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PSICÓGRAFA  A 
 

Sessão de 19-07-2007 
 

Com Amor aqui estou para te ajudar em teu trabalho! 
 
Tudo é efémero na vida material, tudo passa num ápice, quando nos apercebermos 
que o tempo já passou por vezes é tarde para nos arrependermos daquilo que não 
fizemos, do que deveríamos ter feito!  
 
Por isso meus irmãos, não perdeis mais tempo com coisas que nada de bom vos 
trazem, apenas vos criam mais carma para ficar para outras vidas. 
 
Hoje vossos trabalhos são iguais a tantos outros que já realizasteis, mas só 
aparentemente, pois do Alto há preocupação com este local, que teve de ser 
reforçado com ajudas poderosas  de irmãos que se dedicam a proteger este tipo de 
locais, onde se pretende que o baixo astral não tenha lugar, não perturbe a 
realização da ajuda que há que dar a quem aqui vem em sofrimento. 
 
Reforçadas que estão as entradas neste recinto, reforçada está também vossas almas 
para que a luz vos envolva e nada possa penetrar através de vossas mentes inquietas! 
Convencei-vos que tendes que fazer vossa Paz, aqui, e uns com os outros porque há 
que ligar-vos em energias cósmicas apaziguadoras que vos darão a Paz necessária 
que todos necessitam. 
 
Puros de Coração conseguem elevar-se mais alto, ultrapassando assim as vibrações 
que baixaram até vós, e a esses tudo é possível de fazer, dando a ajuda tão 
necessária, harmonizando o ambiente, criando as condições para que todos possam 
funcionar! 
 
Tudo está programado, tudo está em análise, tudo tem de ser assim, para que possais 
então tomares a consciência de vossas responsabilidades! 
 
Com coragem e fé na luta pelo Amor, estamos sempre convosco na ajuda que nos é 
possível dar a quem sofre! 
 
Com Amor     

 
Sessão de 19-07-2007 

Paz! 
 
Força para lutar aquela luta que é apenas vossa, só vossa! 
 
Tudo tendes em vós, deitai para fora essa força, envolvei-vos com ela, e abri vosso 
coração que tem também em génese a semente do amor. 
 
Essa semente foi plantada por vós, mas há que germinar, para que cresça cada vez 
mais, até que dela vibre em plenitude esse amor, transborde vossas almas, 
envolvendo-vos e àqueles que de vós necessitam. 
 
Muito há a fazer, mãos à obra, vamos seguir nosso Mestre, vamos olhar para Ele, 
vamos elevar-nos no seu Amor, aquele que vos é emitido para que possais sentir sua 
Presença! 
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Continuai vosso trabalho, estamos todos convosco em prece, pedindo a ajuda 
necessária! 
Que Deus fique convosco também, vos ilumine, vos fortaleça na fé, para que possais 
crescer, adquirir luz para vosso caminho, para que vossas missões sejam conseguidas, 
de forma a poderem brilhar cada vez mais! 
 
Até sempre! 
 
B…………….. 
 

Sessão de 26-07-2007 
 

Rosas! 
 
Boa Noite ! 
 
Muitos eflúvios de Luz Divina são derramados sobre vós! 
 
Bençães que vos são enviadas por Jesus, Nosso mestre! 
 
Purificam vossas almas bem como as de nossos irmãos desencarnados que aqui 
vieram em busca de auxílio! 
 
Muitas rosas hoje vos trouxe. Quero oferecê-las a todos para que não vos falte nosso 
amor que nelas vêm imbuído! 
 
Contêm os nossos desejos de que todos vós continueis connosco, mesmo quando 
estiverdes fora deste local. 
 
As rosas contêm nosso aroma, que vos chegará para que vos recordeis que vosso 
trabalho não poderá parar nunca, mesmo em férias tendes vossas obrigações! 
 
Tendes de orar, ligar-vos ao Pai, para que tudo continue a fluir, nosso amor por vós é 
captado pela vossa alma, por isso elevai-vos sempre ao Pai que está sempre emitindo 
sua Luz para todos vós! 
 
Que nossas rosas fiquem em vossos corações! 
 
Que Jesus vos ajude sempre! 
 
Estou sempre presente para vos ajudar nos trabalhos! 
 
Até breve! 
 

Sessão de 26-07-2007 
 

Por Amor aqui estou e por missão. 
 
Amiga, 
 
Tudo é como Jesus nos indica, o Caminho é para percorrer trilhando-o nas mais difíceis 
condições, mas é assim que se consegue avançar. 
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- As dificuldades são meras oportunidades que nos são dadas – é com elas que 
conseguimos avançar na caminhada! 
 
Como conseguiremos carregar nossa cruz se não soubermos que temos de sofrer para 
evoluir? 
 
É bom que cada um de nós pense como Jesus sofreu, como se deu a toda a 
humanidade, como mostrou o que é Amor! 
Seu exemplo foi maravilhoso! 
 
Tudo por Amor! 
 
Na Luz que recebeu do Pai tudo foi realizado, sua missão de entrega total, de Dádiva, 
de Amor! 
 
Mas Jesus já Era Aquele Ser que irradiava Luz, que soube cumprir a Missão! 
 
E como Ele tantos Outros aqui vieram com o objectivo de se sublimar, na dor, na 
resignação! 
 
Puros de Coração são levados às mais Altas Esferas de Espiritualidade, porque 
adquiriram a condição necessária, porque foi seu mérito! 
 
Como Eles, outros aqui chegarão, envoltos na Luz Divina, trazendo mais Amor que será 
divulgado junto de vós! 
 
Que Deus vos ilumine, meus irmãos, que a Luz do Pai fique convosco! 
 
Até sempre! 
 

Sessão de 26-07-2007 
 

Boa Noite! 
 
Que Jesus esteja convosco! 
 
Há muito a fazer, meus irmãos! 
 
O sofrimento é cada vez maior, tudo está envolto em dor e sofrimento! 
 
Muitos irmãos clamam por ajuda, sofrem tanto que é com sofrimento que nós também 
sentimos não os poder ajudar na altura em que seus gritos nos chegam. 
 
Sabemos que tudo se processa assim, e é assim que poderão ser ajudados a libertar-se 
daquilo que os prende ainda! 
 
Vossa ajuda é essencial pois com vossas orações seu sofrimento é aliviado, a luz 
penetra na escuridão em que se encontram! 
 
É necessário que penseis nesses irmãos com carinho, com amor, emitindo para eles 
vibrações de paz que serão por eles recebidas! 
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Muitos conseguirão aqui vir junto de vós através de vossas mentes, que ligadas ao Pai 
formam uma corrente que ajudará sua libertação para o conhecimento. 
 
Bem hajam! 
 
Que Deus vos ajude! 
 
Até sempre! 
 
 

Sessão de 26-07-2007 
 
Querida! 
Teus pensamentos são recebidos junto de nós. 
 
Tudo está em paz e harmonia, não tens de te preocupar tanto! 
 
Apenas tens que te deixar ir! 
 
Tudo segue seu ritmo certo, tudo é levado com nosso acompanhamento, continua 
seguindo-nos! 
 
A vitória da libertação é dada a todos aqueles que pretendem ser livres! 
 
Por isso, há que libertar as peias que ainda prendem: sentimentos, preocupações! É 
tempo de deixar voar vossas almas junto daqueles que vos guiam e que vos querem 
ajudar!     
 
Vive tua vida, mas tenta desprender-te daquilo que é supérfluo. que apenas provoca 
preocupações. 
 
-A luz é sempre irradiada – 
 
Há que deixar vossas almas recebê-la abrindo vossos corações plenamente fundindo-
vos nessa Luz! 
 
Por Amor estarei sempre presente! 
 
M….! 
 

Sessão de 06-09-2007 
 

Bendito seja Deus! 
 
Glória! 
 
Hosana! 
 
Meu Deus, tudo é possível para ti! 
 
Mesmo aquilo que pensamos não poder, com tua luz atingimos! 
 
Por Amor… 
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Meu Deus! 
 
Pai Misericordioso… 
 
Para ti todo o meu amor! 
 
Elevo-me junto a ti para te agradecer tua ajuda, tudo que nos deste, por aquilo que 
sou. 
 
Glória a ti Pai! 
 
É com Amor que junto de todos vós testemunho todo Amor que recebo d’Aquele que 
é Amor, Perdão, Luz! 
 
A…. 
 

Sessão de 06-09-2007 
  

Paz! 
 
Com espírito de missão aqui estou junto de ti para ajudar nos trabalhos! 
 
Muita coisa é necessária aprenderes minha irmã. Tu tens a consciência dessa 
necessidade, eu vejo-te com tuas amarguras, que impedem-te de te concentrares 
naquilo que é tão necessário! 
 
Vibras connosco, é verdade! 
 
Podes elevar-te mais desde que consigas harmonizar-te, e deixares-te levar, 
deslocares-te até nós, pois é com Amor que aguardamos tua presença aqui! Peço 
que vigies tua mente, teus pensamentos que não te ajudam na saída para nós.  
 
Liberta-te 
 
-Medita! 
 
-Ora! 
 
Connosco podes contar para que tua caminhada seja aquela que te compete fazer! 
Luz para vós! 
 
B…………… 
 
PSICÓGRAFA  B 
 

Sessão de 01-11-2007 
 

(O guia desenhou uma mão grande e uma pequena) 

 
G……! 
 
Filhos e Pais… 
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Pais e Filhos… 
 
Meus queridos, como o sentimento entre Pais e Filhos é bonito. É grandioso! E quantas 
vezes este mesmo Amor encerra em si mesmo provas tão importantes para a Vossa 
caminhada! 
 
Não imaginais o quanto o Amor – incondicional – é forte! 
 
Quantas coisas, quantas provas só por Ele resolvidas! 
 
Coragem meus queridos. 
 
Flores, muitas flores para todos! 
 
Fiquem em Paz! 
 
Estamos sempre convosco! 
 
 

Sessão de 01-11-2007 
Meu Deus, morri, morri 
E…, 20 anos 
 
Morri sim, estou triste, estou só, ninguém me ouve, ninguém fala comigo, estou com 
tanto frio, meu Deus, como é que isto aconteceu! Está tão frio aqui, estou tão triste! 
Para que serve a c…….., para quê? Fantasias! De nada serve! Meu Deus para quê? 
Para quê? Não serve de nada! Não sei o que fazer, não sei o que fazer, estou perdida.  
 
(Aqui a psicógrafa mentalmente tentou esclarecê-la e a entidade voltou a escrever). 

 
Só queria parar de chorar! 
 
Só queria deixar de estudar, de chorar, de sofrer, meu Deus! 
 
Preciso de paz e de descansar, por favor Meu Deus, piedade 
 
(A psicógrafa voltou a tentar mentalmente esclarecê-la, o que aconteceu e foi elevada sem deixar ainda 
de escrever:) 

 

Obrigada, Obrigada 
 
(O guia em seguida comunicou á médium: Fica em Paz também) 

  
Sessão de 08-11-2007 

 
Guia 
 
G….. 
 
Disponibilidade! 
 
Meus queridos Irmãos, a disponibilidade é como a água, ora cristalina, ora verde, ora 
azul clara ou escura. 
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A disponibilidade é a fase escondida do Amor! É a base do Amor! Para amar, 
esquecemo-nos de nós próprios e ficamos disponíveis para ouvir nossos Irmãos! Umas 
vezes choramos juntos, outras vezes rimos juntos! 
 
É tão fácil Amar! E Amar significa ser-se maduro e ter-se a compreensão da nossa 
própria condição e do estado dos Irmãos que connosco vivem! 
 
Que Deus Pai permita que possais sentir sempre no Vosso coração o Verdadeiro Amor, 
essa Verdadeira Felicidade! 
 
Fiquem em Paz! 
 
Flores, muitas flores para todos! 
 

Sessão de 08-11-2007 
 

(Esta irmã que se comunica assinando “Espírito do Amor” segundo os videntes apresenta-se velhinha, de 
vestido verde e é de figuração pequena). 

 
Boa noite! 
 
Minhas Irmãs, coragem! 
 
Nunca se desesperem! Nunca estão sós! Nunca! Muitos Irmãos deste lado da vida Vos 
querem bem! 
 
Nunca se desesperem Queridas Irmãs! 
 
Cumpram a Vossa caminhada, aceitem as Vossas provas com Amor e verão que 
terão a força suficiente para ultrapassar as provas que agora viveis! 
 
Coragem minhas queridas! 
 
Que a Luz do Pai sempre Vos ilumine! 
 
Fiquem em Paz! 
 
Espírito do Amor 
 

Sessão de 08-11-2007 
 
J……. – 30 anos 
 
Aqui estou eu sim! Porquê? Como vim aqui parar? Como? 
 
Podes ajudar-me? Podes? Já perdi tudo! 
 
Triste, eu estou triste! 
 
Meu Deus! Pode alguém ajudar-me! Por favor! Por favor! 
 
(A médium não consegue mentalmente de deixar de seguir o pensamento do comunicante no seu cérebro 
em simultâneo com o fluir através da escrita e ao mesmo tempo que escreve vai de certa forma intervindo 
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respondendo mentalmente, pelo que algumas entidades não necessitam de passar à médium de 
incorporação assistente. Ora vejamos!) 

 

Muito obrigada, muito obrigada. O teu alemão é super! 
 
Obrigada. 
 

Sessão de 08-11-2007 
 

(Criança de 8 anos mais ou menos). 

 

H……. 
 
Também estou aqui sozinho! Podes ajudar-me também? Estou aqui sozinho, não tenho 
com quem falar, tenho fome, tenho frio Veja-se estas últimas palavras a acção 
psicológica da próxima e recente vida na dimensão terrena ainda demonstra 
necessidades fisiológicas. Aqui a médium teve a intuição de que a criança que ainda 

se conservava estava a ver um caminho e pelo sentimento transmitido os seus pais o 
esperavam e escreveu. 
 
Posso ir? Posso ir? 
 
Posso? Deixas-me ir? 
 
Mamã mamã 
 
E o guia informa: 
 
Já foi ajudado também! 
 
Está tranquila! 
 

Sessão de 15-11-2007 
                   

M…… - 12 anos 
 
Perdi a minha vida, já compreendi! 
 
Já ouvi, que é necessário desejar a paz (pedir a paz). O encontro com Jesus para 
continuar a viver melhor! Mas é confuso! Ninguém ensina estas coisas! Ninguém nos 
avisa (informa) sobre esta realidade! Já compreendi que vivi várias vidas, por isso estou 
mais consciente da minha situação do que a maior parte dos jovens com a minha 
idade! Não sei como vim aqui parar! Não importa! Estou contente de estar aqui! É isso! 
Finalmente vou ter paz! É isso! 
 
É preciso que as pessoas tomem consciência das suas acções enquanto estão vivos 
na terra, porque depois é um verdadeiro desespero! Nós vemos tudo o que nós 
perdemos! (deixamos de fazer e por isso perdemos) –( entendi diz a médium.) É tudo o 
que nós iremos sofrer por causa da preguiça, por vergonha! 
 
Todo o bem que deveríamos ter feito e que não fizemos! É verdadeiramente um 
desespero! 
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Digam ás pessoas! Que toda a gente deve fazer o melhor possível! Digam ás pessoas!  
 

Sessão de 15-11-2007 
 

G….. – 16 anos 
 
Sim estou com a M……! 
 
Ganhei agora a consciência da vida! Eu sei que o castigo não é o mesmo para um 
jovem e para um adulto! Mesmo assim, temos a consciência das nossas acções quase 
depois da nascença, com mais ou menos intensidade! No primeiro momento é mais o 
nosso inconsciente! Mesmo assim, a nossa essência, a nossa vontade faz a diferença!  
 
O plano que estabelecemos antes de nascer na Terra é por vezes muito duro! Mas foi 
a nossa escolha, nossa decisão! Porquê as crianças não tem esta consciência do 
dever perante a 
 
Vida! 
 
Porquê os pais estão ausentes desta realidade? 
 
Porquê as escolas não têm as estruturas necessárias para o esclarecimento dos jovens 
espíritos que estão a viver mais uma etapa na Terra, uma etapa mais do seu 
desenvolvimento! Porque não?! 
 
Como podem vocês adultos, ver os vossos filhos a perder as suas vidas por falta de 
conhecimento? Para que serve os vossos filhos chorarem? (de que serve chorar?) 
 
Por acaso já pensaram – vocês adultos com uma consciência definida – que não 
fazem nada de (realmente) útil pelos Vossos filhos! 
Eu – em nome de muitos na mesma situação e pior que nós – pedimos a todos os 
adultos, ajudem as vossas crianças dando-lhes esclarecimentos e formação 
necessárias para compreenderem bem a Vida, a realidade da vida tal como vocês 
sabem que ela existe! 
 
Demonstrem aos vossos Filhos o Amor real que vocês dizem que por eles têm! 
 
Sejam corajosos! Tomem as medidas necessárias para ensinar a toda a gente a 
realidade da vida! Sejam corajosos porque é difícil! 
 
Mostrem desde os primeiros minutos a realidade (espírita)! Preparem os espíritos das 
crianças para a compreensão da vida depois da “morte”! 
 
Ajudem, (ensinem) todos os que não conhecem esta realidade! Sejam corajosos! 
 
Estou pronto a seguir o meu caminho! Vou aprender o mais possível e tentar de novo 
regressar à Terra para ajudar todas as crianças e pessoas que eu puder! 
 
Vim comunicar contigo para deixar o meu testemunho. M…… ainda lá está! Ela está à 
minha espera! 
 
Todo o Amor para todos! 
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Até à próxima! Encontramo-nos por aí! Tenho a certeza! 
 
Viva o Amor Eterno! 
 
(Eles têm assistido aos nossos trabalhos e desta vez foram para o seu plano de vibração. Foi interessante 
porque demonstram que lhes foi útil. No entanto temos que entender que há um ou outro ponto das suas 
exposições que vão no futuros ser reajustadas. Tudo porque as palavras empregadas para situações 
espirituais não correspondem à realidade. Mas que mais se espera de quem acaba de tomar consciência 
da realidade da vida?) 

 
O Guia 

 
Mais um amigo que fizeste! 
 
Já seguiram. Fica em Paz! 
 

Sessão de 15-11-2007 
 

Guia 
 
G…… 
Fogo! 
Meus queridos Irmãos. Quantos de vós temeis o Fogo! Esse elemento divino é Amor, é 
purificador! 
 
O Fogo tal como o Amor aquece o coração! 
 
Um pequeno gesto, uma só palavra, um só olhar podem ter a mesma força que o 
fogo: aquecerem a alma de nossos Irmãos ou pela negativa: destruí-los! 
 
Meus queridos, sejam tolerantes! Vejam o Amor como uma força tão poderosa como 
o Fogo! 
 
Tal é o poder que tendes à vossa disposição, todos os minutos da Vossa existência! 
Utilizai o Amor! Usai-o em todas as suas formas! Coragem! 
 
Estamos convosco nos trabalhos! 
 
Fiquem em Paz! 
 
Que Deus Pai sempre Vos fortaleça! 
 
Flores para todos! 
 
Muitas flores! Muito Amor! 
 

Sessão de 23-11-2007 
 

Guia 
 
G……! 
Meus irmãos queridos, não têm noção do quanto o medo e a dúvida é prejudicial! 
 
Confiem em Deus Pai e em seu Divino Filho. Nosso Mestre! 
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Entregai-vos de corpo e alma aos seus cuidados, Deus Pai, Deus de Amor, jamais 
abandona os seus Filhos Queridos! 
 
O Pai é Luz e nós também um dia Luz seremos! 
 
Deste lado da Vida, rejubilamos ao ver a Vossa confiança em nós e no Pai! 
 
Tende coragem meus Irmãos! 
 
Tende confiança no amor Paterno! 
 
Tende coragem de fazer o Bem, ainda que isso não seja compreendido pelos que 
estão ao Vosso lado! 
 
É mais difícil Amar do que odiar! 
 
Amar é a nossa divinização, é a compreensão da Vida, da sua essência! 
 
Odiar é não fazer um esforço para evoluir! 
 
Odiar é voltar a sofrer! 
 
Meus queridos Irmãos! 
 
Deixai as dúvidas e o medo de lado! 
 
Confiai que sois amados pelo Pai! 
 
Que sois seus Filhos Queridos! 
 
Que a Luz do Pai sempre Vos Guie! 
 
Fiquem em Paz! 
 
Flores, muitas flores para todos!     
  

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

  
 
    
 
   
 
 


