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PSICÓGRAFA  A 

 

Sessão de 09-10-2008 

 

A felicidade não é deste mundo, Ele disse! 

Só sereis felizes quando já não existir sofrimento! 

Para poderdes ser felizes tereis que caminhar até Deus, pois só em seu Amor 

podereis sentir o que é a felicidade… 

Felizes são aqueles que já compreendem porque sofrem, mas sabem que tal é 

condição para crescerem na Luz… Jesus nos legou tal mensagem de Amor que é 

nela que buscareis vossa felicidade, aquela do conhecimento, da humildade que 

cobre os Grandes de Espírito! 

Jesus foi e é nosso Modelo, Ele veio em missão humanitária para mostrar-nos que 

com seu exemplo poderemos mostrar ao homem nosso irmão que a vida é sagrada, 

que nela caminhamos cada vez mais, sempre aprendendo, mas nossa vida será 

cada vez mais profícua à medida que a soubermos aproveitar… 

Colhendo sabedoria para si, preenchendo seus vazios, irá engrandecendo suas 

almas cada vez mais, emitindo então para si, e para os outros, exemplos manifestos 

de sabedoria tal que levará outros a seguir caminho adequado a sua evolução. 

Com Jesus como exemplo o homem atingirá, então, Luz que irradiará na busca pela 

Eternidade! 

Porque Jesus é Vibração tal que protege-nos da escuridão do desconhecimento, 

da dor, levando-nos a ver nossos caminhos com claridade tal que não nos 

deteremos nas dúvidas existenciais manifestadas na nossa ignorância! 

Abri vossas mentes para Deus, pois é n’Ele que viveis, seu Amor é Eterno, pois Ele nos 

creou na unicidade do Amor! Na vibração Maior que nos abraça para podermos 

chegar, um dia, até Ele! 

Lutai por vossos futuros, que são no presente, vossas vidas actuais, onde vos é 

naturalmente postas tantas batalhas com objectivos específicos, que visam a vossa 

superioridade moral… 

Vibrai na Luz porque pertenceis à Luz! 

E será na Luz que vos entregareis; vos fundireis, sempre no entanto mantendo a 

individualidade de vossas almas! Que são próprias de cada um, que crescem 

convosco, que chegam após cada viagem, necessária para adquirirdes mais Luz, 

tudo porque Ele assim o permite… 

Muita Paz!  
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Estou aqui em trabalho! 

Vosso! 

 

Sessão de 09-10-2008 

 

Boa Noite! 

Paz para todos vós! 

Estou presente! 

É nesta hora que poderemos meditar naquilo que nos atormenta tanto… 

A dor atinge-nos, mas porquê? 

Porque é tempo que chega de mudança… 

É hora para podermos ter Fé! 

Na fé seguimos Jesus, acreditamos que conseguiremos lutar, mas vencer! 

Neste caminho não poderá existir dúvida! 

Porque na dúvida nossas mentes fecham-se à entrada do conhecimento! Pois para 

podermos pensar, temos que duvidar, mas não é essa dúvida que vos falo! falo-vos 

na dúvida que enfraquece, na invigilância, que deixa na dúvida se Deus existe! 

A fé faz-nos acreditar que Ele existe, que nos quer junto a si, seus filhos, por si creados 

em puro Amor! 

Cada Ser. É! 

Tudo É! Tudo! 

Na nossa ignorância esquecemos que provimos d’Ele, e que para Ele caminhamos! 

Então porque não caminhamos com fé? 

A força do pensamento é creadora também! 

E nessas emissões podemos criar tudo aquilo que nos é tão eficaz para que possa 

nos levar a Ele um pouco de luz! Já conquistada… Se cada Ser for capaz de 

caminhar com sua luz, levando-a em seu caminho próprio, viverão mais elevados no 

amor, subirão cada vez mais perto! 

E um dia chegarão… 

Muitos estão subindo até cá… Mas outros não! É necessário que todos cheguem, 

para que possam adquirir luz, para poderem encontrar Jesus! 

Livres de nossas dúvidas, então estaremos prontos para acreditar em Deus, que vive 

em nós! 

Para que possais estar com Ele, tendes que abrir-vos, libertar-vos de vossos 

pensamentos que vos prendem, irdes… voai como pássaros libertos de vossas 

amarras físicas que vos prendem, por vezes de tal forma que é difícil para vós sair 
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desse espaço terreno onde vos perdeis em coisas negativas para vossa ascenção 

espiritual! 

Meus irmãos, 

Hoje é Tempo de aprender e viver! 

Crêde na Vida Eterna! 

Acreditar que sois filhos de Deus! 

E sendo seus Filhos! Sois também parte d’Ele! Divina, Eterna, Pura! 

Crêde em vós! 

Sois capazes de fazerdes coisas grandes… tal como Jesus disse: “ E fareis coisas mais 

que qualquer… porque força tereis para realizar obras tão grandes que não vos é 

possível saber… 

A fé move montanhas, Ele disse! 

Por isso crêde em vós! 

Maiores eventos serão efectuados por vós! 

Tudo porque Ele assim o permite… 

Estou presente! 

 

Sessão de 09-10-2008 

 

Paz! 

Nada é por acaso, tudo tem a sua razão para sua existência! Apenas temos de 

pensar em tudo aquilo que nos acontece… Porque aí encontraremos nossas 

respostas… Mas nem sempre as conseguimos perceber, pois quando nada ainda 

podemos ver quanto à grandeza do Amor, nada será lúcido ainda para nós! 

Pensai! 

Vêde! 

Mas transformai-vos! 

É na vossa transformação moral que reside vossas respostas, aquelas que tanto 

necessitais saber para poderdes evoluir!  

Vigiai-os, pois é nessa vossa vigilância sobre vós que estareis atentando naquilo que 

vos poderá atingir! Em vossas almas está cada pedaço de vossa evolução. 

À medida que vos evoluíres vossas almas crescerão para Jesus, Mestre que nos Guia 

neste percurso para a Felicidade Maior! 

Todos estão nesta caminhada para Jesus, todos estão aspirando chegar junto de si, 

mas como poderão a si chegar quando não merecem ainda? 
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Tendes que crescer mais, tendes que ter cuidado convosco para que nada possa 

impedir vossa caminhada para Jesus! Para isso tereis que vos ligar nos seus 

ensinamentos… 

Tudo foi deixado para nossa aprendizagem, tudo por Amor, pois ele já continha em 

si esse Amor que nos une ao Pai! 

Mas um dia todos chegaremos até Pai Deus! 

Quando conseguirmos palmilhar cada degrau de forma simples, elevando-nos na 

espiral amorosa que Ele nos dá nessa escada da evolução, que nos ligará a Seu 

Plano Amor Eterno… 

Ficamos convosco, para ajudar-vos neste trabalho que é de Amor Fraternal! 

Estou presente! 

B……………..! 

 

Sessão de 09-10-2008 

 

Vida! 

Para ser vivida… Há tanto que fazer! 

Mares foram navegados por nós, descobridores… 

Mas nada foi encontrado afinal! 

Portugal! Portugal! 

País à beira mar plantado, 

Para que ontem dele partissem naus, caravelas, tantos heróis… 

Para quê? Hoje é ainda Portugal! 

Vidas colhidas pelo mar, pela violência! 

Mas tudo era para ficar guardado? 

Não! Para podermos divulgar tanta coisa… 

Nada ficou perdido, porque vidas foram criadas por nós… Homens…Na matéria que 

nos cobre! 

Mas ao voltarmos na realidade do espírito percebemos afinal que valeu a pena! 

Pois hoje aqui continuamos… 

Partindo nas viagens astrais em toda parte! 

Levando nossas palavras a todo o lado… 

Porque nós somos aqueles que ontem puderam viver, 

Para hoje continuar a vida! 

Tudo para que se saiba que vivemos sempre! 

Tanto sofremos também, mas nossa vida era de sofrer porque muita dor também 

provocámos naqueles que nada ainda sabiam! 
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 Era no entanto necessário, para que vidas pudessem continuar no cumprimento 

das rectificações adequadas, no momento próprio, em vidas futuras! Que vivemos! 

Tantas foram… 

Mas necessárias para subir até aqui! 

Onde nos encontramos em liberdade de espírito, colhendo nossas searas, 

distribuindo cada grão que colhido por nós é lançado depois à terra para poder 

florir novamente! 

Mas em liberdade já… 

Cada flor é dada aquele que a quer colher, mas nada é desperdiçado, pois todas 

estão endereçadas a vós, mesmo quando nada ainda podeis receber, está sempre 

alguém perto de vós que a colhe e a guarda em seu coração, reservando-as para 

quando estiverdes nas condições melhores… 

E sempre estais com alguém… 

Ninguém está só, e quando pensa que sim, pode crer que há sempre alguém que 

clama pela sua solidão, afaga sua face, limpa suas lágrimas… 

Vivendo se saber-se-á! 

Vivei pois vossas vidas 

Limpai as lágrimas daqueles que têm necessidade de alguém a seu lado… 

Estai junto a esses irmãos para os aconchegar! Vereis que também vós sentireis 

nossa presença junto a vós! 

A vida é eterna! 

L….! 

 

PSICÓGRAFA  B 

 

Sessão de 09-10-2008 

 

Boas noites! 

Queridos Irmãos, bem hajam pelo vosso coração! 

Também sois muito amados! 

Nunca Vos arrependereis de amar, de servir caridosamente! 

Vede que nem sempre é fazendo o que compete a nosso Irmão, que é amá-lo! 

O Verdadeiro Amor educa, prepara para aq consciência daquilo que a Vida 

representa, a Verdadeira Vida! 

Cada um tem a sua função, o seu próprio destino a acertar! 

Nós apenas podemos amar! Ainda que sofram injustiças – aparentes injustiças, não 

vos revolteis, fazei apenas o Vosso melhor! Amai, Amai sempre! 
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Mantendo a Vossa Vibração elevada, mais facilmente recebem a nossa inspiração, 

as nossas vibrações, o nosso Amor, que Vos acalmará e dará para seguirem em 

frente! 

Fazei apenas o Vosso melhor! 

Sempre com muito Amor! 

Sois muito amados! Coragem! 

Sempre estaremos a Vosso lado! 

Fiquem em Paz! 

Uma Irmã 

Na Vida, no trabalho, no sofrimento, no Amor! 

Sempre a aprender a Amar! 

Sempre a aprender! 

 

Sessão de 09-10-2008 

 

Santas Noites! 

Meus Queridos Irmãos! 

O Amor é a mais Bela flor do “Jardim do Pai”! 

Por ele tudo foi creado! 

Por ele tudo existe! 

Por ele tudo acontece! 

Senti nosso Amor! Senti as bênçãos do Pai a fluir para Vós! 

Abri Vossos corações na alegria e na dor ao Pai! 

Vivei um dia de cada vez, fazendo apenas o Vosso melhor e sereis felizes, ainda 

nesta existência! 

Não temeis a dor, aprendei com ela! Entendei que tudo tem uma causa e um 

efeito! Vede a dor porque passais como um efeito que haveis praticado! 

Sede humildes a aceitar uma dor! 

Não com resignação e revolta, mas com compreensão e esperança! 

Hostes de Luz procuram ajudar a todos os Irmãos Encarnados e Desencarnados, 

neste e noutras dimensões! 

Aprendei a sintonizar-vos connosco! E como? Amando! Apenas isso! Não é 

necessário nenhuma técnica especial! O Segredo é apenas amar 

incondicionalmente! 

Não tende medo de ajudar! 

A Terra é uma escola, onde ainda se está a aprender a Amar! 
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Procurai Vós serdes justos e tolerantes, e através do Vosso exemplo, muitos 

começam a compreender, ainda que não o demonstrem! 

Sois os Jardineiros! Plantais e semeais o “Jardim do Pai”! 

Não Vos canseis de amar! De fazer o Vosso melhor! Vereis todos os frutos que 

podereis colher na hora da partida! Ficareis admirados como os mais singelos actos 

e pensamentos podem ser tão importantes e poderosos! 

Semeai sempre! E sempre podereis colher Graças e Bênçãos de Amor para aliviar 

Vossas provas! 

Meus Queridos Irmãos, sois Luz e Luz sereis! Deixai-a Brilhar! 

Que Luz do Pai sempre Vos Guie! 

Até Breve! 

 

Sessão de 16-10-2008 

 

Guia 

G……! 

Amor! 

Queridos Irmãos, o Amor é a base da Vida, da Verdadeira Vida! 

O Verdadeiro Amor começa quando nos esquecemos de nós próprios, das nossas 

necessidades e desejos a favor de nossos irmãos, qualquer que seja a sua situação 

ou a nossa! 

O verdadeiro Amor é o Serviço! 

Serviço na ajuda a nossos Irmãos Encarnados ou Desencarnados! 

Quando sentimos Verdadeiro Amor, todos os minutos da nossa Existência, se 

transformam em Luz para nós e para nossos Irmãos! 

O nosso Amor, a nossa postura perante a Vida, grangeiam para nós Bênçãos 

presentes e futuras!  

Acreditai que também nossos exemplos ajudam e estimulam as Boas Práticas! 

cada uma das nossas acções, ou cada um dos nossos pensamentos deixam uma 

semente boa ou má conforme o que praticamos! 

Não duvides! Vivemos lado a lado por razões que o Pai entende! Nada é deixado 

ao acaso! 

A nós queridos Irmãos, apenas o dever de Amar! Amar sempre! Nada mais! 

Desta boa prática, tudo advém: bênçãos presentes e futuras, paz de espírito, calma, 

tranquilidade… comunhão eterna com o Pai! 

Muitas flores, muitas para todos!  
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Sessão de 16-10-2008 

 

Santas Noites! 

Queridos Irmãos! 

Aqui estamos reunidos com muito Amor para ajudar tantos em tão grande 

sofrimento! 

As realidades das nossas existências são por vezes dolorosas! 

Uns caminham mais depressa outros mais devagar! 

Mas todos caminham uns mais na Luz que outros! 

Apenas devemos a todos! Nada mais! É esta a nossa meta final: amar a tudo e a 

todos de igual forma! 

Que o Pai sempre nos abençoe a todos! Fiquem em Paz! 

Uma Irmã! 

Nos Trabalhos, na Vida, na dor, na Luz! 

Mas todos caminhad 

 

Sessão de 16-10-2008 

 

Rosas! 

Rosas de Amor Puro Vos trago! 

Bênçãos sob a forma de flores alvas perfumadas Vos ofertamos todas as noites que 

aqui nos reunimos! 

Precisamos abrir nossos corações sinceramente e desinteressadamente para sermos 

capazes de assimilar todo o Amor que do Pai emana! 

Somos todos tão amados, e tão poucos acreditam nesta permissa! Sofrem, choram, 

se perdem… fecham os olhos… 

Meus Irmãos, elevai Vossos olhos ao Céu, ao alto! Olhai e vede tudo o que o Pai nos 

envia com tanto Amor! 

Na hora da dor, recolhei-Vos, Orai! 

Senti nosso Amor, senti o Amor do Pai e do nosso Mestre! Senti o Amor de Maria! Não 

há maior Amor do que o do Pai! 

Ficai em Paz! 

Uma Irmã 

 

 

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