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PSICÓGRAFA  A  

 

Sessão de 31-07-2008 

 

Qual verdade? 

Porque tem o homem a verdade daquilo que ainda lhe é tão difícil atingir? 

Pensa que tem a verdade? 

A verdade é Deus! 

Força creadora de Tudo que é o homem! 

Para que alcance a Verdade tem primeiro que conhecer Deus! E sabemos quão 

longe ainda o homem está de alcançá-lo! Cada vez mais tem que entender que 

nada sabe! Aquilo que julga saber nada ainda lhe permite alcançar! Porque 

pensando saber já tudo esquece-se que nada é determinativo de algo! Mudanças 

são levadas a acontecer naquilo que entende ser Verdade! Para que possa evoluir, 

tem que acreditar que tudo está mudando, até em sua mente, que já não aceita 

aquilo que para si era até há pouco tempo quase inquestionável! 

Mas Deus que está dentro de todo o Homem vive! 

E vivendo em si abre suas almas mais longe! 

Encaminha-as para a Luz que d’Ele provém para que possa alcançar mais 

conhecimento… E no Conhecimento chegará então à Verdade que não é Absoluta 

para si! 

Como pode o Homem pensar que já sabe algo? 

Horizontes medeiam aquilo que já sabe d’Aquilo que É! 

Por isso ele sofre… 

Para que no sofrimento algo lhe chegue como consolo para continuar sua procura! 

Mas nada pára, sendo que o processo evolutivo no homem é seu crescimento 

espiritual, na liberdade que Deus lhe deu para que possa avançar cada vez mais… 

Para que saiba que tudo é necessário sofrer, para que possa resgatar seu passado 

longínquo! 

Na escuridão que faz parte de si, ele criou tantas fases para suas vidas até que tudo 

seja luz para si! Seu futuro será sua felicidade para Viver! 

Quando conseguir atingir condição maior para escalar sua conturbada evolução 

então já estará em contacto com Aqueles que estão junto a si para resgatá-los de 

uma condição desfavorável, para melhorar-se, para ter Paz! 
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Aqui neste plano ainda sofremos, porque ainda não compreendemos que não 

pertencemos aqui! Mas temos que aqui estar para merecermos tudo aquilo a que nos 

propusemos! 

Vossas situações apenas resultam do facto de não merecerem ainda vibrar mais alto! 

Mas chegareis mais alto, tão alto quanto quiserdes… 

Meus irmãos! 

Caminhai sempre pelo caminho Certo… 

Não vos deixais perder! 

Cada passo perdido mexe com vossa evolução! 

E tereis que caminhar mais! 

Para que possais ver como Jesus vos ama… Para que possais vê-lo! 

Lutai pelo Conhecimento! 

Não vos percais pela falta de humildade… 

Pois vós estais todos em aprendizagem espiritual, e não deteis qualquer Verdade! 

Verdade é Deus! 

Amor! Aquele que nos creou e nos quer feitos à sua Imagem e semelhança… 

Porque para Ser é necessário Viver! 

Sempre com Deus em cada coração! 

Na Liberdade Maior! 

No Amor Infinito do Ser! 

Quando o Homem compreender Deus tudo será diferente para si! 

Seus horizontes abrir-se-ão conduzindo-o até lugares onde suas almas ainda não 

conseguem penetrar! Porque ainda não é o Tempo para tal! Porém, chegará, um dia. 

Aqui junto de vós para ajudar-vos a entender porque não deveis pensar que já sois 

aqueles seres iluminados que gostaríeis de ser! 

A iluminação é apanágio d’Aqueles que já vibram apenas no Amor! 

Aqui voltarei! 

 

Sessão de 31-07-2008 

 

Boa Noite. Minha amiga, tudo que acontece tem sua razão de ser! 

Pois tudo que tem lugar é porque Jesus tudo permite que possa ser experiência de 

quem já pode aprender com motivos transmitidos até por aqueles que já sabem 

aquilo que não podem realizar através de si! 



 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 

AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 19-07-2009, no site www.aela.pt 3 

Mas estão todos na experiência e por isso mesmo questões que já deviam não ter 

lugar servem para melhorar pois quem sofre com seu semelhante por ser trabalhador 

nesta seara recebe aquilo que for merecimento seu. 

Minha irmã, 

Deves de compreender, analisar, para que não te deixes envolver pelos pensamentos 

negativos que são emitidos, até pelos que tanto sabem já nesta matéria. 

Esses terão também sua dívida por saldar… 

Como tu tens a tua… 

Todos têm, por isso há que evitar que sentimentos nefastos vos assolem, apenas tereis 

que estar muito atentos a tudo que vos envolve! 

Porque há tantos irmãos que não querem que estais aqui porque não lhes interessa 

que vossa ajuda seja dada àqueles que já a merecem! 

Ajudai sempre! 

Ajudai vossos irmãos que aqui estão em missão espiritual, mas ajudai-os com vossa 

manifestação de Amor! 

Amor por todos, entre vós que aqui estais! 

Esse Amor irá transbordar… 

Cobrindo aqueles que anseiam subir! 

Hoje nada mais tenho para te dizer! 

Mas outros irmãos estão aqui para te ajudar neste trabalho! 

Estou presente! 

 

Sessão de 31-07-2008 

 

Amor é a condição para Viver! 

No Amor aqui estamos junto de vós! 

Tudo é envolvido neste Amor que aqui trazemos por vós! Porque Somos Irmãos, todos 

nós! Hoje neste plano, Amanhã noutro! Mas sempre vivendo no Amor! 

Vibração Maior que queremos todos possam sentir em vossas almas! 

Envolver-vos nessa luz que é Divina! 

Mas sabemos que nem todos podem ainda sentir tanto Amor que vos é doado pelo 

Pai! 

Contudo sempre vos amamos com Todo nosso Amor que é derramado na Luz Maior! 

Vimos sempre aqui! 
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Somos Amor! 

Luz Violeta! 

/-\ 

 

PSICÓGRAFA  B 

 

Sessão de 03-07-2008 

 

Guia 

G……. 

As cores da Vida! 

Queridos Irmãos, a Vida é uma das mais belas dádivas do Pai! 

A Vida vivida com Amor no pensar e no agir, é uma composição de cores brilhantes, 

cintilantes! 

É a nossa alegria em todas as ocasiões festivas e na dor, ao compreender-mos e 

aceitar-mos o nosso Karma, o resgate de nossas faltas! 

É na dor que mais rapidamente crescemos! 

Podeis perguntar, como é possível? 

Olhai para Vós mesmos, o que mais recordais: as alegrias ou as tristezas?  

De certo é a mágoa! Mas como a recordais? Com Entendimento? Com a análise 

sobre o que significa a prova ou com revolta? É aqui que a Vida muda de cores! 

Com revolta, com tristeza, a sentir-se só e temos uma paleta de cores mortas… 

Àh meus queridos irmãos, mas quando confiamos que somos amados, que o Pai zela 

por nós, que não estamos sós, que entendemos e agradecemos ao Pai tudo o que nos 

dá… meus queridos irmãos, temos uma paleta, uma Vida colorida, adornada de Luz e 

cheia de Paz! 

Confiai no Pai, amai, amai sempre! 

Ficai em paz! 

Muitas flores para todos! 

 

Sessão de 03-07-2008 

 

Boas noites! 

Queridos irmãos, muito trabalho temos esta noite! São tantos os que sofrem. 
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As nossas Missões de Socorro exigem da nossa parte empenhamento e 

responsabilidade, muito Amor e Alegria. 

Essencialmente Alegria! Gratidão ao Pai por neste momento, não estarmos a sofrer tão 

terríveis penas! 

Querido Irmãos, sereis recompensados pelo Vosso altruísmo, pela Vossa capacidade 

de Amar sem contrapartidas pelo simples facto de ser útil a nosso Irmão! 

Esta forma de pensar, é fruto de muito sofrimento ultrapassado e compreendido! É o 

resultado do estado de maturidade já atingido. 

Tende sempre o Vosso coração a transbordar de Amor! 

Não vos ireis arrepender de ajudardes Nossos Irmãos. 

Ficai em Paz! 

Bem hajam pela Vossa presença nos trabalhos! 

Ficai em Paz! 

Um Espírito de Amor 

Sempre a aprender 

Sempre a esforçar-se por continuar a Amar acima de tudo. 

 

Sessão de 03-07-2008 

 

Rosas! 

Santas noites meus Irmãos! 

Venho oferecer-vos rosas de Amor! 

Coroas de rosas Vos doamos todas as noites que aqui trabalhais! 

São o restabelecimento das Vossas energias, são o símbolo do nosso carinho por Vós! 

Todo Amor produz a mais cristalina Luz! Sois Luz! Sois a essência da Vida e do Amor! 

Acreditai que sois muito amados! 

Não Vos desespereis perante as dificuldades… entendei-as e mais leve será o peso da 

tarefa. 

Sede bravos guerreiros do Amor! 

Que a Luz do Pai e de Jesus sempre Vos ilumine! 

Até breve!  

 

Sessão de 03-07-2008 
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Boa noite Irmã! 

Também eu estou a preparar-me para reencarnar de novo. 

Preciso esquecer tudo o que fiz e tudo o que deixei de fazer! 

Preciso afastar de mim a vergonha de não ter aproveitado uma vida para evoluir. 

Sou uma Irmã, vivi 64 anos e parti à seis anos. Estou pronta. 

Vivi uma vida sem deficuldades, não cometi atrocidades nem grandes maldades! No 

entanto quando vi o filme da minha vida… chorei! Chorei muito! Envergonhei-me de 

ter sido tão egoísta!  

Poderia ter ajudado muitos Irmãos! 

Não precisava trabalhar, fui filha de pais ricos! Não aprendi nada sobre a Vida! Não 

procurei dar-me a ninguém! Não procurei aliviar o sofrimento de ninguém! 

Vivi apenas para mim! 

Bordei, li, passiei no meu jardim! 

Assim vivi minha vida! 

Puro desperdício! Não resgatei qualquer das minhas faltas! 

Deveria ter sido corajosa e ter criado infraestruturas para ajudar os que mais sofriam! 

Teria sido muito mais feliz! Teria provavelmente encontrado o Amor de um cônjuge e 

descendência! Nada dei, nada recebi! Vivi, diria que vegetei! 

Desperdício! 

Na minha próxima missão, espero ser um instrumento de Amor do Pai, ajudar sem parar 

todos os que eu possa de todas as formas que for capaz! Tenho medo de perder a 

coragem! De falhar de novo! 

Vou confiar nos meus Guias, nos Bons Irmãos, para me aconselharem! 

Sei que vou ter muitas provas, mas agradeço-as ao Pai! 

Preciso recuperar tudo o que já perdi! 

Preciso compensar todos os que deveria ter ajudado e não o fiz! Lembrando-me deles 

ajudarei outros… não os vou  reconhecer… 

Peço ao Pai a Força que preciso!   

Peço ao Pai a Luz para a minha Vida! 

Até um dia 

Com muita felicidade e amor! 

Obrigado por me ter sido permitido deixar o meu apelo. 

Que ninguém sofra pelos seus erros impensados. 
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 Sessão de 10-07-2008 

 

Guia 

G….! 

Paz! 

É a Graça que mais ambicionamos! Em todos os planos! 

Meus Irmãos, a mais preciosa Bênção que o Pai nos pode dar é a Paz! 

Sabeis o que significa ter paz? 

- É ter a consciência tranquila! 

- É ter noção do nosso papel nos vários estágios da nossa evolução 

- Ter Paz é ser humilde perante a Creação do Pai! 

- É respeitar – a si ao Próximo com o coração aberto! Com a alma pronta para ouvir e 

entender nosso Irmão! 

- Ter Paz é saber Amar! 

- Saber dar-se sem medo! 

- Saber e tentar ajudar sem qualquer contrapartida! 

- É confiar que o Pai não abandona os seus filhos! Que tudo tem um fim útil! 

Queridos Irmãos, vivei um dia de cada vez! 

Fazei apenas o vosso melhor! 

Aqueles que não querem receber ajuda, amai-os apenas! 

Àqueles que anseiam, por uma mão amiga, ajudai com muito Amor! 

Vede que aquele que ajudais hoje, poderá ser amanhã o Vosso mais dedicado 

amigo. 

Fiquem em Paz! Vão em paz! 

Estamos convosco! 

Flores, muitas flores para todos! 

 

Sessão de 10-07-2008 

 

Boas noites 

Minhas Queridas, é com grande alegria que Vos assistimos nos trabalhos! 

Somos uma Equipa! Nós e Vós ao Serviço do Amor incondicional! A ser verdadeiros 

Filhos e Irmãos! 

Por medo, fugimos, mentimos, deixamos de cumprir as nossas Missões! Perdemos tanto 

tempo nas nossas existências! 



 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 

AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 19-07-2009, no site www.aela.pt 8 

Se amassemos sempre, rapidamente chegaríamos à casa do Pai! 

À Felicidade Eterna! 

Meus Queridos Irmãos, também no nosso plano, continuamos a aprender a Amar! Não 

duvidem! 

Continuamos a crescer, a aprender a respeitar a Vontade do Pai! 

Também deste lado nos revoltamos e insurgimos perante as nossas Missões… é com o 

tempo que tomamos consciência! Apenas com o tempo e a nossa vontade de evoluir 

que subimos mais um degrau nesta longa escada da Vida! 

Mas vale a pena! Cada degrau conquistado traz-nos uma imensa alegria! 

Acreditai no Poder do Amor! 

Sede corajosos! Amai sempre e acima de tudo! Fiquem em Paz! 

Um espírito de Amor 

Ainda a aprender e a caminhar na procura da Luz 

 

 

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

 


