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 (Com o fim de percebermos certos erros ortográficos, bem como de formação de frases menos 

correctas ou ainda de conceitos pouco esclarecidos, devemos ter em atenção que as entidades 

comunicantes passaram para a dimensão astral tal como eram na dimensão terrena, umas com cultura 

académica ou geral, outras incultas e outras com vários conhecimentos, razão porque por aí poderão ser 

avaliadas das suas capacidades. Por outro lado temos também que ter em conta a fidelidade 

entidade/médium na execução da transmissão psicográfica, sabendo que qualquer comunicação não 

deixa de ter mais ou menos interferência do médium. Fazemos este reparo para todos os estimados irmãos 

que ainda não têm experiências do funcionamento da mediunidade e que visitam este site possam ter 

alguns elementos de apreciação.) Muito obrigado a todos.    

     

PSICÓGRAFA  A 

 

Sessão de 30-10-2008 

Ó Pai! Ajuda-me! Quero luz! 

Estou pedindo por mim mas por todos que estão comigo aqui! 

Estamos em prece para que possamos ser atendidos pois temos tanto sofrimento! 

Trouxeram-nos aqui para sermos auxiliados mas estamos esperando que alguém nos 

venha buscar, nada conseguimos vislumbrar, porque a negridão é grande, 

imensamente negra! 

Como poderemos saber para onde ir se não vemos? 

Pedimos-te senhor que ajudes estes teus filhos que estão em prece a ti! 

Estamos vendo algo… 

Cada olhar se ergue ao Alto, parece que algo se vislumbra ali… aqui… sim! 

Obrigado Pai! Obrigado! 

Vamos com estes irmãos que aqui estão junto de nós, eles nos mostram uma luz! 

Estamos unidos por um laço de luz! 

Vamos agarrados a eles e seguimos 

Cada um a seu caminho! 

Estamos vendo luz! 

Vamos em paz, 

Hoje somos almas que agradecem a ti Senhor! 

Irmãos 

    

Sessão de 30-10-2008 

Cada Ser evolui sempre! 

Mas a evolução faz-se por etapas, que serão cada vez mais difíceis à medida que a 

prendizagem é efectuada, mister é que possa ser feita com êxito. 
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Viemos aqui para ajudar aqueles que estão disponíveis para trabalhar em prol do 

Bem! 

Sempre com vista à ajuda nossa ligação é efectuada e juntos ajudamos porque é esse 

nosso dever moral e espiritual! Com o esforço de todos atingiremos nosso objectivo 

que é dar Amor a quem está necessitado… e são cada vez mais os que assim aqui 

vêm! 

Procurando ajuda para poderem crescer em luz, para poderem ver que sua causa em 

sofrer não existe mais e que assim podem libertar-se do sofrimento que os envolve! 

Libertai-vos de tanta amargura! 

Voltai-vos para Jesus, que vos protege e ama em seu Amor! 

E assim conseguireis ligar-vos neste trabalho connosco que aqui estamos Por Amor! 

Que Deus vos abençoe! Paz para todos vós! Meu abraço espiritual! 

Estou presente! 

 

Sessão de 06-011-2008 

Hoje é tempo de acordar! 

Levantai vossos olhos ao Alto para que possais despertar no Templo Maior! 

Ireis perceber que em vós muito se poderá criar! 

Porque tendes em vós tudo aquilo que necessitais para serdes maiores em vossas 

almas! Basta quererdes acordar para a vida… Basta quererdes ligar-vos em 

sentimentos de puro amor! 

Porque sois vós quem tendes que libertar vossas almas adormecidas e voar até nós! 

Estamos aqui para vos ajudar, vos receber, vos dar amor! 

Por isso! 

Hoje é Tempo! Aqui, Agora! Hoje! 

Para vós nosso Amor! 

O 

 

Sessão de 06-11-2008 

Qual mãe não quer ver seus filhos bem? 

Mãe é a expressão mais nobre do ser que nos dá outro ser para poder caminhar para 

Deus! 

Mãe é ligação… 

É união no Amor! É dor e sofrer… 

Mas Mãe conhece a razão de viver! 
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Libertando-se de cada pedra que lhe é dada para poder levar seu amor a seus filhos 

que nem sempre o recebem no mesmo tom que a vida lhe foi concedida para 

saber… Toda Mãe sabe sempre quando algo acontece com seus filhos, porque ela é 

uma continuidade na vida que deu a um Ser que necessita crescer! 

Vive sempre tua condição de Mãe com muito Amor!| 

Ama sempre para que teu amor seja a ligação necessária na continuidade da vida, 

naquela que todos nós precisamos, onde nada possa ser menos real que o amor! 

Contigo em união, com amor! 

 | 

- - 

 | 

 

Sessão de 06-11-2008 

A Lei é para cumprir… 

Não a lei do homem, mas a lei de Deus! 

Não pode haver violação desta Lei Divina sem consequências! 

A lei do homem é aplicada apenas pelo homem, quantas vezes em completa 

ignorância de cada realidade? Mas no mundo hominal não há perfeição! No mundo 

de Deus! Tudo é Perfeição! Amor! Justiça! 

Por isso nada ficará sem punição quando sua Lei é violada! E cada homem terá para 

isso que cumprir sua sanção, mais adequada a sua transformação, do que a punição! 

Por isso nada é injustiça, tudo está em perfeita consonância com todo 

comportamento! Se o homem é recto, espera-o rectidão! 

Se o homem não é conhecedor da Lei! Então terá que passar a respeitá-la para sua 

própria mudança! Crescimento, e liberdade! Que é de índole espiritual, sempre com 

vista à evolução que se exige de cada ser que emana de Deus! 

A ligação não é adequada! A lei do homem apenas tem em vista criar 

comportamentos sociais, a Lei de Deus impõe deveres espirituais, aprendizagem para 

melhoramento de cada Ser; por isso hoje há que fazer a distinção daquilo que é de 

Deus, daquilo que é do homem. Mas todo Ser saberá fazer essa distinção quando 

conseguir criar para si o seu campo próprio de aprendizagem, social, material! Porque 

a espiritualidade será sempre obrigatória para si! 

Obras grandes será o homem capaz de fazer, foi Jesus quem o disse! 

Assim será quando o poder do espírito se sobreelevar aos dos valores materiais! 

Quando tal acontecer não existirão leis terrenas para respeitar porque o homem 

saberá já viver, sem necessidade de regras necessárias a seu comportamento! 
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Será então já Maior! 

Para entrar em contacto com algo que ainda desconhece, mas que o glorificará! 

A Luz será irradiada para todos! Tudo já será Paz! 

Viveremos no Amor! Com Ele que nos quer junto de si, para nos enlevar em seu reino 

de amor! 

A esperança no amor será necessária em vós! 

Confiamo-vos nosso Amor Eterno para que possais vivê-lo em vós! 

Com Amor! 

 

Sessão de 06-11-2008 

Paz! 

Boa Noite, aqui estou para ajudar em teu trabalho! Aqui vim em missão que aceitei 

por amor! 

Porque duvidas tanto minha irmã? 

Não tens razões para duvidares de que tens tuas protecções! Sempre estamos contigo 

em tuas dificuldades, em cada luta diária, em vista de tua boa aprendizagem! 

Cada vez que tu duvidas se tens ajuda estás pondo em causa nosso amor, que é 

incondicional! 

Tens tuas experiências como todos têm, apenas são as tuas, e essas tu terás que 

ultrapassar pelo próprio pé! 

Mas sempre estamos presentes para te ajudar! 

Muito te será pedido, minha irmã, pois tua missão é ajudar! 

Quando chegar esse tempo deverás avançar, libertando-te completamente de teus 

medos, vibrando em luz que será sempre grande para que a possas distribuir pelos que 

pedem tua ajuda! Minha irmã, há que ser forte, há que acreditar! 

Sabes bem como hás-de fazer para poderes continuar teu caminho, acredita naquilo 

que já sentes, e verás como tudo será mais fácil. 

Continua teu trabalho, este que estás praticando, para que um dia possas estar em 

condições para aceitar aquilo que te comprometestes fazer para divulgação da 

doutrina espírita! Até lá, vamos trabalhar com todo nosso amor! 

Estou aqui presente! 

B…………………! 

 

PSICÓGRAFA  B 

 

Sessão de 30-10-2008 
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Boas noites! 

Minhas queridas, meus Irmãos, aqui estamos para mais uma noite de auxílio a tantos 

que se sentem perdidos! São tantos! 

Nesta Terra ainda se luta mais por interesses materiais no que no nosso 

desenvolvimento enquanto Entidades Autónomas, seres livres em aprendizagem! 

Muitos interesses materiais condicionam o nosso desenvolvimento! 

Mera ilusão! Nesta Terra devemos aprender, crescer, auto-burilar-nos! (Aperfeiçoar-

nos)  

Quanto medo, quanto desespero, quanto desconhecimento sobre a realidade da 

Vida! 

Quantos de nós – nos dois planos – temos um revestimento demasiado frágil! 

Quantos sorriem apenas com os lábios! Quantos ainda a aprenderem! 

Quantos ainda para experienciar! 

Meus Irmãos, vivemos tantas vidas quantas as necessárias para aprender a sorrir com o 

coração e com os lábios ao mesmo tempo! 

Lutamos muitas vezes por objectivos errados, tantas vezes mascaramos os nossos 

objectivos com as melhores intenções, quando no fundo só nos estamos a servir a nós 

mesmos! 

Tende coragem e Fé! Sede lúcidos e responsáveis pelas Vossas Acções! 

Analisai-vos a Vós e aos outros e lutai por ser tolerantes, compreensivos e justos! Todos 

erramos, todos merecemos uma segunda oportunidade! 

Vede o que faz o Pai por Nós! 

Quantas oportunidades nos dá? 

Tantas quantas precisamos! 

Amai, amai sempre queridos! 

Fazei apenas o Vosso melhor! 

Vivei um dia de cada vez! 

Que a Luz do Pai sempre Vos ilumine e Vos Guie! 

Uma Irmã na dor, na Vida, na Luz! 

 

Sessão 06-11-2008 

Guia  

G……! 

Meus Irmãos, hoje vamos uma vez falar de Responsabilidade! 

Este sentimento é um auxiliar poderoso da nossa consciência! É um auxiliar poderoso 

do nosso crescimento! 



 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 18-11-2009, no site www.aela.pt 6 

Somos responsáveis pelo nosso programa reencarnatório! 

Somos responsáveis pelas nossas Acções! 

Pela Lei do Pai, experenciamos as causas e os efeitos do que praticamos ao longo da 

nossas existências! 

Uns aceitam na Terra os desafios a que se propuseram na sua Reencarnação! 

Outros desistem e cometem o suicídio! 

Outros de Nós, revoltam-se, perdem a perspectiva e a noção do que é ser Filho de 

Deus e magoam seus irmãos e a si próprios acima de tudo, aumentando cada vez 

mais os seus débitos cármicos! 

Queridos Irmãos. Ser responsável, significa, enfrentar as suas dificuldades com a 

percepção de que são algo que precisamos resolver – seja por expiação ou 

preparação futura! 

Nos momentos de dor, confiemos que nunca estamos sós na nossa caminhada! 

Estamos sempre convosco! 

Vibrando por vós! Abri Vossos corações ao Amor do Pai! Confiai que tudo tem um 

objectivo que visa apenas o nosso aperfeiçoamento! 

Meus Irmãos, sempre apelamos ao Vosso Bom Senso, à Vossa consciência, à Vossa 

Responsabilidade como Alunos na Escola do Pai! 

Estudai que convosco acontece! 

Entendei e aceitai que o Pai é justo e que nada se passa sem o seu consentimento! 

Tudo Visa o nosso crescimento! 

Não Vos desespereis! Não Vos revolteis! 

Orai ao Pai por Entendimento! 

E com ele, tudo virá! Sereis felizes! 

Fiquem em Paz! 

Que a Luz do Pai sempre Vos ilumine e console nas horas da prova mais difícil! 

Flores, muitas flores para todos! Coragem! Coragem! 

 

Sessão de 06-11-2008 

Boas Noites! 

Minhas queridas! 

Quanto Amor tendes no coração! 

Vibrais por Amor, mesmo chorando! 

O mesmo fazemos deste lado da Vida! E são tantos os que desistem! 

São tantos os que enfrentam tamanho e inimaginável sofrimento! 

Irmãos queridos, não desistam! 
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Peçam entendimento ao Pai! 

Peçam-lhe a Luz necessária para entender que a Vida na Terra é uma passagem, um 

teste à nossa vontade de nos tornar-mos melhores! 

Quanta desilusão! Quanta tristeza! Quanto desalento! 

Amai sempre! Amai sempre! 

E convosco estaremos sempre! 

Fazei apenas o Vosso Melhor! 

Vivei um dia de cada vez! 

Confiai que o Pai sabe aquilo que nos faz falta! Aquilo que mais necessitamos para ser 

felizes! 

Atingir-mos a Luz e a Paz! 

Fiquem em Paz! Perante uma dificuldade: Pedi Entendimento! E tudo se Vos tornará 

mais fácil! 

Que a Luz do Pai sempre Vos Guie os Passos e os Pensamentos! 

Fiquem em Paz! 

Uma Irmã na dor, na Alegria, na Vida! 

Sempre a aprender! Sempre a aprender! 

 

Sessão de 06-11-2008 

Santas Noites 

Meus Irmãos, as regras da nossa actuação visam a Vossa protecção e a assistência 

correcta a quem de nós está em sofrimento! 

Devemos de ter sempre presente, que acima dos nossos sentimentos, está a realidade! 

Mas meus Irmãos, quando a Vossa vontade é pura e sincera! Quando o que vos 

anima é o bem estar de Vossos Irmãos, acima do Vosso próprio Bem estar, nesses 

casos Irmãos, a nossa intervenção pode ser mais presente! 

Todo o Obreiro do Pai é abençoado! 

Todo o seu esforço é abençoado! 

Nunca percais a Fé no Amor do Pai! 

Nas horas do desalento, sintonizai-vos connosco! 

Secundaremos os Vossos esforços a favor de Nossos Irmãos em sofrimento! 

Sede sempre conscientes e responsáveis no Vosso proceder! E estamos sempre a 

Vosso Lado! 

Feliz regresso a Vossos Lares! 

Bem hajam Irmãos pelo Vosso coração desinteressado! 

Que o Pai sempre Vos Guie! 
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Que o exemplo de Jesus Vos inspire! 

Até breve!  

  

 

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

 


