
 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 

AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 9-01-2010, no site www.aela.pt 1 

PSICÓGRAFA  A 

 

Sessão de 04-12-2008 

Rosas! 

Boa Noite! 

Minha irmã! Como é bom poderes ajudar neste trabalho, que é para ser divulgado por 

vontade divina! Que Jesus te ajude sempre a saberes discernir o que é bom, daquilo 

que não é! Porque é tão necessário estar atento a tudo que nos envolve! Porque nem 

sempre estamos bem, para podermos dar curso a nosso trabalho, é preferível quando 

assim é não entrar em ligação pois poderá ser nefasto para teu trabalho! 

Livre de toda negatividade haverá condições favoráveis neste trabalho para terem 

lugar comunicações com interesse para todos! 

Com vista a teu desenvolvimento necessidades há em que tuas provas sejam 

ultrapassadas, lutando sempre contra estados espirituais degradantes, que visam tua 

respostas rápida, lutando sempre; vivendo vidas limpas de inferioridade, tão 

prejudiciais para quem pretende evoluir! 

Tudo é necessário, tudo foi programado, há que ter entendimento e não desesperar, 

nunca! 

É lutando que se vence batalhas, sempre sabendo que Deus não é injusto, e cada 

prova é dada para que tudo possa ser ultrapassado, mas só será se cada resposta for 

a adequada a cada prova! 

Nada é processado sem que o Pai não tenha permitido a cada Ser Viver! 

Vive tua vida sempre com Amor! 

Porque é no Amor que terás salvação na vida que palmilhares! 

Com meu amor, estou presente! 

Até já! 

 

Sessão de 11-12-2008 

Paz! Aqui vim em nome de Deus, que é Paz! 

Com sua Paz poderemos estar calmos em nossas perturbações que nos assolam em 

permanente procura! 

Mas com a Paz que Ele nos dá nada será assim! Pois conseguiremos ultrapassar cada 

vírgula, cada ponto de nossa vida! Por isso há que ter calma sempre… 
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Tudo será sempre de acordo com aquilo que está em cada programa de vida aqui na 

terra, e há que estar atentos para conseguirdes discernir cada desses obstáculos que 

são para vossa evolução espiritual! 

Há que cada vez mais não vos esquecerdes que estais subindo até Jesus, que está na 

Esfera Superior, que está ajudando todos seus Filhos, para que ascendam até Ele-Pai! 

Com total respeito pelo irmão, sereis agraciados também com respeito!  

Amando cada um que de vós se acerca, podereis também ter a energia maior 

amorosa que Ele nos envia! 

Para que possais receber esse Amor estais abertos, receptivos, abri-vos à Luz! 

Livres de vossas amarras à matéria vereis como a subida até Ele se vai processar com 

mais clareza, estareis livres para ir! 

Estou presente! 

B…………….! 

 

Sessão de 11-12-2008 

São Rosas… 

Senhor! São rosas brancas que aqui vos trago para vos colorir com esta alva brancura 

das rosas que são trazidas pelos irmãos cultivadores astrais! 

Rosas que vos entrego que ponho cada uma em vós para que possais estar em nossa 

ligação! 

É sempre com amor que aqui venho, com Jesus presente,  !!! 

Juntai-vos 

Uni-vos 

Na união do Amor vos ligareis até junto do Pai! 

I…….! 

 

Sessão de 11-12-2008 

Querida! 

Cada ser que quer estar com Jesus tem de saber estar em amor, sentindo que nada 

pode falar mais alto do que o Amor! 

Ele está sempre sentindo Amor por todos, para que a Paz possa estar presente em 

toda a terra! 

Mas só acontecerá quando for tempo para isso! 

Há primeiro que erradicar da terra sofrimentos tão grandes que libertarão a dor, e 

dará lugar a uma nova era para vós! Muitos irmãos estão ajudando neste nosso 
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trabalho dando-se totalmente em amor, para eles é importante a libertação total em 

vós! Para que estais preparados quando a altura chegar! 

E aí sabereis que é Tempo de viragem! 

Quero-vos muito! 

Quero-vos com toda minhalma, com todo Amor! 

Jesus é Nosso Mestre, Ele quer-vos junto de si, para que vossas almas se abram na luz 

que dele é irradiada. 

Paz na terra 

Amor entre todo homem 

Orai meus irmãos! 

M….! 

 

Sessão de 11-12-2008 

Boa Noite! 

Jesus nos ensinou que só no Amor há salvação para vós! Só no Amor vos juntareis a Ele 

e seguireis em sua ligação que é eterna e livre. Porque só livres sereis quando vos 

convencerdes que tendes que evoluir, e é esse vosso objectivo aqui onde sois postos 

em provas difíceis, mas que são necessárias! 

Hoje tudo se resume a Amor! Amor! Amor! Sempre em Amor conseguireis chegar até 

vosso altar construído na Luz do Pai! Altar onde chegareis e orareis pedindo que 

consigais chegar mais longe… Porque cada vez mais será necessário ultrapassar 

etapas, subir mais alto! 

Para que consigais deslocar-vos libertos, como Seres Espirituais já em ascenção… 

Compreendendo que na espiral da evolução é cada vez mais longe o caminho a 

atingir… Seremos um dia esses seres já evoluídos… Até lá teremos que adquirir asas 

para que nossos voos não sofram quedas, sejamos sempre amparados, que sejam 

suavizadas nossas quedas. 

Mais quereremos… 

Mas tudo depende de nossa vontade! 

Continuai vosso trabalho, não quebrais vossas ligações, que terão sempre de ser 

reforçadas. Ligando-vos àquele que É! 

Estou Presente! 

 

Sessão de 11-12-2008 

Olá! Para todos vós vai meu amor! 
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Como é bom estar presente junto de vós, sois meus irmãos na caminhada que venho 

fazendo para minha evolução e vossa também! Se pudésseis ver como é belo o 

trabalho que aqui se faz, ficaríeis certamente felizes, como eu estou! A libertação é 

urgente para todos nós! 

Estamos ainda tão presos a pequenas coisas, que já não têm significado algum… Mas 

nos envolvemos tanto nelas… Basta de tantas preocupações com tanta coisa, 

desprendei-vos meus irmãos! 

Elevai vossas mentes ao Pai, ponde vossos pensamentos n’Ele, e vereis como vossas 

vidas se tornarão mais leves… 

Pois compreendereis melhor então tudo que necessitais viver! 

Como sempre! 

Como Deus quer! 

Aqui estarei convosco ajudando nesta missão de amor… 

C……. – Vossa irmã! 

 

Sessão de 11-12-2008 

Pureza!   

Em vibração Maior vos saudamos, com Nosso Amor Maior! 

Viajamos com Jesus em nós, para vos transmitir nossa Luz! 

Para que nela vos envolvais, para que vossas almas se incendeiem e despertem para 

o Amor! Junto convosco nos ligamos em caudas de luz violeta, provindas de Esfera 

Superior, de onde é irradiada para vossa protecção. 

Como sempre vimos em Alegria junto a vós, lutando sempre para que sofrimento seja 

irradiado (supomos que a entidade quereria dizer erradicado) do vosso Planeta Terra! 

Visitai-nos em nosso orbe, estaremos lá ansiando por vossa visita, onde poderemos 

livremente ligar-nos convosco sem prisões que são vossos envoltórios físicos! Projectai-

vos ao Alto, viajai, vinde connosco… Queremos-vos muito! O 

  

Sessão de 11-12-2008 

Luta e verás como sairás vencedora dessa batalha que travas contigo própria! Vai à 

luta! Vê como tudo é fácil, nada que tu não consigas vencer! 

Mas serás tu, só tu, quem terá que lutar, sempre sabendo que a cada vitória sairás 

mais forte! Mais forte para continuar nas batalhas que se avizinham… porque tua luta 

é tua ascenção na Luz que tu conquistas para ultrapassares medos ainda que te 

rodeiam… vive sempre para tua libertação, para tua elevação espiritual! Deixa para 
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tráz fantasmas que te ensombram a alma, nada poderá já parar aquilo que 

começaste quando decidiste crescer!  

Por Amor estou aqui presente! 

 

PSICÓGRAFA  B  

Sessão de 20-10-2008 

Guia 

G……! 

Queridos Irmãos 

Continuamos a falar de loucura! 

Vede que sempre que a Lei do Amor não é respeitada existe uma consequência! 

Alguns de nós temos a ânsia de muito fazer ao Serviço do Bem, pedimos ao Pai 

inteligência, capacidades mediúnicas… 

E uma vez reencarnados, todos os nossos objectivos nobres esquecemos! 

É uma loucura! Desperdiçamos tantas oportunidades de crescer! 

Uns por falta de vontade! 

Outros por medo! 

Outros ainda, porque no seu íntimo ainda não conseguem ser Verdadeiros Obreiros do 

Pai! Ainda não entenderam que o Amor se demonstra através das nossas Acções! 

Amar verdadeiramente, é servir! 

É ter compaixão por nosso Irmão! 

É entender que já por lá passamos! 

Meus Irmãos, as nossas provas chegam a nós com muitas situações! 

A cada lição não compreendida, nova prova nos chega: uma situação diferente, mas 

com o mesmo objectivo a ser atingido!   

Direis, que não é possível! Interrogai-Vos como será possível! Revoltai-Vos com Vossas 

provas! 

Analisai-vos meus queridos irmãos! 

Senti a Vossa alma, se não tereis nada a aprender com cada uma das dificuldades 

que enfrentais! 

Não fecheis os olhos à Vida! 

Não façais como o louco que vedes na rua ou a clausura! 

Não fecheis os Vossos sentidos! 

Aproveitai tudo o que o Pai Vos envia! 

Aproveitai todas as oportunidades para fazer o Bem! 
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Amando sereis amados! Grangeais amigos em cada Acção praticada! 

Que o Amor do Pai, sempre Vos fortaleça! 

Fiquem em Paz! 

Flores, muitas flores para todos! 

 

Sessão de 27-11-2008 

Guia! 

G……! 

Luz 

Meus Irmãos, hoje falamos de Luz! 

Para se produzir temos que crear as condições: 

- comprar a candeia 

- comprar o óleo… 

E assim fisicamente iluminamos o espaço físico na Vossa dimensão! 

E como podereis iluminar, ajudar – nossos Irmãos em sofrimento nas nossas duas 

dimensões? 

Com muito Amor, humildade e conhecimento! 

O precioso conhecimento, alcança-se e em duas grandes vias: pelo estudo e pela 

experiência de Vida! 

Depende de nós aproveitar as sucessivas Reencarnações! Aprender sentindo os efeitos 

das nossas decisões! Aprender com o colher dos frutos que semeamos!”Amai e sereis 

amados!”  

Apenas esta condição deveis observar, se quisermos simplificar a Lei do Pai! 

E como conseguimos evoluir, melhorarmo-nos mais rapidamente? 

Com o estudo! São tantos os Mensageiros, os Obreiros que o Pai nos envia! 

São tantas as oportunidades que desperdiçamos! 

Ouvi as instruções do Pai! Analisai-as! 

Ponderai sobre Vossa atitude sobre a Vida! 

Meus Irmãos, crede que a palavra é um poderoso meio de exercer a caridade! 

Pelo seu registo podemos perdurar e repetir as lições! 

Pela oralidade, pelo calor da nossa Voz, podemos salvar qualquer Irmão, em qualquer 

plano! 

Sabemos que muitos de Vós ainda não alcançam essa realidade, nem assimilaram 

ainda qual a força que a palavra, os pensamentos têm! Onde podem chegar Vossos 

pensamentos! 
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Meus Irmãos! Vigiai Vossa consciência! 

Vigiai Vossas acções e Vossos pensamentos! 

Crede que a nós, a mesma obrigação, o mesmo objectivo nos é dado para atingir a 

Casa do PAI mais rapidamente! 

Na hora da dor, orai! Aceitai Vossa Prova com Resignação e o Socorro Vos será 

enviado! 

Vivei na Luz! Aspirai chegar à Luz! Distribui Luz a nossos Irmãos! Ajudai e sereis ajudados! 

Que o Amor do Pai Nos fortaleça sempre! 

Fiquem em Paz! Flores, muitas flores para todos! 

 

Sessão de 27-11-2008 

Boas noites! 

Queridos Irmãos, Vossa Luz é grande! 

Muitos de Vós não tendes esta consciência! 

Mas esforçai-Vos por fazer sempre Bem! A seu tempo tudo entenderão! Acreditai 

apenas que sois muito amados! 

Tal como gostais de ouvir uma palavra amiga, lembrai-Vos de fazer o mesmo por 

Vossos Irmãos, Nossos Irmãos! 

Uma palavra de Amor, de esclarecimento pode valer a salvação de um Irmão! 

Pode fazer a diferença entre a Vida e o Suicídio! 

Acreditai, que por vezes, na ausência de uma palavra amiga, o Pai nos envia o canto 

de um passarinho, um raio de Luz pela janela, uma brisa fresca para acalmar a nossa 

febre, a dúvida! 

Ah meus Irmãos queridos! Somos tão amados pelo Pai! 

Abraçai e aceitai todo o Amor que para Vós, Vos é enviado! 

Nunca Vos desespereis! Sois muito amados! 

Procurai apenas fazer o mesmo: Amar de forma incondicional! 

Que a Luz do Pai Vos ilumine sempre! 

Uma Irmã 

Na dor, na Vida, na Alegria 

Sempre a aprender, 

Sempre a aprender! 

 

Sessão de 27-11-2008 

Santas Noites! 
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Meus Irmãos, seja em que língua for, a linguagem do Amor transmite-se por um gesto, 

uma flor, um sorriso, por palavras! 

Meus Irmãos, talvez a maior força do Amor se revele pelo olhar! 

Com os olhos, aprendemos rapidamente o que nos rodeia! 

Com os sentidos interiorizamos as consequências das nossas acções! 

Com a inteligência, interpretamos e tomamos resoluções! Crescemos! 

Dedicai-Vos ao estudo sempre que possível! Abri Vossos horizontes! 

Uma Irmã  

Sempre a amar! 

 

Sessão de 04-12-2008 

Santas Noites! 

O sofrimento é muito em todos os planos onde a aprendizagem é o objectivo 

principal! 

A natureza humana apenas entende pela experiência! 

É sentindo a dor, que mais rapidamente ganhamos consciência daquilo que é 

sofrimento, daquilo que nosso irmão precisará na mesma situação! 

No entanto nada será aproveitado, se na nossa consciência não estiver a firme 

vontade de evoluir! Sentir um erro! Sentir o sofrimento causado e querer reparar a falta! 

Com maior intensidade! Fazer o possível por compensar o nosso irmão e não repetir 

para com ninguém a mesma falha!  

Acreditai, que no futuro, toda a creação do Pai será uma! 

Homens e animais caminharão lado a lado! 

Homens e a natureza se entenderão no respeito devido, não só da sobrevivência, mas 

também na existência em si mesma! 

Chegará a altura em que toda a Creação do Pai existirá em Paz, em Luz, em 

Harmonia! 

Amai apenas e tudo resto virá por acréscimo natural! 

Ficai em Paz! 

Até breve! 

Uma Irmã 

  

Sessão de 04-12-2008 

Boas Noites! 

Minhas queridas, é com prazer que sempre nos encontramos! 
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É verdade nunca estais sós! 

Muitos nos acompanham: 

- os que nos querem assustar! 

- os que se querem vingar 

- e os que muito nos amam!  

A diferença está na forma como vemos a Vida, e com quem nos queremos sintonizar! 

Apenas esta é a realidade! 

Quem já adquiriu os conhecimentos desta realidade, consegue mais facilmente, 

ajudar-se a si próprio e a seus irmãos, mais curto será o seu caminho! 

Mas é também uma bênção a que já tem direito! 

Entendei isto, é o somatório de todos os Vossos esforços em progredir! 

A dedicação à Causa do Bem produz frutos! Alguns de Vós já o haveis comprovado! 

A aprendizagem faz parte do mesmo processo! 

Uns levam mais tempo que outros! Nunca Vos desespereis! 

Estais a crescer, e é isso que importa! 

As faculdades mediúnicas são dadas, conforme nosso pedido e segundo nossas 

necessidades! 

O objectivo é igual para todos: chegar ao Pai, à casa do Amor Eterno! 

Sois muito amados! 

São tantos os que Vos querem saudar e compensar por toda a ajuda recebida! 

Formam uma corrente de Luz e fluidos que Vos envolvem com muito Amor! Querem 

fortalecer-Vos! O Pai permite todas as provas de Amor Puro e compensa-as! 

Queridos Irmãos, amai, amai sempre! 

Estamos sempre ao Vosso lado! 

Nossa Irmã também será envolta em nossa Luz!  

(Esta irmã a que se refere é uma trabalhadora do Centro que não pode estar presente 

nesta sessão). 

Fiquem em Paz! 

 

Uma Irmã 

Na dor, na Vida! Na aprendizagem! 

(A doutrinadora que estava ao lado fez uma pergunta e esta entidade ainda lhe deu a resposta). 

Irmã, sobre a tua pergunta, se nossos Irmãos estão a ser ajudados – é claro que sim! 

Somos uma equipa, neste caso as energias tem de ser equilibradas de forma diferente! 

Todo aquele a quem o Pai entendeu ser hora de receber auxílio, tê-lo-á! 
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Os que precisam de tratamentos adicionais com vista a minorar a sua dor, poderão 

ficar aqui em tratamento até à próxima oportunidade! 

Mas assim o Pai o entendeu! 

Nada se realiza sem o seu consentimento! 

Como sabes, nossa actividade não termina com o fechar dos nossos trabalhos, somos 

um pronto socorro sempre com as portas abertas: para os nossos Irmãos 

desencarnados, mas também para Vós! Estamos sempre presentes, sintonizai-vos com 

os corações, abri Vossas portas da Alma, e podereis sentir inspiração e força para as 

Vossas dificuldades! 

Estais nos nossos corações! 

Somos um pronto socorro para todos os que desejam ser ajudados! Ninguém recebe 

ajuda que não deseja! 

Tendes muitos amigos deste lado! Nunca Vos julgueis sós! 

Confiai, que todo o Bem tem o seu fruto! Coragem! Coragem! 

Fiquem em Paz! 

Flores para as 3! 

 

Sessão de 04-12-2008 

Guia 

G…….! 

Meus Queridos Irmãos! 

Hoje falamos de Mediunidade! 

Esta faculdade é comum a todos os Filhos de Deus Pai! 

É a nossa vontade de crescer, para o Serviço do Bem e no Amor do Pai que nos faz 

especiais! 

Todos aqueles que se dedicam ao Serviço do Bem são Obreiros Especiais! 

Mas são especiais porque se esforçam por se compreender a si próprios e aos outros! 

São especiais pelo seu próprio esforço em se autocorrigirem, em aprenderem a ser 

tolerantes e compreensivos, em aprenderem a Amar! 

Meus Irmãos, cada um tem os instrumentos que precisa agora evoluir! 

Somos todos amados pelo Pai da mesma forma! A todos são dados todas as hipóteses 

de recuperação! Ninguém é privilegiado! 

Ainda que nos pareça difícil, devemos aceitar tudo o que a Vida nos apresente: 

- na dor – pedir auxílio 

- no sofrimento – pedir entendimento 
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- na bonança – agradecer as graças 

- na alegria – orar ao Pai para que possamos alcançar os objectivos a que nos 

proposemos antes de reencarnar. 

Desenvolvei sempre as Vossas Acções e pensamentos, tendo em mente, que 

respondemos apenas pelas nossas atitudes e que somos muito amados! Que nunca 

estamos sós! 

Coragem irmãos queridos, acreditai que servindo, estais a plantar as sementes da 

Vossa felicidade. 

Ficai em Paz! 

Feliz regresso a Vossas casa! 

Bem hajam Irmãos! 

Que a Luz do Pai sempre Vos ilumine! 

Flores para todos, muitas flores! 

 

 

 

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

 

  

    

    

 

     

 

 

 

 


