2008 

Vida! Que fiz da vida? 

Que aproveitei da vida? 

Hoje sei que nada! 

Ontem perdi experiências… 

Ontem perdi-me na vida! 

Mas hoje sofro por causa disso! 
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Sei que tenho que sofrer… 

Reconheço que aprendi… 

Ontem apenas vegetei… Mas hoje quero renascer de novo para poder viver! 

E sei que nada poderei perder da vida que for permitida se a tiver… 

Porque hoje sei que não quero sofrer! 

Mais não quererei senão viver novamente para poder viver outra vida – Amanhã! 

Deus o permita! Hoje aceito meu sofrimento, mas peço ajuda para poder ver! 

Aqui sofrendo! 

Mas aprendendo convosco! 

Obrigada! 

Uma irmã! 

 

Sessão de 16-10-2008 

Estou presente… 

Nossa Senhora Mãe de Jesus está junto de nós! Ela vela pelos homens que estão em 

sofrimento no mundo, tantos são nossos irmãos clamando por ajuda! 

Mas por Amor a Todos os Homens Ela aqui está, sempre projectando-se para que 

possamos sentir seu Amor! 

Mãe Divina! Mãe Nossa! Tanto Amor irradias, Mãe! 

Nós, Teus Filhos ainda pequeninos no amor queremos merecer tuas bênçãos, que são 

para nós bálsamo consolador de nossas amarguras. 

Por nós aqui estás, e nós te agradecemos tua Presença, pois cada raio de tua luz é 

absorvido por aqueles que em sofrimento se perdem nas vielas escuras da vida! 

És nosso Farol, aquele que acende nossas vidas às vezes perdidas na falta de fé! 

Vibras junto a nós! 

Cada vez que te pedimos, Mãe, tua ajuda vem a nós! Por isso te agradecemos! 

Obrigada! 

Que possas estar sempre presente em nossos corações! 

Obrigada a Ti! 

Mãe! 

 

Sessão de 16-10-2008 

Hoje é Tempo para Saber Estar! 

Porque Saber Estar é Saber Ser! 

Quantos estão por vezes e não sabem estar? 



 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 05-11-2009, no site www.aela.pt 3 

Esquecem que todos somos irmãos em igualdade no Ser! E que um dia Todos 

Saberemos Ser Aquele Ser que vibra no Amor! 

Até lá! 

N….! 

 

Sessão de 16-10-2008 

Por Amor estou presente junto de vós. 

Sempre aqui venho junto de vós pois estou aqui na missão de ajuda que tantos irmãos 

requerem. Queridos, nossa missão é de luz, não esqueçais nunca! É apenas com vista 

a ajudar! 

Mas sabemos que é uma missão difícil de levar por diante, na medida em que muitas 

energias negativas não querem que este trabalho tenha lugar! Com nossa Força tudo 

é possível! Com nossa Força tudo vai ser possível! 

Apenas temos de reforçar nossas Forças! Agindo sempre tendo em mente que hoje 

ajudamos, amanhã será a vez de cada um de nós de ser ajudado também, e quando 

chegar essa hora regozijaremos de alegria pois seremos levados pelos irmãos a quem 

ajudámos em liberdade carnal! Como será então cada vida? 

Será de acordo com algo conquistado na nossa vida carnal, que tivemos que 

carregar para a podermos deixar no estado que pertence… todos temos nessa forma 

nossa extinção! 

Mas recomeçamos outra etapa, tão mais importante que a anterior, cheia de 

oportunidades para experienciar, sempre na perspectiva da evolução de nossas 

almas! 

Queridos, quando tudo for claro em vossas almas saireis de tanto sofrimento que vos 

envolve! 

Tendes que evoluir… Tendes que saber elevar-vos em vossos pensamentos para 

poderdes atingir níveis vibratórios elevados! 

Tendes que querer fazê-lo… Ter essa força… porque tudo está em vós… apenas 

tendes que libertar-vos de vossos medos e subir a planos que serão para vós 

ensinamentos sempre, chegando até a locais onde se vibra com amor, onde podereis 

sentir paz em vossas almas, onde levareis junto de vós lembranças daquilo que vos foi 

ensinado! Muito tendes de trabalhar. 

Aproveitai cada momento de vossas vidas para aprender… 

Colhei ensinamentos e alimentai vossas almas… 
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Vereis que muitas respostas vos serão transmitidas, para que consigais ver como é bela 

a vida espiritual, onde nada se perde, mas muito se adquire para nosso 

empreendimento espiritual. 

Continuai vosso trabalho, ajudai vossos irmãos! 

Eu estou aqui em trabalho convosco e com os irmãos que aqui vêm em Amor! 

Em Deus tudo É! 

 

Sessão de 30-10-2008 

Obrigado pela tua recepção! Que deus te envolva hoje e sempre! 

Será sempre na medida daquilo que é útil que a prova é dada a cada um que já 

caminha, mas tudo será sempre de acordo com sua aprendizagem na terra! 

Aqui vim em nome de Deus e para que tua fé nunca esmoreça, pois há que tê-la 

sempre acesa! Tudo será porque Deus assim quer! 

Há pois que seguir em frente! Tudo É! 

Estou presente!   

Até sempre! 

V…….! 

 

PSICÓGRAFA  B 

Sessão de 23-10-2008 

Guia 

G……! 

Esperança! 

Meus Irmãos, quando tudo parece estar a fugir ao Vosso controlo… 

Quando tudo parece estar a desaparecer… 

Quando Vos sentis sós… tristes… 

Tende Fé, acreditai que estamos sempre ao Vosso lado! 

Estamos, vivemos, rimos e choramos juntos! É a nossa caminhada! 

Amparemo-nos mutuamente! 

Duvideis? 

Porque a maioria de Vós não nos vê? 

Acreditai, a Caminhada continua neste lado da Vida! 

Vosso sofrimento é o nosso sofrimento! 

Crescemos juntos! 
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Elevai com Fé e confiança Vosso pensamento ao Pai! Sintonizai-Vos com os Mentores 

desta Casa, para que Vos possamos passar os Bons Fluidos tão necessário ao Vosso 

restabelecimento! 

Abri Vosso coração! Amai sempre e sereis amados! 

Sede tolerantes e sensíveis ao sofrimento de Vossos Irmãos, nossos Irmãos! 

Adoptai de coração a máxima de Nosso Mestre! Amai-vos uns aos outros, assim como 

eu Vos amei” e sentireis toda a Luz do Pai a aquecer as Vossas Almas! 

Acreditai que sois muito amados! 

Nunca percam a Fé e a Esperança neste Amor tão Puro! 

Fiquem em Paz! 

Flores, muitas flores para todos! 

 

Sessão de 23-10-2008 

Boas noites! 

Queridos Irmãos! 

Quanto desespero! Não Vos julgueis sós queridos Irmãos! Estamos sempre convosco! 

Pensai em nós! Nós temo-vos a todos nos nossos corações! 

Nas horas da dor e do desespero ligai-Vos connosco! 

Abri a porta para que possamos enviar-vos o animo que precisais para Vos ajudar a 

Vós e a quem quereis ajudar! 

Não tenhais medo de dar, nós Vos daremos em dobro tudo o que haveis dado! 

Meus Irmãos, não tenhais medo das provas que viveis! Abraçai-as, analisai-as e 

caminhai em frente, sempre com Amor no coração e na Alma e tudo se resolvera 

como o Pai Entende! 

Vede que nós não sabemos qual o objectivo de cada prova! 

Basta fazer-mos o nosso melhor! 

E colheremos os melhores frutos na hora Colheita! 

Amai, amai sempre! 

Estamos e estaremos sempre a Vosso lado! 

Que a Luz do Pai sempre Voa ilumine! 

Uma Irmã 

Na vida, na dor, na alegria, na Luz! 

 

 

Sessão de 30-10-2008 

Guia! 
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G…….! 

Lutar 

Queridos Irmãos, ao ouvirdes a palavra “lutar” sois levados a pensar em guerra! 

Mas lutar, quando temos um objectivo nobre é dignificante! 

Lutar é limar as nossas arestas! 

É Crescer! Evoluir! 

É no nosso esforço de fazer o nosso melhor que evoluímos! 

Lutai com todas as Vossas forças para atingir o Bem Universal! 

Lutai com a Fé e a Esperança, de que nunca estais sós nas Vossas caminhadas! 

Lutai, esforçai-Vos por atingir a casa do Pai! 

Fazei apenas o Vosso melhor em todos os momentos de Vossa existência! 

Vivei um dia de cada vez! 

Sede responsáveis pelas Vossas Acções! 

Lutai convosco mesmo para atingir o Bem para todos e sereis recompensados! 

Servi, amai de coração aberto, sem contrapartidas e aqueles que ajudais hoje, Vos 

recompensarão a Vós e às Vossas famílias! 

Tudo o que por Amor damos, recebemos vezes sem conta! 

Acreditai! 

Fiquem em Paz! Coragem meus Irmãos ao viverem Vossas Provas! 

Nunca estão sós! Nunca! 

Fores para todos! 

Bom regresso a Vossos Lares! 

 

Sessão de 30-10-2008 

Santas Noites! 

Meus Irmãos. Bem hajam pelo Vosso trabalho e dedicação à causa do Bem Universal! 

Na nossa aprendizagem, temos vários papéis de rico e de pobre, de inteligente e de 

louco, de saudável e de louco, de adulto e de criança! 

Hoje ajudamos nós, amanhã precisamos nós de ajuda! 

Rodamos nos vários papéis até que consigamos entender o que é viver em Amor! 

Sempre apelamos à Vossa consciência, fazei apenas o Vosso melhor e sereis felizes! 

Que o Pai sempre Vos abençoe! 

Um Irmão nos trabalhos! 

 

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


