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PSICÓGRAFA  A 

 Sessão de 14-12-2006 

Amo a Natureza no seu auge! 

Rios que correm juntando seus cursos na foz! 

A acompanhá-los o perfume das árvores, das flores e dos sulcos esculpidos na pedra! 

Ondas de calor emitidas pelo astro rei dão o brilho e côr que o acompanha. 

Viajores no espaço debicam grãos pelo Pai semeados para saciar sua fome, que germinarão em 
frutos de cores múltiplas e odores que chamam os seres vivos a saboreá-los. 

Nesta mutação, água, flores, grãos e frutos resultará “Vida” que será embalada pela corrente que 
continua a verter suas águas no infinito do ser. 

Mãe é ser tudo isso, fazer nascer, alimentar e ajudar a crescer! 

Vive sempre tua condição com amor e nada te faltará; tua alma será sempre amparada por 
aqueles que querendo ter uma mãe, nunca tiveram a oportunidade, porque ainda não era esse o 
seu percurso! 

Estamos contigo, minha irmã, na luta pelo Amor filial, Amor que é Divino e que tudo faz girar à 
sua volta! 

A… 

 Sessão de 15-03-20007 

Meu Deus! 

Aqui vim em missão de fé! 

Amo-te tanto… 

Quero crer em ti sempre! 

Teu Amor é tão belo que nada o poderá descrever, 

Na vida que me deste, 

Nas oportunidades recebidas, 

No entendimento da vida! 

Obrigada Senhor, Obrigada! 
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Graças te renderei hoje e sempre! 

Que teu Amor seja para todos aqueles que te procuram e para os que te querem conhecer! 

Que sua luz seja irradiada para vós que possais receber e com ela vos iluminar! 

Estou presente! 

 Sessão de 15-03-2007 

Pai Divino! 

Quem somos nós? 

Quem seremos nós? 

Quem fomos nós? 

Quem sabe… 

Talvez um dia um ser incompleto! 

Mas quem sabe se não? 

Para hoje nós sabemos, 

Ontem podemos vislumbrar,  

Amanhã seremos aquilo que quisermos, 

Aquilo que conseguimos ser! 

Na vida tudo evolui, precioso é o tempo da experiência. 

Queres ser anjo? 

Há que ser primeiro um pouco de tudo, até que mereças atingir  esse plano que está aberto 
àqueles seres que lutam e trabalham pela sua evolução espiritual. 

Combate tuas imperfeições de forma a transformar-te com pleno conhecimento na alma que no 
astral subirá adquirindo cada vez mais luz, cada vez mais evolução, para que então, quando fôr 
tempo próprio, elevar-se ao Pai! 

Anjos são todos os Seres que já atingiram Aquele que nos Ama tanto que permite nossa 
evolução através das experiências vividas na terra! 

Caminhando no bem tudo será mais fácil para vós! 

Com Amor! 
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 Sessão de 15-03-2007 

Que Jesus esteja presente! 

Com Amor e em missão aqui vim! 

Meus irmãos é hora de parar! 

Há que parar primeiro para poderdes pensar! 

Com vossa mente em equilíbrio vossa atenção sairá redobrada, e assim tereis as condições 
necessárias para poderdes ajudar quem sofre! 

Quando não se pára em tempo corre-se riscos, os de passarem despercebidos os perigos que vos 
envolvem nesta via. 

A vontade de ajudar é meritória quando é acompanhada de condições, que terão de ser criadas 
por vós próprios a cada momento da vossa vida! 

Cada vez que parares para pensar, vereis que algo vos será alertado, algo vos será mostrado e 
podereis após continuar vossos pensamentos! 

É com Amor que fico convosco! 

V…….! 

 Sessão de 15-03-2007 

Meus Amados Filhos, 

É dura a caminhada! 

É com ela que podeis atingir vossos objectivos! 

Cada pedra no caminho é-vos retirada à medida de vosso trabalho, que se pretende seja sempre 
no caminho da perfeição. 

Com Jesus no vosso caminho caminhareis sempre com vontade de fazer de vossa vida algo de 
sólido! 

Fortaleceis vossas almas e vibrareis em luz que vos é transmitida com todo Amor! 

Filhinhos, vosso Pai Celeste vos aguarda em seu seio de Luz e Amor, vinde, vinde até nós! 

Todos esperamos vossa subida até Aquele que tanto ama seus filhos. 

Que a Luz Divina vos guie no caminho que conduz ao Pai! 

Vosso! 
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PSICÓGRAFA  B 

 Sessão de 01-03-2007 

Não sei bem o que se passa aqui, mas que ajudam, ajudam! Isso já sei! 

Mas que faz ele? (Referia-se a um passista que estava dando passes) 

Aquilo é para quê? 

Ajuda no què?   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! 

(Deixou de comunicar) 

 Sessão de 01-03-2007) 

Sou C…….!   (Por vezes as entidades dão conta do pensamento do médium e falam ou escrevem em 

conformidade).  

Sim estou aqui tão perdida como tantos outros! Tão só como tantos outros! Temos fome, frio. 
Não há luz! (A médium apercebeu-se de que a comunicante era espanhola e formulou mentalmente se ela 

poderia escrever ou falar em português). 

Mais ou menos! Vim para Portugal á muito tempo! Não fui feliz! Não! Aqui morri! Sim morri 
sozinha! Perto do meu pais! Não vivi feliz! Não! Acabei sozinha! Ajuda-me! Deus meu! Não 
posso mais! Quando me puderes ajudar? Quando? Estou a pagar os meus erros! 

Deus, perdoa-me. 

  

Sessão de 08-03-2007 

P….! (Deu simplesmente o nome) 

Que se passa aqui! Caramba estou cansado de esperar! A im não me ajudam! 

Fui um desgraçado toda a vida! Um pulha! É isso! Mais olhos do que barriga! Meu Deus! Meu 
Deus! Como desperdicei a minha vida! Meu Deus! 

Perdão o mal que fiz! É isso, mesmo! Misericórdia! Foi a C……. sim que me enviou! Fui um 
suicida! Um desgraçado com medo de enfrentar a vida! Com medo! Medo de tudo e de 
mim…                                  (Nesta altura incorporou na médium assistente e disse): 
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Não suporta a vida! Não morri! Não morri! Não aguento mais o sofrimento! Que vai ser de 
mim! 

Meu Deus Piedade! 

Piedade! Piedade! 

(Neste momento viu uma entidade no plano em que se encontrava e disse): 

Desculpem! 

Desculpem! ( E partiu) 

 (Durante tudo isto tinha sido esclarecido pelo doutrinador). 

 Sessão de 08-03-2007 

V…….! ( Deu apenas o nome) 

Também sou uma desgraçada! Também caí na ilusão de pensar que acabava com o meu 
sofrimento! Meu Deus como sofro! Como sofro! Desperdicei a minha vida, causei sofrimento a 
todos abandonei a minha família, nem sei o que sofreram mais, nunca mais os vi! Meus filhos! 
Meu marido… Ninguém me ouvem, Meu Deus, Meu Deus! Que me vai acontecer! Que vai ser 
de mim! Piedade meu Deus! Preciso de Paz! Meu Deus Piedade! Sei que tenho de sofrer para 
aprender que não se deve deitar fora o que não é nosso! Apenas temos de cuidar da vida, não é 
nossa! Que parvoíce! 

Também por isso vou pagar! 

Meu Deus! Piedade!  

(incorporou e elucidada pelo doutrinador, colhemos as últimas palavras da entidade durante a doutrinação). 

Estou tão mal disposta! 

Que faço agora? Morri, morri, desperdicei a vida! Que me vai acontecer agora! Que mais tenho 
para sofrer ainda! (continua a ser esclarecida). 

Não acabou o meu sofrimento! É uma ilusão! Mais sofri! Muito mais! Meu Deus perdão, 
perdão! 

Perdão Pai! Quanto me arrependo! Perdão Meu Deus!, Tenho medo Obrigada – Adeus! 

 Sessão de 08-03-2007 

(Não se identificou) 

Que aflição? Que se passa aqui? Que se passa aqui? Tantos arrotos, tanta má disposição?! Estão 
doentes? Não estão, sei que não estão! 
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Então porque arrotam? Que se passa aqui? Também está mal disposta? Estás não estás? 

(Nesta altura foi levado à médium de incorporação para ser esclarecido e colhemos as suas palavras). 

Sim está tudo escuro! Tão frio! 

Acho que me afoguei… acho já não me lembro! 

Ajuda outro! São muitos à espera! 

Obrigada! 

Vou ficar bem! 

Obrigada! 

 Sessão de 29-03-2007 

(Apresentou-se o guia da médium e começou por desenhar dois anéis simbolizando uma aliança): 

G…… 

A aliança entre o Vosso Plano e o nosso é Eterna. 

Acreditem, Irmãos! 

Amor e Respeito profundos são os elementos de base desta Aliança Sagrada, acreditem irmãos! 

Nada mais é necessário na Vossa Missão! 

Para que a vossa missão na Vida em qualquer plano tenha realmente Valor, ajam sempre com 
Amor e Respeito convosco próprios e para o Vosso Próximo! 

Que o Amor do Pai Vos fortaleça. Fico convosco. 

(No final da sessão ainda escreveu) 

 Para Ti! 

Irmã, vais conseguir ultrapassar as tuas dificuldades. Tem Fé! 

Cada pessoa é responsável pelo caminho que escolhe. A nossa responsabilidade para com os 
nossos semelhantes é apenas tratá-los com Amor e Respeito. Nada mais! Entendes, nada mais é 
tua responsabilidade. Descansa o teu coração! Coragem! Tem fé em ti também. 

  

          

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


