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PSÍCÓGRAFA  A 

 

Sessão de 11-09-2008 

Paz! 

Estou aqui presente para ajudar em teu trabalho! 

Minha irmã, estou sempre presente, mas nem sempre me é possível fazer 

comunicação contigo, pois existem outros irmãos que estão contigo em missão 

espiritual, e têm que se conectar em tua mente. Mas todos nós partilhamos tua 

vontade em transmitir conhecimentos que são úteis para todos. 

Hoje apenas estou aqui para te dizer que tudo está bem, não há que te 

preocupares… 

Neste trabalho tu sabes que tens que estar bem física e psicologicamente pois teu 

equilíbrio permite-te que possas manter teu nível mental estável e em condições para 

receberes os irmãos que estão aqui para se ligarem em tua mente, fazendo conexão 

espiritual. 

Obrigado por me receberes em teu trabalho, pois quando existem ligações estreitas 

entre nós tudo se torna mais fácil de realizar. 

Com Jesus, Nosso Mestre na vanguarda estamos lutando para que seja feita a 

passagem para planos superiores com luz tão necessária para evoluir! 

Todos estamos em união convosco, lutando por Luz! 

Que Ela Seja Feita… 

Que Jesus nos ajude! 

Presente! 

B……………….! 

 

Sessão de 11-09-2008 

Boa Noite! 

Paz para todos vós! 

Meus irmãos, estou junto a vós porque quero também ajudar em vossos trabalhos que 

são tão importantes para quem sofre! 

Aqui vêm tantos irmãos em pedido de auxílio, esperando que vossa ajuda seja dada 

para poderem partir. Porque alguns já têm conhecimento de sua situação, mas 

necessitam de vossas vibrações, vossa ajuda, para se elevarem, e aí poderão chegar 

a seus planos. 
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Dai cada vez mais Amor aos que sofrem, pois na Causa que abraçasteis é vossa 

Missão a entrega total, praticai a Caridade com esses irmãos que choram por amor… 

Aqueles que na terra sofreram, mas que ainda sofrem em espírito porque seu 

sofrimento apesar de necessário não lhes concedeu a luz que necessitam para 

verem… 

Abri os olhos a esses irmãos com vossa ajuda, porque ela ajudará a verem seus 

caminhos, que se iluminarão trazendo-lhes cada passo que palmilham mais seguro, 

podendo então caminharem seguros, com a indicação de que seguem seu caminho, 

que nada foi em vão! 

Pedi por aqueles que não conheceis mas que necessitam de oração porque ninguém 

pede por si, ouvem vossas preces que lhes dão alento e vontade de saírem de suas 

inferioridades. Todos juntos conseguirão atingir níveis de elevação superior permitindo 

a nossos Irmãos de Luz aqui trazerem aqueles que já têm permissão para seguir seus 

caminhos em suas dimensões espirituais. 

Cada vez mais é necessário vossa união, vossa ajuda, pois cada vez mais será 

agravado sofrimento que é necessário para que a evolução da terra seja realizada, 

pelo transformação do Planeta que se irá regenerar, acolhendo aqueles que 

acompanharem sua vibração!   

Mas Deus está presente! 

Por isso não temais! 

Lutai connosco para que nossa força seja reforçada com vossas energias, 

envolvendo-vos no Amor que Jesus nos envolve. 

Ele pede-nos força! Coragem! Fé! 

Sabeis que com Jesus em nossos corações tudo será possível de realizar! 

Bem hajam por vosso trabalho! 

Obrigada! 

Até sempre! 

 

Sessão de 11-09-2008 

Meus amigos! 

Nesta vida que escolhestes há que ter muitos cuidados, com tudo aquilo que vos 

rodeia, convosco próprios, pois estais num mundo difícil! 

Mas é aquele que vos foi atribuído por vosso próprio mérito, em prol de vossos 

comportamentos já passados… 
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Vivesteis vidas anteriores onde não foi ainda propícia vossas evoluções de forma a que 

pudésseis presentemente estardes em plano espiritual onde sofrimentos já foram 

neutralizados, nada que vos possa fazer sofrer! 

Nesses locais já se vibra apenas em paz! 

E é paz que vós necessitais ter em vós para poderdes saltar vossas vidas de vibração 

superior alcançando patamares mais altos! 

Tendes que ouvir para poderdes estar nesses locais, tendes que estar atentos como se 

impõe na via que vos está aberta, apenas tendes que aprender a caminhar por ela. 

Podereis fazê-lo! 

Estai sempre despertos para vossas limitações, que são criadas apenas por vós, nada 

querendo fazer para despertar-vos. É certo que nem todos ainda estão aptos pois 

falta-lhes aprender… 

Mas poderão, se quiserem fazê-lo, poderão estudar mais!   

Cada estudo é feito por cada um à medida de sua possibilidade! 

Mas nada que vos impeça sempre aprender! 

A vida é um estudo… 

Basta vêrdes a vida !  

Analisar tudo que acontece e perguntar porquê? 

Recolhereis ensinamentos muito grandes que vos levarão à procura, e procurando 

encontrareis as respostas que são mais necessárias a vossa aprendizagem nesta vida. 

Vossa mentes têm que estar activas no pensamento, abertas para conhecer, limpas 

de negatividades que apenas prejudicam-vos! 

As vossas mentes abrir-se-ão ao conhecimento na medida de vossas vontades em 

aprender! 

Vivendo aprendereis pois só vivendo poderá saber-se, na medida justa do que será 

adequado saber, na forma e na mente! 

Aqui estou em mundo diferente mas em união com todos vós! 

Abraço-vos fraternalmente! 

M…..! 

 

Sessão de 11-09-2008 

Fé! 

A Luz está presente… Violeta! 

Energia que vos abraça, vos envolve, vos protege! Vibração Maior emitida do Alto por 

Irmãos Maiores que aqui vêm em ajuda. 
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Tudo para que possais subir até Aqui! 

Onde já não existe mal… nem choro, nem ranger de dentes… 

Tudo que já foi dissipado pela emissão da Luz! 

Aqui vos emitimos tanto Amor que seria para nós felicidade grande pudésseis vê-la, 

senti-la, recebê-la em vós… 

Mas ela vos ajuda, recebei-a porque nela estamos também em união convosco, pois 

somos Um no Todo que é Deus! 

/-\  

N….! 

 

Sessão de 11-09-2008 

Querida, estou presente em teu trabalho! 

Deus na sua Misericórdia vem junto a todos nós com Sua Luz Maior para que a Paz 

possa ser realidade. 

Muitos irmãos estão nesta ajuda pois muitos estão sofrendo pelo mundo! 

É pois necessário que estejamos unidos na verdadeira missão que nos traz até vós, de 

Ajuda sem reservas… 

Dádiva no Amor que também vos é doado para que possais envolver-vos, abraçar 

aqueles que nada têm ainda para doar! Mas um dia estarão presentes para vos 

retribuir aquilo que hoje lhes chega… 

O Amor é aquilo que é importante para receber, para ter, e para dar! Pois é no Amor 

que conseguireis lutar contra todas vossas imperfeições, lutar sempre mas sabendo 

que suas batalhas cessarão um dia quando atingirdes aquela luz que tanto vos é 

necessária a vossa caminhada junto àqu’Ele que emana tanto Amor que vos quer 

tanto, que vos acompanha em vossas vidas, vos protege e está presente quando 

vossas necessidades são para seguirem no percurso traçado no caminho da 

evolução! 

Nós estamos caminhando convosco, ajudando-vos sempre, e desejando que vossas 

vidas sejam tomadas de conhecimento necessário para vosso amadurecimento pois 

sabemos que todas Causas têm seu Efeito, e são naturalmente aquelas que 

escolhesteis para vós! 

Por isso vos ajudamos na força! 

Fé! 

Na coragem para que não percais nunca vossa Fé! Pois n’ela saireis mais reforçados 

no caminho que palmilhais! 
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Hoje há que ter mais Fé! 

Acreditai! que sois capazes! 

E tudo podereis ter… 

Hoje, A Fé é vossa Força, para ultrapassardes tantas dificuldades que surgem em 

vossas vidas! Mas ireis saber ultrapassá-las se vossa Fé estiver acesa, forte! 

Inabalável. 

Vereis sempre que tudo se resolverá! 

Mas apenas se e quando for chegada a altura própria! 

Deus é vossa Força! 

Subi até Ele! 

Chegai até Altas Esferas de Espiritualidade pois para vós estão emitindo vibrações de 

Luz! 

Estou presente! 

M….! 

 

Sessão de 18-09-2008 

Paz! 

Com muito trabalho poderão aqui serem ajudados todos aqueles irmãos que ainda 

não estão em condições de seguir, pois não têm força energética, não conseguem 

elevar-se, e por isso estão pedindo ajuda! 

E podereis ajudá-los, pois com energias vossas, e dos Irmãos que aqui estão em missão 

connosco, tudo será possível realizar! 

Podeis estar descansados pois terão sempre protecção espiritual, tendes de vos abrir 

mais para que seja possível captardes energias superiores que querem manter ligação 

convosco, e nem sempre conseguem! 

Tudo está naturalmente acontecendo, e cada vez mais serão necessários todos vós 

para dar a ajuda que é necessária para aliviar tanto sofrimento! 

Hoje tudo vibra em amor, dai-vos nesse amor totalmente, libertai-vos de vossos receios 

e dai-vos! 

Estou aqui em ajuda, junto de vós! 

Com Amor! 

 

PSICÓGRAFA  B  

 

Sessão de 31-07-2008 
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Guia  

G……! 

Amor! 

Queridos irmãos! 

Já tudo foi dito! 

Desejamos que esta pausa retempere as Vossas energias, pois que neste lado 

continuamos a Nossa Missão de Socorro a nossos Irmãos em sofrimento, em 

crescimento também! Tudo faz parte da nossa evolução! 

A todos desejamos muita Paz! Muita Luz! 

A todos depositamos uma rosa alva de perfume sublime, símbolo do nosso Amor por 

Vós! 

Ficai em Paz! Confiai que sois muito amados, que tendes muitos amigos! 

Bem hajam pelo Vosso Grande coração! 

Que o Amor do Pai sempre Vos Guie! 

Flores, muitas flores para todos! 

Até breve! 

(No mês de Agosto de todos os anos a Associação encerra, visto que vários trabalhadores da 

nossa seara deslocam-se para fora da cidade. Razão da presente comunicação do Guia). 

 

Sessão de 31-07-2008 

Boas noites 

Queridos Irmãos 

Desejamo-vos um Bom restabelecimento e um Salutar regresso! 

Estamos sempre convosco! Pelo pensamento nos ligamos! Não importa a distância 

física, nem temporal, estamos sempre em contacto, basta apenas que Vos sintonizeis 

connosco! 

Ficai em paz! 

Que a Luz do Pai sempre Vos-Nos ilumine!     

Uma Irmã – um Espírito de Amor 

Sempre a aprender! 

Sempre a procurar ser melhor a cada minuto! A cada instante! 

 

Sessão de 31-07-2008 

Boa noite! 

Sou uma jovem suicida! 
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Pedi para poder dar o meu testemunho! 

Estou a assistir aos trabalhos e em breve reencarnarei! 

Quero alertar a todos para não cometerem suicídio! O sofrimento é indescritível! 

A desilusão um suplicio! 

O remorso de abandonar aqueles de que nós dependem… uma atroz mágoa da qual 

não nos conseguimos libertar, que nos leva á loucura! 

Tratai de resolver Vossas questões ainda na Terra! Tende a coragem de olhar nos olhos 

os Vossos problemas! 

Não eviteis as Vossas provas! 

Não Vos furteis às Vossas responsabilidades! 

Só Vós tendes de resolver o que Vós haveis escolhido como prova! 

Acalmai Vosso coração perante as dificuldades! Não cruzeis os braços! 

Procurai inspiração junto do Pai! 

Olhai para os ensinamentos de Jesus! 

Procurai o Bem para todos, mais do que para Vós mesmos, e a ajuda, a Boa inspiração 

Vos será enviada! 

Quando reencarnar terei duras provas! 

Tenho medo de falhar! 

Acredito que já aprendi a lição! 

Poderei falhar é certo! 

Mas não vou desistir! Não vou desistir! Sei que poderei um dia ser feliz! 

Suicidei-me, andei perdida, afligi e fui afligida! Desesperei-me! Vagueei! Fui socorrida! 

Estudei! Estudei muito! E encontrei o conhecimento e a vontade de querer ser melhor! 

De ser útil a mim e sobretudo aos outros! 

Acreditem, vale a pena tentar! 

Com o estudo vem o conhecimento e a força, o entendimento para evoluir! 

Tenho medo! Mas vou tentar com todas as minhas forças! Tentarei ajudar a que outros 

não se suicidem! 

Que outros não sofram desnecessariamente! Pedi essa Missão! Vou contactar com 

tanto sofrimento! Mas quero tentar! 

Quero crescer! 

Quero ser útil! 

Quero ser gente! 

Quero olhar para mim e não sentir vergonha do que sou e do que fui! 

Ser capaz de crescer e ajudar a crescer! 



 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 

AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 13-08-2009, no site www.aela.pt 8 

Vou confiar que se andar no Bem, os mensageiros de Deus sempre estarão a meu 

lado! Assim é! Captamos apenas aqueles que connosco se identificam! 

Vou confiar no Amor do Pai! 

Vou conseguir e olhar depois para mim com orgulho, de me sentir filho de Deus! 

Que o Pai sempre nos acompanhe a todos! Coragem também para as Vossas 

caminhadas! 

Um dia nos veremos! 

Até um dia Irmãos! 

Coragem! 

 

Sessão de 04-09-2008  

Santas Noites! 

Estimados Irmãos! 

Bem hajam! 

Que possam sempre sentir o Amor do Pai a todos os momentos das Vossas existências! 

Estamos a Vosso lado! Vivendo! 

Amando, sofrendo, rindo! 

É o nosso caminho evolutivo! 

O momento do reencontro é sempre um doce sabor! É este o momento! E é o 

momento do desencarne! Apenas isso, um doce reencontro no momento que o Pai o 

Entende! Em qualquer plano, o sabor do doce reencontro! Bem vindos irmãos! 

Estamos a Vosso lado! 

Somos uma família! 

Até breve! 

 

Sessão de 04-09-2008 

Guia  

G……! 

(A médium teve um impedimento e apenas psicografou uns momentos). 

Querida, temos muitas oportunidades para trabalhar! 

Não fiques triste! Ajudas-te de igual forma! 

Não fiques triste! 

Vamos trabalhar muito ainda! 

E com muita alegria! 

Fica em paz! 
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Flores, muitas florinhas para ti! 

 

 

 

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

“. 


