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PSICÓGRAFA  A 
 

Sessão de 28-09-2006 

 
Rosas! 
Rosas de cores maravilhosas são oferecidas a todos vós, meus irmãos. 
A árvore de onde provêm é aquela de onde brota o Amor que vos é oferecido. É bela e 
perfumada e o seu perfume atinge toda a humanidade e vós, meus Irmãos, recebem tal 
perfume sem muitas vezes perceberem. 
Rosas são-vos dadas com meu amor por todos vós. 
É a forma divina de agradecimento por poder aqui trabalhar junto de todos vós. 
Tomai, cheirai estas rosas, guardai-as no vosso coração, aceitai esta minha gratidão pelo 
Amor que sinto por vós. 
Boa Noite. 
 

Sessão de 29-06-2006 
 

Amiga, 
As rosas têm também espinhos. 
No entanto é a flor muito apreciada por mim. Tantas rosas tive o privilégio de receber, 
rosas embuídas  do mais puro amor que o seu aroma invadiu todos aqueles que não 
acreditavam. 
Mas Deus com o seu Amor faz maravilhas tais que não são apreensíveis a qualquer 
homem. 
Que tenhas também o privilégio de ao dares tudo o que tens aos outros receberes o 
aroma que inunda todos aqueles que têm o prazer de Amar incondicionalmente o 
próximo. 
Rosas brancas te ofereço muitas e muitas rosas te dou, com elas perfuma teu lar, teu 
escritório e tua vida espiritual que é tão importante. 
Obrigada! 
Estou sempre Presente Convosco a ajudar. 
 

Sessão de 15-02-07 

 
Benvidos Todos Aqueles que vêm por Bem. 
Meus irmãos, 
Vigiai vossos pensamentos pois eles formam no astral tudo aquilo que emitis para vosso 
exterior. 
Se conseguísseis ver aquilo que formais ficaríeis horrorizados tal forma assumem por 
vezes! 
Há que controlar vossas mentes, tão profícuas -de negatividade-  
Orai quando surgir em vossas mentes tais pensamentos. Afastai--os - vós com muito 
amor no coração -. 
A aura de cada um reflecte o que emana de vós, seja bom, seja mau! 
Quereis evoluir? 
Há que criar as condições necessárias para tal! 
Tudo está em vós! 
Tudo é emitido por vós! 
Cabe-vos pois iluminar vosso corpo espiritual para que possais chegar ao nível que vos 
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levará à luz! 
Convosco contamos! 
V…….! 
 

Sessão de 22-02-2007 
 

Lágrimas correm de seu rosto de mulher! 
Só teu pensamento acalenta seu pranto de dôr. 
Na verdade pensa que está só! 
Engano seu! 
Além há um olhar terno e calmo que te observa na dôr. 
Mas e o Amor? 
Teu coração está frio, ferido de saudade, 
Pensas que nada mais tem sentido e a vida nada te diz! 
Mas em teu pensamento Aquele que Ama sem reservas está te dando oportunidade para 
cresceres em tua alma! 
Com penar tua vida vai mudar! 
Vais aprender que todo Ser nasce, cresce e volta para Deus! 
Quando pensares ´n’Ele tua alma reconhecida verá que afinal 
tuas lágrimas apenas se destinaram a regar as flores que te ofereciam sem saberes! 
Flores que cresceram e brotaram em teu coração num desabrochar de sentimentos e 
experiências necessárias à tua vida! 
Hoje, sorris com Amor já em ti! 
A claridade invade teu Ser, és vida, és luz, és amor universal! 
Hoje a vitória foi ganha porque tudo se fêz luz! 
Amanhã esperamos tua alma envolvida em luz radiosa que ao chegar a nós aquecerá 
todos os corações que por ti em amor vibraram! 
-Fica 
 

Sessão de 22-02-2007 

 
Boa Noite, minha irmã! 
Hoje vim vêr-te mais uma vez! 
Todo o conhecimento é importante para ti que deves reflectir nas coisas que te são 
transmitidas aqui! 
Teu trabalho será criar as condições para que Amigos espirituais que se ligam a ti 
possam comunicar! 
A forma será esta, mas outras missões estão previstas para que possas ajudar na 
divulgação da doutrina! 
Responsabilidade grande! 
Confiamos que estás à altura chegado que seja o tempo! 
Fica com Jesus, Nosso Mestre! 
Estou sempre contigo. 
Até já!  
 

Sessão de 22-02-2007 

 
Abraço-te fraternalmente! 
Aqui vim com uma missão: de ajudar-te nos teus trabalhos de psicografia e de passista! 
São duas tarefas que te estão incumbidas de realizar como  forma de mediunidade! 
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Com Amor seguirás teu caminho o qual tem nosso seguimento para que possas nele 
realizares teu sentir, teu propósito na ajuda! 
É com dedicação que me dispus a aqui estar e também colaborar contigo nesta área da 
psicografia! 
Há muito para fazer, muito para concretizar e com tua ajuda algo poderá ser divulgado 
com a intenção de ajuda a todos aqueles que querem aprender como é a vida espiritual! 
Verás como é gratificante saber e poder transmitir para lêr. 
Chegará o momento e há que estar preparados o tempo é escasso e há que aproveitar da 
forma mais adequada o trabalho  que te está destinado! 
Luz!          Trabalharei contigo por ser essa a missão! 
F……..! 
 

Sessão de 22-02-2007 
 

A caridade é uma benção que Deus dá a cada um que a pratique na ajuda a seu irmão 
que sofre, e isso é belo! 
Se cada um de nós tivesse a vontade de ajudar tudo seria mais fácil, o mundo seria 
melhor. 
A ajuda é necessária cada vez mais pois o sofrimento é enorme, no mundo físico, no 
Astral! 
Temos de orar com muita fé ao Pai para que sua luz seja derramada sobre todos os que 
sofrem! Possam ver a Luz Divina que sobre suas almas cai em gesto de profundo Amor. 
O sofrimento é necessário como sabeis, mas o homem sofre porque não quer respeitar 
as Leis! 
O desequilíbrio  de seu corpo astral leva-os à dôr e à loucura que domina suas almas. 
Mas o Pai é bondade e Amor que nunca se cansa na ajuda a seus filhos que tanto ama. 
Há que respeitar a Lei! Viver no Amor, respirar Paz e Harmonia. Só assim as almas 
ascenderão na luz que ilumina o Caminho das Casas que o Pai tem para todos seus 
filhos. 
Com Amor, 
 
 
PSICÓGRAFA  B 
 

Sessão de 22-02-2007 
 

( Diz-se chamar J… e tem 46 anos. ) 

 
Que se passa aqui? Porque está a sala tão escura? Segredos? Porquê? 
Se estão só a ajudar, porque se escondem, porque tão poucos sabem do que fazem! Isso 
sim é revoltante! Não querem ajudar? Não se dizem e acham caridosos? Então? Em que 
ficamos? 
A verdade é que são poucos os que se predispõem a ajudar?! Meus Deus, como são tão 
poucos! E muitas vezes há, que tento possibilidades e capacidades por preguiça não o 
fazem! 
Talvez devessem experimentar o desespero que deste lado sentimos! 
Ajudem-me! Também preciso de ajuda! Estou tão cansado de esperar pela minha vez! 
Estou tão só! 
 
( incorporou na médium que se encontra ao lado e registámos as suas palavras em 
resposta ao esclarecimento do doutrinador. ) 
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Obrigado! Finalmente! 
Nem todos merecem! 
Estou mal disposto! Baralhado é isso! É isso! Tenho medo! Tenho medo! 
Sei lá se mereço! 
Já vejo gente! É para mim? É para mim? 
Bem cá vou eu! Chegou a minha vez! Obrigado meu Deus! Vou descansar! 
Eu vou! Obrigada ás ….! 
Obrigada. 
 

Sessão de 22-02-2007 
 

( Diz ser a Avó F…….. ) 

 
Os meus filhos abandonaram-me, morri só! Estou só! Estou tão 
cansada! Filhas ajudem-me! Já estou tão velha, preciso de descansar! Filhas, tenham 
pena de mim! Também por Vós a Deus Nosso Senhor! Preciso de descansar! Ficarei 
sempre agradecida pela ajuda! Filhas, os meus filhos abandonaram-me, 
mas porquê? Trabalhei tanto e fiquei fiquei só! Morri só! Filhas 
Ajudem-me! Por favor! Chamem-me! Estou tão só! Tão triste! Ajudem-me! Chamem-
me! Chamem-me, passam-me sempre á frente! Por favor! Por favor, já espero á tanto 
tempo! 
 
( incorporou e acalmou ). 

 
Sessão de 22-02-2007 

 
( Diz chamar-se J……, tem escrita vigorosa e temos que suprimir 
duas ou três frases menos correctas. ) 

 
Mas que porra é esta! Moro e falo? Mas eu tenho falado e ninguém me ouve! Que porra 
esta! Caramba! ……….! Um gajo 
morre e gaita! Não sabe o que fazer! Poças pá!………………..! Sacripantas! 
……………..! Desolação! Tristeza! Desalento! Tristeza! Frio! Tanto frio! Tanta tristeza!. 
Porra pá! Tou cansado de sofrer! Um gajo erra e depois mesmo que queira compensar! 
Não consegue, ninguém o ouve! 
Só vocês! Carago! Só vocês! Carago! Não me podem ajudar? Tou cansado! Se pudesse 
emendava muitas das asneiras que fiz! Resumindo! Tou pronto para partir em frente! 
Por favor! Ajudem-me! Por favor! Morri jovem, espero ainda poder fazer alguma coisa!  
 
( Era individuo entre os 35-40 anos ) 

 
Chamo-me J……! 
Estou a aguardar! Oxalá eu tivesse tido quem me encaminhase. 
Foi uma vida de sofrimento! Tive tudo, mas sempre me faltou o mais importante: o 
amor de MÃE E DE PAI! De mulher e de filhos! Se calhar também não merecia! Um 
gajo faz muitas asneiras! Às vezes acha que é o melhor do mundo e piza os outros! 
Agora vendo que fiz mal, não consigo corrigir! Chamem-me por favor! Estou pronto! 
Estou cansado! Por favor! 
Deêm-me uma oportunidade! Não aguento mais! Por favor! Obrigada. ( incorporou e 
registamos as suas palavras) 
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Meu Deus! Obrigada! Estou tão triste! Que cansado! Obrigada! 
Já não aguentava mais! Obrigada! 
Que alivio! Meu Deus! Se eu soubesse teria evitado tanta coisa! 
Quanto sofrimento causei! Obrigada! 
Fiquem também em Paz!  
 

Sessão de 01-03-2007 

 
( Diz chamar-se C…….., e é espanhola - traduzido para  português. ) 

 
Sim, estou aqui tão perdida como tantos outros! Tão só como tantos outros! Tenho 
fome, fio. Não há luz! 
 
( Mentalmente pergunta se pode falar em português e a mente da  médium interroga-
se se ela sabe. ) 

 
Mais ou menos! Vivi em Portugal muito tempo! Não fui feliz! Não! Aqui morri! Sim 
morri sózinha! Perto do meu país! Não vivi feliz! Não! Acabei sózinha! Ajuda-me! 
Deus meu! Não posso sofrer mais! Não posso mais! Que posso fazer! Nada! Não existo 
mais! Quando me podes ajudar! Quando! Estou a pagar os meus erros! Deus, perdoa-
me! 
 

Sessão de 01-03-2007 

 
( Entidade não identificada )   

 
Não sei bem o que se passa aqui, mas que ajudam, ajudam! Isso já sei! 
Mas que fáz ele? (Referia-se a um trabalhador do Centro). 
Aquilo é para quê? 
Ajuda no quê? Quer dizer acho que ajudam, mas que coisa é esta? 
Ainda não percebi bem? 
Se calhar é melhor ficar a observar mais um bocado! 
Já me meti em chatices de mais para arriscar! 
 

Sessão de 22-03-2007 
 

( Comunicação da entidade Guia - G…… - Desenhou duas mãos dadas. ) 

 
Irmãos estou convosco, assim como muitos outros irmãos, deste lado da vida; somos 
uma Equipa sagrada. 
Saibam meus queridos Irmãos, cada acção preconizada por Vós reflecte-se neste mundo 
e cada uma (acção) levada a cabo por nós reflecte-se em Vós! Assim é a Lei do Pai! 
Reflitam na importância do respeito por Vós próprios, pelos Irmãos no vosso Plano e 
pelos que já pertencem ao nosso Plano. 
Reflitam na importância de caminhar de mão dada, lado a lado, com o Vosso 
semelhante. Recordai-vos: “Não julgueis e não serás julgado” e ama teu Irmão como a ti 
mesmo! 
É assim que se cresce! Respeito! Sempre o respeito acima de tudo e para com tudo! 
Entendei que na base do respeito está o amor! Acreditai: Amar é respeitar! Sempre e em 
todas as situações! 
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Os erros que por vezes são praticados, mais não são do que fruto da respectiva 
imaturidade! São parte do processo de crescimento individual. Por isso vivemos tantas 
vidas quantas as necessárias ao nosso desenvolvimento e aprimoramento. 
Lembrai-vos, a maturidade de cada um é proporcional à sua capacidade de compreensão 
da Vida e do Respeito pelo próximo. 
Sejam tolerantes, caminhem de mão dada com o Vosso Irmão. 
Que o Amor do Pai Vos fortaleça. Coragem. 
Fico convosco. 
G……  
 

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

pratique-a”. 
 
           


