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PSICÓGRAFA  A 

 

Sessão de 25-10-2007 

Rosas! 

Hoje entreguei-te uma rosa e tu soubeste colhê-la, soubeste depositá-la em teu colo, e soubeste mantê-

la! 

É assim que tens de me reconhecer sempre! 

É com amor que as trago para ti, para teu trabalho que as recebe e distribui! 

Sempre aqui estarei para te ajudar pois é minha missão! 

Até sempre 

 

Sessão de 25-10-2007 

A cor é violeta! 

A que te envolve e limpa tua mente envolve-te cada vez mais na cor que com sua etérea força tudo 

consegue dissipar de negativo. 

A chama vem do Alto, arde sempre e envolve tudo o que vibra ainda em inferioridade, envolve vosso 

corpo espiritual protegendo-vos. 

Vos oferto a todos esta chama para que possais proteger-vos, iluminar-vos recebendo esta vibração 

superior e amorosa que emana das Altas Esferas Espirituais. 

N…. 

 

Sessão de 25-10-2007 

Minha irmã, é com muito amor que aqui vim. 

Muito há para realizares neste trabalho e por isso te ajudamos com toda nossa vontade! 

Não há que temer, nada te poderá acontecer, quando te deixas envolver no amor que tens em ti! 

Vive sempre em paz, sabemos que ainda não te são dadas as condições para que possas encontrá-la na 

sua totalidade mas há-de vir o Tempo em que tantos problemas que te cercam serão completamente 

solvidos com amor. 

Caminha minha irmã, na via da evolução, tu queres e podes seguir esse caminho que queres seja 

sempre o do amor ao próximo! 

Muitas vezes há que ter coragem para saber que nada que nos surge como prova resulta apenas de 

nossa vida, esta, e outras que  trilhámos no passado! 

Ter essa compreensão é importante para todos pois é na compreensão que poderemos aceitar nossas 

provas e assim podermos crescer em nossas vidas! 
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Tudo é necessário viver, ainda que nem sempre nos seja favorável! 

Mas como tudo acontece porque nós assim o produzimos, há que tudo viver, aproveitando a 

experiência que nos é dada sempre! 

Para que cresçamos é necessário pois lutar, contra nós próprios, que somos nossos maiores inimigos! 

Porque não nos importamos connosco, desprezamos nossas vidas não as aproveitando com fé e 

acabamos por perder as oportunidades que nos são dadas! 

A vida é bela, muito há que dela disfrutar, pois ela nos dá aquilo que precisamos em nosso futuro para 

podermos crescer e chegar junto de Deus! 

Por Amor, 

Em missão 

Em Paz, aqui vim para te ajudar! 

Até sempre! 

 

Sessão de 25-10-2007 

Luz! 

É na Luz que venceremos a batalha final 

Veremos Ela sempre em Amor 

No Brilho da Luz seremos como Ele! 

Um dia! 

Mas hoje 

Também na Luz viemos no Amor d’Ele, com a Presença d’Aqueles que aqui vieram para ajudar 

Qual Ser não quer a Luz? 

Só n’Ela conseguimos subir na espiral que navega pelos Centros Superiores.  

Olhai para Cima e vede como é maravilhoso o Cosmos, como brilha a luz que irradia do Sol, como 

cintilam as estrelas! 

Contemplai e vede, elevai-vos e chegareis até Aqui, Brilhai com a Vida Eterna! 

Libertai vossos receios que constituem uma densa barreira que vos impede de crescer! 

Aqui vimos para que saibais que tudo é possível! 

Apenas há que crer em vós! 

 Em Grupo aqui estamos 

 Com Luz e Amor 

 Estamos contigo      

(Ass. Um triangulo) 
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Sessão de 01-11-2007 

Pureza! 

Olá minha irmã, muito felizes estamos por nos receberes neste trabalho de Amor! 

Trabalhamos para que haja na Terra Paz, emitimos junto de vós nossas vibrações para que em conjunto 

possamos suavizar tanto sofrimento! 

Nas Hostes Superiores muitos Irmãos vêm ajudar pela aproximação nos locais permitidos onde emitem 

suas Vibrações de Amor, tão necessárias ao mundo em que viveis! 

A Paz é conquista a atingir. 

Quando houver Paz tudo será aberto ao homem que terá oportunidades de Amar, ligando-se a valores 

para si ainda desconhecidos, mas logo que suas mentes os absorverem nada mais parará sua 

necessidade de conhecer. 

A vinda do Mestre está próxima para vós, Aquele que vos conduzirá nesse Tempo que para vós será de 

Luz! 

Cada Mestre conduz seu discípulo no Caminho, tal como Jesus, nosso Mestre Terreno actual, Mestres 

conduzem muitos noutras orbes onde a evolução se processa de forma própria! 

Tal como nós aqui vimos provenientes de outras Esferas, Emissários de Deus se deslocam a outros 

locais para ensinar, divulgar conhecimentos, ajudar quem tem vontade de ascender no Pai! 

Para nós, trabalhadores em missão juntamos nossas emissões de Luz àqueles que aqui vêm. Queremos 

ajudar-vos. 

Aceitai nossa ajuda 

Vimos na luz Violeta. 

 

Sessão de 01-11-2007 

 Paz! 

Como tudo é Amor do Pai assim é aquilo que cada um tem de alcançar para a Ele chegar! 

O Caminho é difícil, há que muito percorrer para lá chegar e nada é feito sem que Ele o permita! 

Seu Amor é dádiva para todos mas no Tempo adequado cada um recebe de acordo com sua 

capacidade. 

Na via da evolução etapas são ultrapassadas, vencendo-se metas propostas, nessa sequência se recebe 

mais Amor, até aquela etapa seguinte, que percorrida com fé e dádiva conseguirá dar-vos mais Amor! 

Quando o percurso percorrido já for de forma a saber receber esse Amor como algo que faz parte de 

cada um, aí conseguireis sentir essa vibração amorosa aquela que nos faz saber como é bom amar 

todos incondicionalmente, sem discriminação de qualquer tipo! Todos serão apenas unidade no Cosmo 

Infinito! 
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A Luz que o Pai vos emana cobre vossos caminhos para que vedes claramente onde podereis seguir 

para que vossa caminhada seja aproveitada para evoluirdes cada vez mais! 

Na Luz do Pai deixo-vos meu abraço espiritual! 

Até sempre! 

 

Sessão de 01-11-2007 

Fé! 

Na luta pela evolução somos trazidos na presença do Eu Sou! 

Cada passo em frente tem de ser dado com firmeza, com determinação, sem medos! 

A luta é permanente e há que não desistir nunca! Há que avançar minha irmã, há que abrir a Luz, 

deixá-la entrar! 

Cada raio penetra teu ser em evolução, cada um tem sua função e sempre com vista ao conhecimento 

espiritual, que é tão lindo quanto vasto, há pois que trabalhar nesse trabalho de entrega aos outros, 

àqueles que precisão de ter esse conhecimento! 

A Luz está presente, azul e branca esplendorosa, na escuridão ilumina, nas trevas dissipa, é sua função! 

Mestre M….. está presente para ajudar sempre em nome de Deus, Pai de Todo Universo, em Seu 

Divino Nome traz sua Presença “Eu Sou” para que toda a humanidade receba sua Luz Divina, lutando 

com Amor para que a Paz seja uma realidade para a Terra! 

Com a espada da Justiça Divina Ele vibra em teu trabalho, naquele onde é necessária a sua utilização, 

pois cada vez que sua espada é empunhada são libertados tantos irmãos que sofrem sem saber porquê e 

para quê! 

Cada discípulo recebe D’Ele sua espada, desde que a saiba utilizar no Serviço. 

Para tal é necessário acreditar que tudo na vida espiritual tem regras definidas, e que cada um que está 

na via tem a responsabilidade de saber Viver! 

Estamos juntos a ti, emitindo nossas vibrações que têm o propósito de ajudar no teu Caminho, 

OM 

 

Sessão de 01-11-2007  

Rosas! 

Minha irmã, como viste, és capaz! 

Teu poder de concentração é fundamental neste trabalho para que possas com mais facilidade 

percepcionar a presença de Irmãos que a ti vêm para trabalhar! 

A mente funciona como um canal onde poderás receber informações que são transmitidas para tua 

evolução! 
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Estou presente 

Até sempre! 

 

Sessão de 01-11-2007 

Para todos vós meus irmãos meu abraço! 

Obrigado a todos pelo vosso trabalho que nos ajuda tanto na nossa tarefa. 

Estamos junto a vós em missão para elevar nossos irmãos que aqui vêm em pedido de auxílio. 

Tudo fazemos para levar connosco o maior número possível mas muitos não vão porque estão 

agarrados a suas vestes materiais, ainda pesadas que não os permitem subir connosco. 

Mas são muitos os que nos agarram e puxam com a vontade que têm de se elevar na luz. 

Com vosso trabalho nosso trabalho é completado pois é imprescindível que a luz que se forma na 

corrente que nos liga liberte a corrente negativa que envolve nossos irmãos necessitados. 

Muito trabalho nos aguarda pois estamos em fim de um ciclo onde as oportunidades são dadas a quem 

já pretende a libertação da dor. 

Conjuntamente iremos continuar nosso trabalho tudo fazendo para que a Luz seja cada vez maior, que 

nos ligue com mais força e que nessa Luz sigam cada vez mais irmãos! 

Com todo meu amor 

F 

 

Sessão 08-11-2007 

Paz! 

Para todos vós meu Amor! 

Muito vos será pedido, muito tereis de aprender, para após o estudo, responderdes! 

Na vida que cada um escolhe muito há que escolher, sabem bem que o que escolherem dará sempre 

seu fruto: Bom, ou Não! 

Por isso tende atenção àquilo que escolheis para que no fim possais colher algo Bom, que vos eleve 

para Deus, algo que vos seja útil em vosso crescimento. 

Muitos irmãos aqui vêm para vos ajudar, muitos vêm de muito longe, na Luz aqui chegam derramando 

sobre vós sua protecção! 

A ajuda é dada, há que estardes em condições de recebê-la! 

Existem vibrações que envolvem tanto aqueles que aqui vêm ajudar, tanto como os nossos irmãos que 

vêm para serem ajudados, por estarem sofrendo na dor do desconhecimento! 

Muitos vêm para serem ajudados na sua matéria, também importante para cada um, pois pertence ao 

Todo de seus Seres. 
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E essa parte também necessita de ajuda para que exista equilíbrio em cada um! 

Tudo é importante, por isso vimos sempre junto de vós para vos ajudar, sempre ansiando que todos 

alcancem sua harmonia, tão essencial! 

Quando vos conseguirdes harmonizar podereis aspirar a outros momentos necessários para vós – 

meditar – orar -, lembrardes vossos irmãos sofredores e pedires por eles pois vossas preces são muito 

importantes para todos que estão em sofrimento! 

Anjos do Senhor vos pedem preces para o mundo, para tantos que sofrem sem que se lembrem de seus 

nomes (estão simplesmente esquecidos por vós). 

A Paz é necessária para que vosso Planeta vibre em profunda harmonia - A Paz é conquista a atingir! 

Até já! 

 

Sessão de 08-11-2007 

Boa Noite! 

Em nome de Jesus Mestre Divino aqui vim! 

Por Amor a todos vós 

Vibrando na Luz vos emito minha vibração que vem mediante irradiação projectada do Alto! 

Libertai  

Desprendei  

Vossas amarras a tudo aquilo que é material e que vos prejudica. 

A matéria que vos faz atrair para caminhos que em nada vos poderá dar de conhecimento.   

Esse apenas advirá para vós quando na vida material já não for importante aquelas coisas supérfluas, 

nada de vil, mentira, ódio, sentimentos negativos, que vos impedem de crescer. 

Voltarei! 

 

Sessão de 08-11-2007 

Filha Minha! 

Sempre é meu Amor que te envio que tu sentes e me abraças. 

Meu manto te cobre com protecção que Jesus te dá para tua vida espiritual! Minha filha, sou apenas 

uma Mãe que no Mundo estou para que todas as almas possam ter uma luz de esperança que um dia 

verão Jesus! 

Ora por teus irmãos. A oração é o meio que é dado a todos para que em ligação com Deus peçam paz 

no mundo, luz para todos, Amor nos corações! 

Jesus ama-vos muito. 

Filhos meus! 
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Sessão de 08-11-2007 

Azul é minha Luz! 

Aquela que vos trago para vosso Trabalho de Ajuda! 

Com a Luz que trago transmuto aquelas vibrações menores na pureza do Amor do Pai, que permite 

nossa presença! 

Com Ele nós reforçamos energias que necessitam de elevação para que junto com elas a ajuda que vos 

indica que Deus é Eterno, Poder e Luz! 

Quando aqui vimos é porque Deus o permite pois Ele pretende que seus filhos recebam seu Amor 

Infinito e Belo! 

Nós ficamos felizes por podermos aqui estar comungando nosso Amor convosco e elevando-vos em 

nossa Luz Azul. 

Protege-os! 

Com todo nosso Amor 

 

PSICÓGRAFA  B 

 

Sessão de 03-01-2008 

Guia 

G…… 

Culpa! 

Queridos Irmãos, este é um sentimento doloroso! É um sentimento forte e muitas vezes destruidor! 

Neste novo período, Irmãos, não permitam que este sentimento Vos assalte e perturbe! 

A culpa enquanto reconhecimento de um acto que praticamos menos correctamente é um precioso 

instrumento para a nossa perfeição! 

É termos consciência de que ajimos incorrectamente – consciente ou inconscientemente – que 

ganhamos a força, a coragem e o amor suficiente para não voltar a errar, para tentar compensar a quem 

magoamos! 

Este também é um dos caminhos do Pai, errar, tentar corrigir, amar e ser feliz! 

Meus queridos Irmãos, amai com coragem! Com confiança no Pai! No seu Amor Infinito! 

Que a Luz do pai sempre vos aqueça e ilumine! 

Ficamos convosco! Fiquem em Paz! 

Fiquem em Paz! 

Muitas flores para todos! 
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Sessão de 03-01-2008 

Boas noites! 

Minhas queridas, que a Paz do Pai sempre Vos acompanhe! 

Que os vossos corações vivam em Paz! 

Acreditem no Amor do Pai, entreguem-se aos seus cuidados! 

Façam apenas Vosso melhor e deixem que as Bênçãos do Pai chovam sobre vós! 

Tende confiança! 

Deixai que o Pai Vos ame! 

Fiquem em Paz! 

Que a Luz do Pai sempre Vos ilumine! 

Um Espírito de Amor 

 

Sessão de 03-01-2008 

K……. (+- 68anos) 

Vi-te na igreja no Algarve, sim, desculpa mas era eu, era o meu desespero a falar mais alto! 

Pensava que não vinhas para o centro, que não saias do apartamento! 

Disseram-me que eu devia ir contigo do Algarve para onde fosses sem interferir! Desculpa, eu tinha de 

vir contigo sem interferir! Meu Deus desculpa! Não te quis assustar! Mas estou cansada de sofrer! Não 

sabia para onde ir mais! Eu estava naquela igreja á tanto tempo! 

Ninguém me via, ninguém falava comigo, estava com medo á tanto tempo, tão assustada, tão só! 

Eu ia á igreja todos os dias, rezei tanto, tantas vezes, e mesmo assim, morri e nada! Não compreendo o 

que aconteceu! Morta e a falar! 

Meu Deus! 

Agradeço a Deus teres rezado naquela igreja! 

Agradeço a Deus teres lá ido! 

Pedi a ajuda de Deus tantas vezes! Estou desesperada por ter paz! 

É tão triste estar sozinha! Perdi a toda a minha família, não sei como fiquei nesta pequena igreja! Não 

me lembro! Penso que a minha família está em Inglaterra! Peso que viemos para aqui de férias! Há 

muito tempo a atrás! Não me lembro o que aconteceu exactamente! 

Disseram-me para vir contigo para encontrar Paz! Querida ajuda-me! 

(A médium esclareceu-a mentalmente da sua situação e teve a intuição que ela tinha uma neta á 

espera dela. O guia esclareceu a médium de que tinha compreendido correctamente pois a entidade 

tinha uma neta A….á espera dela e que já tinha encontrado a paz.)       
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Sessão de 10-01-2008 

Guia 

G…… 

Ajuda! 

Para se ser capaz de ajudar, precisamos primeiro que tudo de ter consciência de nós próprios! 

Sermos capazes de entender e não julgar! Disse Jesus nosso mestre “Quem não errou que atire a 1ª 

pedra!” 

É esta atitude que produz a mais fraterna ajuda! 

Mas meus queridos Irmãos, ninguém é ajudado se não o desejar no coração! 

Não o desejar porque é mais cómodo, mais fácil! 

Desejar a ajuda no coração, significa querer ir de encontro ao Pai! Querer ser feliz de verdade, auto-

burilar-se, aperfeiçoar-se! Perdoar-se! Querer melhorar! 

Meus Irmãos, é longo, o caminho até ao Pai! Mas vale a pena! Tenham Fé no Amor do Pai! 

Confiem no seu Amor, mesmo quando tudo Vos parece perdido! 

Ajudar significa compreender! 

Compreendam e aceitem as provas escolhidas por Vós mesmos e também algumas que o pai vos 

propõe para Vosso desenvolvimento! 

Estamos convosco! Trabalhamos convosco! Aprendemos convosco! Vivemos convosco! 

E sobre nós o Amor do Pai! A unir-nos, a aquecer-nos, a fortalecer-nos se assim o entendemos e 

desejar-mos! 

Fiquem em Paz! Meus Queridos Irmãos! 

Fiquem em Paz! 

Flores, muitas Flores para todos! 

 

Sessão de 10-01-2008 

Boa noite! 

Queridas Irmãs! Santas noites! 

Quanto Amor tem os Vossos corações! 

Sei, sabemos que tem as Vossas provas, umas vezes mais duras, umas vezes mais leves! 

Queridas entendam, sofrimento é desenvolvimento, é mais um passo a caminho do Pai! 

Tenham coragem! Tenham Fé! 

Estamos convosco! 

Que o Amor do Pai Vos ilumine a todos, queridos Irmãos! 
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Fiquem em paz! 

Um Espírito de Amor 

Que já sofreu muito e hoje é feliz! 

Estamos convosco 

 

Sessão de 16-01-2008 

Rosas!  

Muitas rosas para todos! 

Trago-vos rosas de Amor! 

Um estímulo para o vosso trabalho! 

Queridos irmãos, quanto Amor é necessário á realização deste trabalho! Quanta generosidade! 

Ao longo da nossa existência, temos de ter a consciência das nossas missões! 

Cada um tem a sua Missão definida com um objectivo bem definido, com uma finalidade objectiva: a 

nossa própria evolução! 

Quantos tem dificuldade em compreender este facto! Quantos se revoltam com as dificuldades! 

Esta revolta demonstra falta de conhecimento e vontade de querer melhorar! 

Esforçai.vos por corrigir aa Vossas falhas! 

Esforçai-vos por ser perseverantes na Verdade, na Luz, na Justiça, na Caridade! 

Meus Queridos Irmãos tende coragem!  

Todo Bem tem a sua reconpensa! 

Sede generosos sem medo! 

Sede generosos sem interesse! 

Sede generosos de coração aberto! 

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

Apelo ao vosso coração Irmãos, procurai sempre o caminho do bem, sem contrapartidas e o Pai Vos 

recompensará! 

A Vossa felicidade seria imensa se Vos entregásseis nas mãos do pai com confiança! 

Que o Pai sempre Vos ilumine! 

Uma irmã nos trabalhos e na Vida! 

 

Sessão de 16-01-2008 

Boas noites! 

Minhas queridas! 

Não paro de vos recordar! 
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Continuai no caminho do Bem! 

Não Vos preocupais com os comentários alheios! 

Coragem Queridos!continuai o Vosso caminho com coragem, com Amor! 

Não temeis jamais fazer o Bem! 

Que a luz do pai sempre Vos ilumine! 

Fiquem em paz! 

Um Espírito de Amor 

Sempre a aprender!  

 

Sessão de 16-01-2008 

Guia 

G……! 

O fim dos tempos? 

Meus Irmãos, quantos de vós viveis apavorados com esta questão! 

Quantos de vós temeis o reencontro com o Pai! 

Um Pai ama os seus Filhos, quer o melhor para eles! Porquê o medo? Porquê a falta de confiança? 

Porquê a falta de Fé? Será que não são visíveis todas as obras que o pai fez e faz para todos nós ? 

Um Deus de Amor, jamais poderá causar sofrimento! 

Entendei que o que hoje sofreis é resultado das Vossas imprudências! 

Entendei que o pai o permite como um processo de evolução! Sentindo-se no próprio ser, aprende-se o 

significado e o peso das nossas acções e dos outros Irmãos! 

Nunca Vos esqueceis: tudo o que realiza-mos, tudo o que fazemos, tem uma consequência! 

O Bem é recompensado por Bênçãos! O mal, o impuro, pelo necessário sofrimento que conduz à 

necessária aprendizagem e evolução! 

Porque Vos preocupais tanto com o final dos tempos, com o dia da regeneração? 

Se Deus pai tudo que Vos pede é que façais o Vosso melhor? Porque quereis o futuro se rendes 

dificuldade em cumprir o que o Pai espera de Vós no dia a dia! 

Acreditai que o pai, nada exige! Mas deseja que seus filhos encontram o caminho do Bem, do Amor, 

da tolerância, da caridade Fraterna para atingirem a Felicidade Eterna! 

É respeitando o Vosso livre arbítrio e desejando que os seus Filhos não se afastem do caminho do 

Bem, que o pai nos ama a todos! 

Tomai atenção ao dia a dia! Empenhai-vos com a vivência de cada dia! 

Queridos Irmãos, confiai no Amor do Pai! 

Tende confiança no seu Amor Fraterno! 
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Fiquem em paz! Estamos convosco! Flores para todos! 

 

                  

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

 

 

 

   

 

  


