
 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 

AELA 
 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 17-2-2008, no site www.aela.pt 

 
PSICÓGRAFA  A  
 

Sessão de 12-06-2007 
 
Boa Noite! 
 
Minha irmã, tudo é preciso viver: 
 
Aquilo que nos é agradável, e aquilo que nos desagrada! Tudo faz parte das experiências que temos 
de passar com vista à nossa aprendizagem. 
 
É feita de pequenas coisas que nos são colocadas no caminho para que possamos crescer! 
 
Há por vezes que não nos preocuparmos muito, deixarmos que tudo passe, pois quando o tempo for 
o adequado acabará essa experiência, e logo outra aparecerá. 
 
O conjunto de todas as experiências faz parte do nosso programa de vida, aquele que escolhemos 
para viver, compete-nos respeitá-lo, acreditar que cada prova nos é necessária e que tudo faz parte 
de nós. 
 
Como tu já consegues ver é tudo nosso, ainda tão doloroso por vezes, mas fomos nós quem pedimos 
para podermos evoluir! 
 
É necessário fé e com nossa força nunca desistir ainda que por vezes tudo pareça tão difícil. 
Quantas vezes pensaste: Quando é que tudo isto vai acabar? 
 
Quantas vezes te perguntaste, porquê? 
 
Mas hoje consegues compreender de forma diferente, com outra maneira de ver… 
Isto chama-se aprendizagem! 
 
Foi para aprender que aqui estamos há pois que tirar o máximo proveito das lições que a vida nos 
vai dando, tirar as devidas conclusões, lições que necessitamos viver para aprender. 
 
Jesus deixou-nos seu exemplo, há só que segui-lo! 
 
Ele é nosso Guia, nosso Modelo, 
 
Ele é Vida, Perdão, Caridade! 
 
É n’Ele que nos devemos concentrar, elevar nossos pensamentos e junto a Ele unir-nos no Amor! 
 
Crescei sempre meus irmãos, a vida merece ser vivida no amor ao próximo, na dádiva total, pela 
vossa entrega! 
 
Com Amor! 
 

Sessão de 21-06-2007 
 

Rosas! 
O Bem sempre leva a Jesus, que nos ampara sempre! 
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Há que saber fazer o Bem, no seu sentido mais correcto – Querer que todos possam estar em 
perfeição com Deus, o que pressupõe estar em evolução, ter condições para querer fazer aos outros 
aquilo que querem que vos faça. 
 
Muitos irmãos vêm aqui para ajudar mas nem todos sabem o que é ajudar. Ajudar não é apenas 
olhar, ver seus problemas e limitar-se a isso! 
 
Tudo passa por já se saber amar, querer que o outro fique bem, de saúde, em paz, em harmonia 
total. Como ajudar? Pedindo aos Irmãos Maiores que assistam na aflição da dor, orando por eles e 
por aqueles que os cercam e com fé olhar para o Alto, lá onde tudo é Luz, onde essa Luz é trazida 
até vós que vos cobre e ajuda a libertar-vos! 
 
Mas quando pretendeis ajudar já é bom, já há algo em vós que quer doar algo que vos pertence! 
 
Vibrações são fluidos que plenos de cor descem junto daqueles que precisam recebê-los, cada um 
recebe de acordo com sua necessidade! A paz envolve-vos sem quase dares por isso, tudo tem 
início Lá, onde tudo é Amor, Aquele que vos trago envolvido nas rosas que vos dou sem que por 
vezes ainda vos seja possível de as receber! 
 
Amanhã outro dia surgirá para alguns, comecem vosso dia olhando para Deus, elevando vosso 
pensamento ao Alto para libertardes vossas almas. 
 
É um bom começo de um mais um dia que é necessário na vossa vida, na vossa evolução, cada vez 
mais é necessário evoluir, por isso ajudai-vos colaborando sempre no Bem fazer! 
 
Até já! 
  

Sessão de 05-07-2007 
 
Rosas! 
 
Estou contigo, minha irmã! 
 
Para que tenhas luz nos teus trabalhos é necessário que te eleves ao Alto para que em ligação 
possas receber nossas energias! 
 
Hoje tudo está bem, vibras em paz e teu coração dá-se em amor! 
 
Por isso sentes esse amor envolver-te, recebes amor que se vai juntar ao teu e é emanado com muita 
força, atingindo muitos irmãos que aqui vieram em busca de auxílio, e esse amor dá-lhes a paz que 
necessitam para subirem. 
 
Abre sempre teu coração e doa teu amor a todos, mesmo àqueles que sabes não gostam de ti! Aí 
teu amor é mais altruísta! 
 
Filas de irmãos esperam por sua vez, anseiam chegar aqui a este local mas todos respeitam sua vez! 
 
Muitos vêm ajudados pois têm muito sofrimento que os impede de caminhar sós. Mas chegará a vez 
de todos! 
 
Eles sabem que se aqui chegaram é porque já lhes foi permitido conhecer sua situação e querem 
ver a luz que lhes indica já seu caminho. 
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Todos eles sentem já o aroma das rosas que aqui deixo para vós, que serão também oferecidas a 
cada um que aqui chega! 
 
Porque não há beleza maior que o Amor que delas emana, Amor que é enviado pelo Pai para os 
filhos que regressam a suas Casas! 
 
Venho aqui sempre para vos ajudar, com muito amor! 
 
Até já! 
 

Sessão de 05-07-2007 
 

Paz! 
 
Com espírito de missão estou aqui, com vista a teu trabalho de psicografia. É verdade que muito há 
ainda a fazer para que nosso ambiente tenha as condições ideais para teu trabalho! 
 
Mas no percurso que trilhas virá por exigência de Deus! 
 
Liberta-te completamente, levanta tua mente ao Alto para que te isoles assim e possas trabalhar 
connosco. 
 
Médicos do espaço vêm aqui para que sejam feitos trabalhos de cura e há que alargar esse 
trabalho de forma a que sejam aqui realizados trabalhos específicos que têm em vista ajudar 
aqueles irmãos que têm problemas graves de saúde! 
 
É um facto que essa ajuda é-lhes dada através de mãos que juntas ás nossas curam males, físicos e 
espirituais, mas há que ir mais além! 
 
Por Amor Jesus permitiu-nos aqui vir alargando a ajuda, pelas práticas de medicina interventiva 
libertadora! 
 
É pois natural que necessiteis dar luz cada vez maior neste recinto para prepará-lo de forma mais 
imediata com vossa e nossa ajuda que criarão condições! 
 
Quero que vos prepareis para tal trabalho, com responsabilidade e com espírito de missão! 
 
Vim hoje com este meu propósito que é o de que vos prepareis para que quando for tempo tudo 
possa ser entendido, acarinhado por vós para a ajuda que ireis dar a vossos irmãos. 
 
Somos meros instrumentos do Amor do Pai, sendo nossa responsabilidade criar condições para que a 
sua vontade se faça! 
 
Virei para vos transmitir aquilo que é sua vontade! 
 
Ficarei presente para ajudar nos trabalhos que realizas! 
 
Até já! 
B…… 
 

Sessão de 05-07-2007 
 

Benvindos sejam aqueles que vêm em nome do Senhor, Seja louvado o seu Santo nome! 
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Cascatas de água pura caem neste local limpam todos resquícios de inferioridade que são levados 
na torrente! 
 
Desta corrente brota aquela energia pura, que vem do Astral para vos dar força no vosso trabalho 
de amor.   
 
Com ela desce o brilho do sol. Aquele que vos envia calor para vossas almas. 
Tudo brilha! 
 
Luz Divina vos cobre protegendo-vos 
 
Dando-vos ânimo, reforça vossas almas, 
 
Corre toda esta beleza sem ter paragem programada, pois há que percorrer toda a terra em 
limpeza espiritual necessária! 
 
Almas agradecem tanto Amor 
 
Rejubilam de alegria pois a hora esperada por elas é chegada! 
 
Libertadas da torrente agora vêm cobertas de luz que receberam na travessia que fizeram dos 
planos onde se encontravam! 
 
Mas agora é chegada a hora, há que terem ajuda para poderem entender seu percurso na luz que 
as trouxe até nós! 
 
Aqui cabe-vos esclarecê-los e dar-lhes aquilo que necessitam: luz e amor, força para passarem a 
barreira que agora está frágil e lhes facilita a passagem! 
 
Meus irmãos, 
 
Todos juntos podemos trazer na corrente que desce do Alto mais irmãos em sofrimento, banhá-los na 
luz da corrente que brota da cascata, lavá-los de suas inferioridades, para que possam ser trazidos 
até nós, aqui, que os recebemos de braços abertos, os enxugaremos da água purificadora, os 
faremos ultrapassar as suas barreiras, entregá-los para que os levem àqueles Planos onde poderão 
ter ajuda. 
 
Louvado seja Jesus, Nosso Guia Terrestre – Luz para todos vós – 
 
B…….! 
 

Sessão de 05-07-2007 
 
Por Amor tudo é possível de viver. O Amor abre nossas mentes, abre nossos corações e ajuda-nos na 
subida até Aquele que nos ama sem reservas! 
 
Puros de coração sabem como é belo o Amor, como é bela a Luz que esse amor difunde junto de 
aqueles que já conseguem estar em harmonia consigo próprio, com suas almas. 
 
Viver cada vez mais com amor torna-se urgente! Há que doar aos necessitados aquilo que já existe 
dentro de nós, Amor! 
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Jesus doou Amor sem olhar a quem, sem ter preferências, só havia que ajudar aqueles que 
precisavam! 
 
Por isso, meus irmãos, dai Amor, aquele Amor que nada solicita em troca, dai sem olhar a quem, 
doai-vos simplesmente! 
 
Na senda da evolução fico convosco, com vossos trabalhos, para ajudar, dentro do possível! 
Com Amor! 
 

Sessão de 12-07-2007 
 
Paz! 
 
Minha irmã, é com amor que aqui vim para te ajudar em teu trabalho de psicografia! 
 
É um trabalho que importa realizares para que mais possa vir a ser produzido, algo que só poderá ser 
trazido ao conhecimento em tempo oportuno. 
 
Há que praticares bastante nesta área pois quanto mais o fizeres mais ligações serão facilitadas no 
Alto, de onde tudo terá sua origem! 
 
Onde estiverem dois ou mais em meu nome, eu também estarei presente! 
 
Por isso na ligação com Ele, através de seus mensageiros, a sua presença é! 
 
Minha irmã, este trabalho é importante pois permite que cheguem até vós, desencarnados nossa 
voz, e tanto temos a divulgar que vos é importante ouvir. 
 
Cada palavra nossa vem sempre com um objectivo, que é o de ajudar, tentar explicar, dar ânimo a 
vossa vontade, incutir-vos fé! 
 
Queremos dar-vos Amor, juntarmos nossas almas às vossas, ligarmo-nos n’Aquele que tanto nos ama 
e ajuda! 
 
Por vezes sentimos que nosso objectivo não é chegado até alguns de vós, que apenas passam 
nossos alertas, nossas apreensões, embora algo acabe por ficar em vossas mentes! 
 
Conquistar Jesus é possível, é uma luta individual, diária e livre, onde cada etapa que se passa com 
êxito abre caminhos onde podemos caminhar mais um pouco, levando connosco mais luz para 
poder percorrer o caminho. Todos juntos no Amor chegaremos até Ele, Jesus, Nosso Mestre, Nosso 
Modelo! 
 
Até já! 
 
PSICÓGRAFA  B 

Sessão de 06-09-2007 
 

Guia (Desenhou um triangulo com um ponto no centro. Tinhamos vindo do interregno do mês de Agosto.) 

 
G…… 
 
Irmãos, estou feliz por nos reencontrarmos de novo nesta nossa caminhada! 
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Bem hajam pelo Vosso Bom coração! Que o Amor do pai sempre vos acompanhe! 
 
Meus Queridos Irmãos, tão importante como a Fé é o Vosso auto-conhecimento. Os Vossos 
sentimentos são o motor deste trabalho, acreditem!    
 
Estamos convosco. Fiquem em paz! 
 

Para ti 
 
Querida irmã, cada um é responsável pelas suas decisões, não te esqueças! 
 
A ti só te cabe fazeres o teu melhor, irradia Amor incondicionalmente, não tenhas medo, estou – 
estamos a teu lado. Coragem! Coragem! 
 
Que o Amor do Pai sempre te fortaleça! 
 

Sessão de 13-09-2007 
 

G……! 
(Desenhou uma concha de caracol vazia) 

 

Meus queridos Irmãos, quantas conchas temos durante as nossas existências! Como o caracol, como 
se tornam pesadas, como atrasam a nossa evolução! Como impedem que se veja Vossa Luz, o 
Vosso brilho! Quanta tristeza sentimos ao ver as Vossas carapaças! Por medo, nessa Vossa Missão de 
aprendizagem, vesti-vos de medo, de ódio, de incompreensão… tão pouca fé no Amor Pai. Jamais 
estais sós! Jamais o Pai Divino abandona seus filhos! Confiai que sois amados! Entendei a Vossa 
Missão e tende coragem! 
 
Confiai de coração aberto no pai! 
 
Fico convosco! Estamos convosco! 
 
Que o Amor do Pai Vos fortaleça sempre! 
 
Flores, muitas flores para todos! 
 
Fiquem em Paz! 
 

Sessão de 13-09-2007 
 

Boa noite! 
 
Acompanho os Vossos esforços, meus queridos irmãos! 
Admiro a Vossa dedicação a este trabalho santo! Reconheço eu – e muitos de nós deste lado da 
Vida, que implica sacrifícios pessoais e negação de vossos desejos tão naturais da Vossa condição 
neste momento. 
 
A Vossa dedicação a este trabalho tem frutos que não podem imaginar! 
 
A mesma Lei de que “colhes o que semeias” será sempre verdadeira e sempre existirá! Um dia 
colhereis os frutos que hoje produzeis no Vosso trabalho! 
 
Abençoados sejam pelo Vossos Bons corações! Fico convosco também! 
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Deus Pai e seu Divino Filho Vos ilumine! 
 
Espírito de Amor 
 

Sessão de 20-09-2007 
 
G……! (Desenhou um círculo) 

 

Queridos Irmãos, a união é o que leva à perfeição! 
 
Saber unir-se a algo, implica saber quando ser tolerante, quando ser caridoso, quando nos devemos 
manter em silêncio para não magoar nossos Irmãos! 
 
É considerando estes aspectos que a união entre os nossos Planos se consegue na sua maior 
plenitude! A esta união perfeita chama-se Amor! Amor incondicional! 
 
Bem hajam pelo Vosso esforço e compreensão! 
 
Que o Amor do Pai sempre Vos Guie! 
 
Fiquem em paz! 
 
Flores para todos! Muitas flores! 
 

Sessão de 20-09-2007 
 
Boa noite! 
 
Querida Irmã, a visão, a audição, a escrita são as características  mediúnicas parte de um todo! 
Cada um tem as suas capacidades de acordo com o seu adiantamento! 
 
Repara que cada actividade do Vosso Plano exige uma preparação! Neste intercâmbio, também é 
necessária uma preparação para realizar as tarefas necessárias à ajuda aos nossos Irmãos! 
Fico – estamos convosco! 
 
Que o Amor do Pai sempre vos ilumine! 
 
Meus queridos irmãos! 
 
Espírito de Amor 

Sessão de 27-09-2007 
 
T……, 60 anos, deixou a terra em 1948. (A médium sentiu que era mais velho). 

 
É esta a data que considero ser da minha morte! Foi nesta data que senti que morri, que tive 
consciência da minha ganância, do meu egoísmo, de todo o mal que fiz! De todo o mal que fiz! 
Matei, roubei, esfaquei, maltratei, de tudo fiz! Há muitos séculos que vagueio, com medo não sei 
como vim para aqui! Meu deus! Piedade! Tenho medo de tudo! 
 
Não te reconheço, mas sei que tenho de vir aqui pedir perdão, não sei porquê, talvez para ganhar 
consciência de que fiz mal, que é difícil compreender por vezes o que se faz! Meu Deus! Quanto 
tempo desperdiçado! Deus Pai!, perdão, perdão! 
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Sessão de 27-09-2007 

 

J…. (psicografado em inglês e traduzido para português. Presume-se que tinha 16 anos e que o aconteceu em 
1600.)      
 
Vivi em Londres, fechado nas masmorras! Matei a minha mãe, o meu pai, o meu irmão 
pequenino/bebé, a minha irmãzinha, o meu gato, o meu cão! 
 
Matar, matar, apenas quis matar, vivi para matar tudo o que podia! 
 
Meu Deus! Por fim a paz! Paz! Paz! 
 
Sou um morto vivo! Estou a viver a morte! 
 
(Foi doutrinado/ elucidado. E disse:) 

 

Obrigada Deus! Paz! Paz! 
 

Sessão 27-09-2007 
 
Boa noite! 
 
A coragem para cumprir a nossa missão é um factor tão importante como a Fé no Pai. 
 
Esta coragem significa que aceitamos e compreendemos a nossa Missão, no Vosso e Nosso plano. 
Também no Nosso Plano estamos a aprender, também aqui temos Missões para as quais o nosso 
entendimento, coragem e Fé são postos à prova! 
 
Irmãos, em muitas situações apenas o nosso corpo é diferente! Estamos todos numa caminhada de 
aprendizagem! 
 
Coragem irmãos! 
 
Estamos convosco! 
 
Que o Amor do pai, sempre Vos ilumine! 
 
(Esta irmã que assina “Espírito de Amor”no final desta mensagem desenhou a sua figura que presumimos ser da 
sua última reencarnação e escreveu por baixo: “ Já fui assim Minhas queridas! Recordem-me assim se Vos 
apraz! Apenas os sentimentos são importantes, não a roupagem corporal que utilizamos! Fiquem em Paz!) 
 

Sessão de 27-09-2007 
 
Guia G……! 
 
Queridos Irmãos 
 
O Vosso trabalho é sublime Dádiva de Amor! 
 
Quantas vezes sofreis por esta dedicação!... é grande o Vosso coração, meus Queridos Irmãos! 
 
Deste lado da vida reconhecemos o vosso esforço e sentido de responsabilidade! 
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Que o Amor do Pai sempre Vos fortaleça! 
 
Fiquem em Paz! Flores para todos!  
 
  
 

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


