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PSICÓGRAFA  A 

 

Sessão de 06-12-2007 

 

Jesus está presente entre vós, não temeis nada porque Ele protege-nos sempre. 

Muito sofrimento está presente aqui pois são trazidos a este local irmãos que precisam 

ser ajudados. 

É nesta dimensão que trabalhamos convosco mas é nessa que são necessárias as 

vossas energias que em conjunto com as nossas abraçam esses irmãos fazendo-os 

compreender qual o caminho que têm a percorrer, quando chega seus momentos de 

partir. 

Este trabalho é tão necessário como podeis constatar! 

Há que ter muito Amor dentro de vós para que vosso trabalho seja ainda maior, cheio 

de luz e energias purificadoras! 

Muitos que aqui vêm são ainda espíritos muito inferiores, de difícil compreensão, mas 

chegará a hora em que terão a sua compreensão clara e fluida, permitindo-lhes 

receber a ajuda que os irmãos lhes dão! 

A protecção é-vos dada, tende sempre isso presente em vós, nada fica ao acaso, 

tendes de ter vossas mentes prontas para ajudar! 

Elevai vossos pensamentos de forma a que conseguis ter ligação com vossos irmãos 

que aqui vêm ajudar, libertai-vos de vossos medos que de nada vos poderão ajudar. 

É Amor o que gira o Mundo, é com Ele que tudo é possível de acontecer!. 

Ajudai sempre! 

Estou convosco 

 

Sessão de 06-12-2007 

 

Filha minha, 

Aqui estou para vos pedir que nunca desistais de ajudar aqueles que necessitam! 

Vosso Amor ajuda na emissão das vibrações que são necessárias à doação 

Bendizei sempre Nosso Mestre Jesus. 

Aquele que sofreu em prol da ajuda manifestada no seu exemplo de vida!  

Com Ele em nossos corações tudo será de forma a libertar os oprimidos, nada poderá 

ser Maior que Ele! 

Vivei seus ensinamentos sempre divulgando seu amor! 
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Orai! 

Pela oração é irradiada a Luz que ilumina as almas em sofrimento, em agonia! 

Nós projectamo-nos junto de vós sempre para que sabeis que nossa Presença É! 

Que nosso Amor é dirigido para vós, para que vossa ajuda liberte tantos sofredores! 

Muito Amor vos dirijo. 

Para Tudo que É  -  Na dor, e no Amor! 

Obreiros do senhor chegam até vós para que vossa fé seja reforçada, para que 

acreditais que vivemos sempre! 

Em toda eternidade vos abraço! 

Meus filhos! 

 

Sessão de 06-12-2007 

 

Somos livres! 

Somos Seres que viajam na esperança de encontrar quem nos aceite em sua 

presença! 

Nosso trabalho é levar a todo o lado nossa vibração que é de Amor para todos. 

Podeis viajar também connosco, apenas necessitareis de libertar-vos, acreditares em 

vossas capacidades enquanto seres livres! 

Cada um se libertará ou criará suas prisões! 

O Homem não foi criado para ficar em cativeiro, por isso, se criaste vosso receptáculo 

onde vos encontrais fechados, quebrai esses grilhões que vos aprisionam, quebrai 

essas portas que fechasteis, e libertai-vos de tudo que vos possa prender! 

Sereis livres na medida de vossos pensamentos! Nada vos poderá prender, sois livres 

em espírito, por isso meus irmãos vos pedimos que nos acompanheis em nossas viagens 

de fraternidade, amor.  

Estamos presentes! 

A… 

 

Sessão de 06-12-2007 

 

Aqui estou meus amigos de jornada espiritual 

Bendito seja Deus Pai! 

Seu Amor é Belo 

Sua Paz nos faz 
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Acreditar 

Ter a certeza que um dia chegaremos junto d’Ele! 

Caminhamos há tanto tempo… 

Mas a vida exige de nós nunca parar, não desistir. 

Caminhar é subir nossos degraus, um de cada vez, não temendo a subida que Nosso 

Pai permite que realizemos com nossa fé que um dia atingiremos ELE! 

Que vosso caminho possa ser acompanhado sempre por vossos guias! 

Que estejam sempre em vossa evolução, protegendo-vos, esclarecendo-vos, 

iluminando vossas almas que aprendem a ser cada vez maiores. 

Luz vos seja sempre enviada para que vos seja mais fácil vossa caminhada! 

Vim por amor a vós! 

F  

 

Sessão de 06-12-2007 

 

Boa Noite! 

Viver a vida com Amor sempre! 

Vibrar na emoção do Amor que emana de vossos corações! 

É elevar vossas almas a níveis em que já sentireis a chama da vida que arde em cada 

um de vós. 

Juntos para vos dar força e levantar-vos nas fraquezas que vos assolam irradiamos 

nossa Luz para vós, uni-vos connosco, elevai-vos até aqui, onde muitos estão em 

sintonia com vossos anseios, ligando-nos a vossos corações transmitindo nossas mais 

profundas energias fluídicas de amor por todos! 

Tudo Está no Todo! 

Vosso Irmão! 

 

Sessão de 06-12-2007 

 

Paz! 

É com espírito de missão que aqui estou, para ajudar naquilo que for possível! 

Meus irmãos, a vida espiritual é linda 

A beleza advém da possibilidade de aprenderes qual o caminho que deveis seguir 

para alcançardes aquilo a que vos propusestes: vossa evolução. 
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Tudo se inicia de forma aparentemente natural, contudo vosso crescimento apenas 

dependerá de vós, que assumistes a responsabilidade no cumprimento de vosso 

programa de vida! Tudo vos será revelado para poderdes assumir esse compromisso, 

pena é que no decorrer dessas revelações não consigueis vê-las, desvalorizando 

aquilo que vos é dado, e que não dais qualquer valor. Há que estar atentos, para que 

quando vossas oportunidades surjam diante vós as possais agarrar com toda vossa 

força, alcançá-las para a seguir atingires as que se seguirão! 

Hoje mais do que nunca tendes de aproveitar as oportunidades que vos são 

oferecidas, munirdes vossas almas com tudo o que conseguirdes, elevá-las sempre! 

Continuai com vosso trabalho que faz parte das oportunidades que vos falo! 

Estai atentos às outras tantas que em vosso dia a dia estão sempre surgindo. 

Até breve! 

B……………! 

 

Sessão de 20-12-2007 

 

Boa Noite! 

Em missão aqui vim junto de vós, meus irmãos. 

É hora de responderes às perguntas que vos têm sido formuladas! 

Que tendes feito de vossas vidas? 

Que tendes feito de bom? 

Que tendes feito por vossos irmãos que pedem incessantemente ajuda? 

É tempo de responderes! 

Dai cada um a resposta certa, vindo de dentro de vós, abri vossos corações e vede o 

que existe no seu interior… 

Muitas vezes vos foi dito tanta coisa para vós de grande utilidade, mas quantos de vós 

ouvistes? Quantos de vós ponderaste sobre essas palavras que vos foram trazidas pelo 

Alto, para vossa caminhada poder ser adequada à vossa evolução! 

Muitos pensaram que nada do que vos foi dito era para si, outros entenderam que não 

necessitavam. 

Mas alguém de entre vós soube ouvir, reter em suas mentes, analisar o que foi dito. 

Por isso aproveitaram aquilo que outros não quiseram, fazendo dessas palavras seu 

património mental, onde juntaram nas suas almas mais conhecimento, ajudando-os 

nas suas evoluções, que se estão processando nos trabalhos que incumbem a cada 

um. 
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Meus irmãos, vede como o tempo corre, tudo é tão rápido que quando acordares 

estareis já noutra dimensão! 

E nessas dimensões estarão de acordo com respectivas vibrações, que estão de 

acordo com a vibração de cada um! 

Chegareis a vossos Planos de forma a poderes afinizar-vos com as energias que lá 

vibrarem!  

Por isso, trabalhai muito, adquiri conhecimentos, ganhai a Luz que será vossa lição 

aprendida aqui, ganhai vossa Paz! 

Nós todos estamos lutando convosco, nessa luta pela vitória do Bem, pela batalha do 

Amor! 

Até sempre! 

 

Sessão 20-12-2007 

 

Fé! 

É na Luz que aqui vimos, para que junto de vós possamos ajudar em vossos trabalhos 

de Amor e Luz! 

Sabei que Deus está em todos vós, 

É Ele quem permite nossas presenças e É Ele quem nos liberta de nossas imperfeições! 

Acreditai n’Ele! 

Tende fé n’Ele! 

Acreditai que quando o Tempo fôr Aquele chegareis para seu Poder, de onde tudo 

tem sua origem, tudo é processado segundo sua vontade, para junto d’Ele chegareis 

um dia! 

Que vossa luta seja sempre a da Justiça, a do Amor por Todos, a Tudo que está em 

todos vós! 

Atendei vossos irmãos que tanto sofrem, não os deixai ficar sem ajuda! 

Nós aqui estamos para vos ajudar! 

/-\ 

 

Sessão de 20-12-2007 

 

Ó Pai! 

Quanto Amor derramas sobre nós, teus filhos, tão pecadores! 

Agradeço-te Pai por nos amares tanto, 



 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 16-09-2008, no site www.aela.pt 6 

Por nos dares a vida para que possamos ser Aquilo que é nossa missão: Amor! 

Ó Pai! 

Perdão por nossas inferioridades, 

Paz para os sofredores te peço, Pai! 

Liberta-os Pai! 

Mostra-lhes o Caminho a seguir, ajuda-os, Pai! 

Sim peço-te! 

Sim, a teus pés te imploro! 

Paz para nós! 

Vim em teu auxílio, Pai! 

Sei que só tu podes ajudar-me! 

Para isso também sei que tenho de merecer, e sei que ainda não consegui obter 

mérito! 

Estou aqui pedindo-te ajuda e esperando ver a Luz que me abrirá caminho para ti. 

Ergo-me e oro a Ti, 

Para que em tua recepção a meu clamor saibas que és tudo para mim! 

Quero ser melhor, 

Quero ter amor, 

Quero ir até ti! 

É certo que não mereço ainda o que peço, há caminho ainda a fazer onde estou, 

sofrendo, mas esperando que me abras teus braços misericordiosos! 

Quando tu quiseres, Pai, aqui estou com fé, com vontade, lutando para me libertar. 

Obrigado por me teres recebido! 

Minha prece 

É de ajuda, para mim, para todos que estão aqui, todos sofrendo por nossa 

ignorância! 

M….. 

 

Sessão de 20-12-2007 

 

Rosas! 

Olá minha irmã, como tens percebido minha presença, fico feliz! 

Assim, reconhecendo-me, saberás que na verdade estou presente! 

É com alegria que vim junto de ti para te ajudar em teu trabalho! 
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É necessário que recebas nossas presenças para que possas desenvolver tuas 

capacidades na psicografia. Como sabes, tudo se processa de forma simples desde 

que a canalização seja feita! 

Como sabes nem sempre existem condições para que possas receber os Irmãos que 

têm por missão comunicarem-se através de ti! 

As condições serão sempre as criadas por ti e pelo conjunto dos irmãos que trabalham 

pois no conjunto das emissões vibratórias poderá ser criada uma corrente em que as 

vibrações permitem que ligações com outros Planos possam ser feitas. 

Hoje tudo está bem contigo! 

Mantém tua vibração elevada sempre para que possas ser envolvida por Seres que 

estão vibrando na Luz! 

Minha irmã, 

Obrigada por me receberes! 

Estou sempre presente 

Estou sempre ajudando 

Por Amor a Todos! 

Até breve! 

 

Sessão de 20-12-2007 

 

Jesus é a solução para tudo aquilo que vos causa inquietação, medo, falta de paz! 

Jesus é a Luz que tendes que buscar em vossos corações! 

Vereis quanta Paz recebereis 

Sentireis em vosso corpo e alma a quietude que anseiam, 

Ele nos disse para termos fé! 

Com vossa fé, 

Com vossa entrega,  

Jesus vem junto de vós 

Porque Ele disse que acreditar no Pai nos levará junto d’Ele, abrirá caminhos infinitos, 

Jesus nos disse 

Por Amor entrego-me ao Pai! 

Por Amor entrego-me para remissão dos pecados e pela Vida eterna! 

Como Jesus sereis vós também quem abrirá o caminho para o Pai, 

Sofrendo! 

Perdoando! 
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Lutando pelo Amor a Todos! 

Jesus ensinou-vos o Caminho, apenas tendes de Caminhar! 

Vivei segundo seus ensinamentos, pois são, na verdade, tudo aquilo que necessitais 

para chegar ao Pai! 

Orais, meus irmãos, 

Orai pela Paz no Mundo! 

Há tanto sofrimento que muita oração é necessária para ajudar quem tanto sofre! 

M….! 

 

Sessão de 27-12-2007 

 

Paz! 

É com amor que aqui estou, para ajudar nos trabalhos que aqui se fazem. 

Meus irmãos, há que ter muitas cautelas com tudo que vos rodeia. 

Para vós, que caminhais para o Pai, tendes que ter vossos cuidados com vossas vidas, 

de forma a que vossos valores possam ser substituídos por valores elevados! 

De acordo com vossas vidas vossos valores deverão trazer sempre algo de bom para 

poderdes mostrar a todos que vos rodeiam, em vosso trabalho, nas vossas casas, com 

vossos familiares. 

Vós sereis seus exemplos que mostrarão como se poderá o homem encaminhar para a 

Luz, pois com vossos comportamentos adequados a vossa evolução vibrarão junto a 

vós outros irmãos já com planos mais elevados, que vos mostrarão como vos elevar. 

Tudo estará de acordo com aquilo que já tendes dentro de vós!  

De acordo com vosso conteúdo sairá para outros irmãos incentivos à sua 

modificação. 

Por isso, meu conselho para vós: tomai cautela com vossos comportamentos, trabalhai 

para que dele resulte luz para vossas almas, elevação! 

Meu desejo puro para vós é vossa evolução! 

Continuarei presente! 

B…………..! 

 

Sessão de 27-12-2007 

 

Por Amor! 

Tudo por Amor! 
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É com Amor que tudo será possível de viver! 

Na Luz! 

No Amor! 

No Infinito do Ser! 

Homem… 

Porque não crês no Amor? 

Porque vives na dor? 

Porque não queres o Amor? 

Tu, meu irmão! 

Quer o Amor! 

Porque é n’Ele que podes ascender ao Pai! 

Promete-te evoluir cada vez mais, porque só assim chegarás até Deus! 

Luta pelo teu aperfeiçoamento, nunca desistas de lutar, 

Porque é nessa luta que conseguirás 

A Vida Maior! 

L…! 

 

Sessão 27-12-2007 

 

Pureza! 

Ondas de amor envolvem todo o Planeta terra! Nessas ondas movemo-nos também 

ondulando para aqui chegarmos perto de vós! 

Tudo está ebulindo… 

A transformação sente-se em cada momento do Tempo que passa… 

Mas será nessa transformação necessária ao vosso Planeta que tudo ficará como terá 

de ficar… 

Morte não existe vós sabeis… 

Apenas transformação necessária para que cada um possa transitar para aquela 

Forma que lhe é nata! 

Mas por Amor tudo é dado ao homem para que possa aproveitar as oportunidades 

que lhe são dadas a todo o momento… 

Por Amor Deus nos permite aqui estar ajudando vossa subida àquele Plano onde já 

não tereis de sofrer tanto… 

Tudo será da forma que Ele permitir! 

Com nosso Amor, aqui estamos ajudando! 
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/-\ 

 

Sessão de 27-12-2007 

 

Paz! 

Para todos vós meus irmãos meu Amor Fraterno! 

Para ter Amor é necessário que vos abris para Ele! 

O Amor nasce da fonte que brota Vida!  

Na sua torrente tudo vos é trazido para que possais encher-vos com essa Luz! 

Mas nem todos que acompanham a corrente que brota da fonte conseguem banhar-

se na água toda ela cheia de elementos etéreos! 

Cada partícula dessa água tem em seu conteúdo Luz Universal! 

A que enche o Universo, a que todos queremos nos chegue ao conhecimento, para 

com Ela volitarmos nossas almas sedentas de conhecimentos!    

Por Amor tudo nos é dado obter dessa Energia Vital! 

Para vós é vosso alimento para vossas almas sedentas de Amor! 

Abri-vos pois a Ela, navegai connosco nessa Luz, chegai n’Ela e levai-a convosco, 

dentro de vossas almas! 

É para vós que trabalhamos, para vos ajudar na caminhada que é mister façais com 

todas vossas forças! 

Lutai por Ela! 

Vale a pena! 

Vereis! 

V…….! 

 

Sessão de 27-12-2007 

 

Vamos trabalhar todos em conjunto na ajuda aos nossos irmãos que necessitam de 

amor! 

A causa é digna e há que aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas nesse 

trabalho. 

Muitos irão com seus guias, ajudados também pelos socorristas que aqui chegam 

numa azáfama constante, pois não há mãos a medir na ajuda que nos é solicitada. 

Para que tudo seja feito de forma eficiente torna-se necessário que estejais libertos de 

emoção, pensamento puro e liberto de preocupação. 
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Elevai vossas almas em conjunto connosco que pairam em arcos de luz, unindo-nos 

em amor que forma uma corrente de oferenda de luz para aqueles que sofrem! 

Dai vossas mãos fraternas e orai connosco, assim atingireis níveis de vibração provindas 

de altas esferas espirituais que atravessam todo o Universo, projectando-se em vosso 

abrigo espiritual! 

Estamos presentes convosco! 

Com Amor! 

 

Sessão de 27-12-2007 

 

Boa Noite! 

Estou aqui em missão, por Amor a todos vós! 

Hoje, mais do que nunca, há que ter cuidados especiais, deveis proteger-vos de forma 

a que estejais preparados para as investidas do baixo astral a que estais sujeitos! 

A melhor forma é libertar-vos de vossas mentes tão profícuas em pensamentos 

negativos, tendes de substituí-la por algo que já vibre no amor, na elevação! 

Tendes de criar vossa aura protectora, ela será formada por vós, através de vossos 

pensamentos que vos envolverão de luz plena de energias protectoras! 

Deveis meditar, alcançar no Alto essas luzes que vos protegerão de ataques inferiores. 

Criai em vosso redor um escudo luminoso de forma a que na emissão de vibrações de 

nível inferior projectem raios de luz que de imediato dissolverão as energias negativas!   

Criai esse escudo à vossa volta e com ele protegei-vos! É vosso dever proteger aquilo 

que vos serve de veículo para vossa caminhada espiritual! 

Somos almas em evolução, caminhamos na luz, adquirindo mais luz, é com ela que 

vossa protecção se faz, iluminando vossas auras! 

Tudo porque Deus é Amor! 

          Continuai vossos trabalhos! 

          Caminhai sempre na Luz! 

          Que Jesus esteja sempre presente em vossos corações!  

Vosso! 

 

Sessão de 27-12-2007 

 

Querida! 

Obrigada por me teres recebido! 
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Nosso Amor é grande, nasceu na Luz e do Pai! Por isso, eterno! 

É com Amor que venho junto de ti, quero-te ajudar em tua evolução para que possas 

ajudar cada vez mais irmãos que necessitam de auxílio! 

Vibra cada vez mais no Amor, ama tudo e todos, nada receis! 

Para cada ser em evolução há um Guia que o ajuda na sua caminhada. 

Há que ter sempre essa certeza, mesmo nos momentos em que pensais que estás sós. 

Nós vos ajudamos sempre, mesmo nos momentos em que pensais que estás sós. 

Nós vos ajudamos sempre, mesmo nesses momentos estamos presentes irradiando 

nossas vibrações de ajuda! 

Cada etapa é necessária em vossa turbulenta vida, mas é preciso superá-la! 

Com Jesus sempre presente 

Orai sempre 

Acreditai na Vida Maior. 

M….! 

 

Sessão de 27-12-2007 

 

Tudo que precisas saber ser-te-á revelado quando chegar a altura própria! 

Por isso, quando te parece ter uma percepção, sentires algo que identificas com 

pessoas, ou lugares, é porque precisas começar a aperceber-te de que tens que 

observar, analisar e pensar naquilo que te está acontecendo! Umas vezes recordas-te, 

outras ficas com vontade de saber o que na verdade realizaste quando teu corpo 

físico descansa! 

Mas não tardará a que distingas sem dúvida tudo o que tens pensado que sentes! 

Quando for o tempo tudo será natural para ti, claro e compreensível! 

Hoje começa uma etapa, amanhã outra começará, sempre em expansão, é assim 

que tudo deverá de acontecer! 

Algo te parece, algo te toca, mas tu queres certezas de que é real! 

Confia em ti! 

Porque tu queres seguir o caminho da entrega total, da dádiva, por isso, tens de estar 

aberta para que possas aprender! 

Tudo será! 

B…….!  

 

PSICÓGRAFA  B 
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Sessão de 07-02-2008 

 

G…… 

Luz! 

Somos Luz, Deus Pai é Luz! 

Emitimos Luz… 

-quando acariciamos a cabeça de uma criança 

-quando colocamos nossa mão amiga no ombro de quem sofre 

-quando ajudamos a levantar quem cai no chão! Porque meus queridos, amanhã 

poderemos ser nós a estar no chão. 

Emitimos Luz… 

-quando sorrimos com verdadeira amizade no coração 

-quando amamos sem condições, sem contrapartidas, por puro Amor, como Filhos de 

um Amor Eterno! 

Meus queridos irmãos, o acto de Amar todos revela-se nas mais pequenas e simples 

coisas: na brisa do vento, no raio do Sol, na flor que desabrocha, num sorriso, num 

olhar, no estender uma mão, no participar no processo de encarnação de um irmão! 

Não imaginais quanta Luz recebeis e quanta Luz desperdiceis. 

Utilizai toda a força deste Amor que produz tanta Luz! Precisamos todos de Luz para ser 

Felizes! Dai Luz Amorosa uns aos outros! Sede felizes! 

Que o Pai continue a derramar o seu Amor sobre todos Nós! 

Fiquem em Paz! Tenham Fé no Pai! 

Estamos convosco! 

Muitas flores para todos! 

Fiquem em paz! 

Vão em Paz! 

 

Sessão de 07-02-2008 

 

A…… 

J…., o amor no coração é o que mais cativa a ajuda, a atenção do Pai! 

Minha Irmã, nossas dificuldades, nossas provas fazem parte do nosso caminho para 

atingir a felicidade eterna rumo à Casa do Pai!     

Nosso futuro é viver na Casa do Pai!  
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Para lá chegar, devemos aceitar as nossas dificuldades, compreender as lições que 

nelas estão contidas: ver a importância da tolerância, o quanto magoa uma mentira 

e quanta força devemos ter para não mentir! 

É sentindo que aprendemos o que devemos evitar fazer! 

Devemos acreditar, sofremos o que já fizemos sofrer a outros! Nossas provas são isso! 

Deus pai nos dá a bênção do esquecimento ou perderíamos o nosso rumo ao 

recordar-mos todas as más acções que já infligimos a nossos irmãos! 

Minha querida irmã, teu caminho é duro, como todos nesta terra, nesta escola! 

Depende de nós criar a Paz interior necessário ao desenvolvimento de cada um! 

Depende de nós retirar as lições de cada dificuldade! Aceitando e compreendendo a 

lição, não nos revoltarmos contra o Pai, pelas provas que nós próprios escolhemos! 

Confiar no pai, nos nossos Guias que nos transmitem bons pensamentos e energia! 

Confiar que estão connosco a apoiar-nos, não a resolver ou a retirar a prova que 

temos à nossa frente! 

Querida irmã, amar de verdade é por vezes difícil, tanto amar-mo-nos a nós próprios 

como aos outros! 

Disse nosso mestre Jesus um dia: “Amai-vos uns aos outros, assim como eu Vos amei” 

Querida irmã, a tua disponibilidade para ajudar nos trabalhos na medida das tuas 

possibilidades jamais passa despercebida! Toda a Boa acção tem a sua recompensa! 

Fica em Paz! Estou ao teu lado sempre! 

(Esta mensagem dirigiu-se a uma irmã já com alguma idade que se refugia na 

espiritualidade mas como é óbvio tem trabalho a desenvolver em si mesma) 

 

Sessão de 07-02-2008 

 

R….. 

Querido irmão, a incerteza, a dor física, a falta de fé…retiram toda alegria de viver no 

Vosso Plano ou no nosso! 

Irmão não percas a Fé no Amor do Pai! 

Ainda que não procedam bem contigo, mostra tu que sabes distinguir o correcto do 

incorrecto!   

Dá tu o Bom exemplo, sabendo que estás a fazer o Bem para ti e para os que te 

rodeiam! 

Acredita que toda a Boa Acção tem a sua recompensa quando praticada sem 

interesse, apenas por se fazer o Bem pelo Bem! 
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Seja para um amigo ou para um Filho! Cada um só é responsável pelas suas acções e 

pela utilização da sua inteligência! 

Fica em paz, estou sempre a teu lado. 

(Esta mensagem dirigia-se a um irmão em dificuldade de entendimento).  

 

Sessão de 07-02-2008 

 

Santas noites! 

Meus Irmãos! Apenas Vos quero dizer que estamos convosco! 

Que vos amamos muito! 

Que vibramos por vós! 

Que vos acompanhamos! 

Que oramos por vós! 

Meus queridos Irmãos! 

Que possam sentir Amor do Pai! A sua Luz! A sua presença! 

Fiquem em Paz! 

Estamos convosco! 

Um irmão, na vida, nos trabalhos, na aprendizagem!   

  

Sessão de 07-02-2008 

 

G…… 

Querida Irmã, 

Doce Irmã 

Fica em Paz! 

Tudo o que é fruto do Amor Puro, como o Vosso, só pode ter bons resultados! 

Fica em Paz! 

Fiquem em Paz! 

Flores para todos! 

Descansem, aqueles por quem pedem, receberão a ajuda necessária no momento 

exacto. 

Fiquem em paz! 

 

  

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