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PSICÓGRAFA  A 
 

Sessão de 12-03-2009 
Pelo caminho há tantas coisas a ultrapassar, tanto que escolher! 
Jesus também caminhou, mas fez escolhas certas, aquelas que servem para nós escolhermos também. 
É nessa sabedoria que nele já existia que nós temos que ir beber, absorver tudo aquilo que Ele nos ensinou 
com sua vida de sacrifício! 
Escolhemos sempre pois em nós ainda existe livre arbítrio, escolhemos aquilo que queremos! Mas se a 
escolha for adequada caminharemos sem demoras pelo caminho que nos levará até Ele, Nosso Mestre! 
Há pois que ter cuidados com nossas escolhas, sabermos se elas nos servem na carne, ou em evolução do 
espírito? 
Meus irmãos, é na escolha que podereis saber já aquilo que tendes junto de vós, pois sabereis sempre 
quando optaste mal! Mas tudo isso é ainda natural em vós, pois estais em plano ainda muito negativo, onde 
existe ódio! 
Como tudo que evolui para Deus também sereis seres livres para fazerem procuras em vós, procurai porque 
tendes dentro de vós tudo que precisais! 
Todos estamos evoluindo, por isso, caminhai naquele caminho que já está em vossas escolhas, fazendo bem 
a todos aqueles que sofrem e que vos pedem auxílio! 
Ajudar sempre para que sejais um dia também ajudados! 
Estamos convosco para ajudar! 
 

Sessão de 12-03-2009 
Paz! 
É com amor que aqui estou! 
Cada coisa a seu tempo! 
E a cada um é dado quando merecer por mérito próprio! 
Nada é ganho sem lutar! 
Nada é obtido sem merecer já essa vitória que é afinal ganha sempre que se ultrapassa cada meta que está 
metida na vida de cada ser! 
Vede que ainda tendes tanto para dar! 
Dais tão pouco ainda! 
Procurai meus irmãos dar-vos integralmente, só assim conseguireis vibrar em amor! 
Mas todos estão nesse percurso! O da luta para alcançarem a perfeição! 
E tudo será assim só quando já estiverdes em condições para tal! Nada vos impede de vos entregardes com 
mais vontade na ajuda! 
Tudo está apenas dentro de vós, querer ajudar! 
Estou presente! 
B……………..! 
 

Sessão de 19-03-2009 
Paz! 
Estou presente em teu trabalho que é tua missão aqui onde se trabalha para obter-se conhecimento 
espiritual! 
Muito há a aprender, sempre e cada vez mais pouco se sabe, pois à medida em que pensamos já saber 
alguma coisa, vêm nossas dúvidas para que possamos ir mais além, aprender mais! 
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Minha irmã, é com agrado que vejo-te a pôr questões junto de nós, que estamos aqui para poder esclarecer 
aquilo que fôr-nos possível. 
A questão posta é: Porque tem o passista que ligar-se por vezes junto do paciente necessitando de tocá-lo? 
Há que ter presente o seguinte: 
Existe entre nós transmissão de fluidos, aplicados por essa via para que sejam dirigidos à parte do receptor 
que esteja mais necessitada. 
Por vezes existe perfeita união na fusão das energias, envolvendo essas o canal que vai absorvê-las mas 
sempre para que fluam através de vós para libertação de negatividades e para energizar! 
Pela canalização fluídica o médium recebe energias subtis que aplica nos centros energéticos do doente! 
Para isso não há que tocar nele! 
Pois tudo é libertado directamente no corpo etéreo, onde se situam os centros energéticos! 
Há no entanto que referir que nem sempre os receptores necessitam apenas de energia vital! 
Por vezes há que efectuar curas. 
Na cura emergem do Alto energias específicas que estão adequadas a cada tratamento! Basta dizer que são 
vários os elementos utilizados, tudo trazido pelos Irmãos que trabalham na área da medicina, sabendo que 
tratamento dar a cada situação em que urge ajudar. 
Cada vez mais se vive na dor, mas a cada irmão que sofre é trazida nossa vibração de amor! Com ela doamos 
aquilo que irá ajudar a que sinta alívio para seu sofrimento! 
Mas trabalhamos sempre em equipe convosco, porque vosso trabalho é necessário para podermos mais 
eficazmente actuar junto de vós! Por isso é sempre utilizada vossas energias que se sintonizam com as 
nossas e que são então canalizadas para vós para a ajuda! É na união de almas que nos teremos que ligar, 
usando os recursos que temos e que são enormes! 
Quando no entanto existe necessidade física do doente no toque, ele é permitido, sempre com restrição 
adequada, sempre de forma a que tudo seja processado como é necessário, porque cada um saberá sempre 
como o fazer! 
Quando é necessário, quando há exigência de manter as normas que regulam esta prática ao objectivo a que 
se dirige. 
Cabe-vos estar atentos para que tudo se processe na harmonia. 
Minha irmã, terás oportunidade para saberes quando deves ou não utilizar sempre a energia que flui para 
vós. 
É com amor que aqui estou, sempre na senda da evolução! paz para todos vós! 
B……………..! 
 

Sessão de 22-04-2009 
Ó Pai! 
Quando vai chegar meu momento de ajuda? Estou por aqui há tempos que parecem não ter fim! 
Luto tanto para sobreviver neste local onde tudo é sombrio, nada nos acalenta na dor! 
Somos muitos a aqui vir pedir vossa ajuda, tantos somos que torna-se difícil ser socorridos. 
Temos fome! 
Temos frio! 
Temos dor! 
Perdão peço-te Ó Pai! Peço-te Paz! 
Porque estou em desespero por ajuda mas também já percebi porque tenho de sofrer mas quero perdão 
para que possa ser ajudado! 
Obrigado por poder comunicar convosco! 
Vivendo em esperança por vossa ajuda. Aqui estarei esperando! 
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Sessão de 22-04-2009 
Por amor! 
Vivei meus irmãos! 
Vivei vossas vidas! 
Mas acautelai-vos porque a cada esquina espreita sempre alguém a quem foste mau, a quem desprezaste! 
Pensais neles? Não! Vossas memórias estão presas nesta vossa vida! 
Mas aqueles que ainda pertencem à vida que convosco viveram não esquecem, não perdoam! Por isso 
espreitam-vos. Pretendem vingança! 
E é nesses precalços da vida que viveis que sois apanhados sem saberes porquê! 
Por isso vos digo! 
Vivei vossas vidas! 
Mas vivei-as sempre de forma limpa! 
Porque só assim tereis convosco aqueles irmãos que vos guiam, que vos ajudam! 
Com eles estareis mais protegidos daqueles que ignorais estarem presentes! 
Vivei vossos dias sempre com vossos corações voltados para vossos irmãos, aqueles que junto a vós estão e 
necessitam de vossa ajuda. A material para os que hoje convosco experienciam, espiritual para aqueles que 
estão sofrendo noutros planos da matéria! 
Lembrai-vos que é dando que recebereis! 
Quanto mais conseguirdes auxiliar! 
Sereis mais ajudados em vossos percursos que visam vossa ascenção na luz! 
É com amor que vim até este local! 
Um irmão! 
 

Sessão de 22-04-2009 
M….! 
É com amor que estou aqui, neste teu trabalho, que é de acordo com a vontade de Jesus! Minha filha, tudo é 
necessário viver, para isso estamos em evolução espiritual! 
Cada prova ganha conta em nossas vidas porque fazem parte de pequenas dificuldades que temos que 
superar para podermos alimentar nossas almas que clamam na chama do conhecimento. 
Cada etapa é feita na medida adequada a nossa necessidade em crescer! 
Por isso há que ter calma quando somos postos à prova, darmo-nos sempre com amor, que é afinal, aquilo 
que já teremos conseguido adquirir em nossas caminhadas! Jesus deixou-nos tudo para sabermos como 
caminhar, Ele sofreu tanto, mas tanto, que nenhum homem conseguiria suportar tal sofrimento! Mas Ele já 
era Aquele Homem Grande! Por isso veio junto de nós para que acreditemos que sofrer é necessário para 
nos libertarmos de tudo aquilo que criámos para nós mas que não será nosso! Cada dia é um dia novo para 
todos! Acreditai! Vigiai! Orai! Conseguireis! 
Com meu amor! 
 

Sessão de 22-04-2009 
Boa Noite 
Estou presente para ajudar naquilo que me for possível! 
Continuo junto de ti em teu trabalho, que há que ser feito! Porque Deus assim quer! 
Quantas vezes desejaste estar em paz? 
Quantas vezes pediste a Paz? 
Paz é tão necessária a teu trabalho, Paz traz mais Paz! Cada pedaço adquirido vai-se juntando em nódulos 
certos, adequados, conforme teu propósito vai aumentando! 
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Por vezes há que parar um pouco, para dar espaço ao vazio criado, para depois recomeçar naquela procura 
incessante nela virão todos aqueles que querem também ajudar, e tudo será recuperado, desbloqueado, 
corrigido! 
Quando o homem quer, tudo é sua conquista! 
No querer unem-se em si Aqueles que chegam nas suas vibrações de força, para que consigam atingir 
objectivos sagrados! 
Há muito que trabalhar! 
Há que recuperar tempo perdido, mas necessário, há que retemperar forças pois são necessárias para que 
teu trabalho tenha consistência, pelo equilíbrio físico e psico que é necessário equilibrar! 
Há que acreditar que Tudo É como Ele quer! Porque há que assim ser! Por Amor a todos, por entrega a 
todos, para que nada seja perdido! 
Tudo tem que seguir… para que um dia todos possamos encontrá-lo! 
Jesus está entre nós! 
 

Sessão de 22-04-2009 
Paz! Minha missão é ajudar quem necessita! Estou aqui em nome de Jesus, Nosso Mestre! 
Hoje há que aproveitar ensinamentos adquiridos ontem, cada dia se aprende, errando, lutando, tudo serve 
para nossa aprendizagem! Contudo, há que estar consciente de nossos erros, rectificá-los! 
Corrigir aquilo que ainda somos imperfeitos em fazer, para merecermos experienciar novas situações que 
nos são postas para sabermos corrigir! 
É errando e rectificando que conseguiremos ajustar nossas vidas passadas na vida presente! 
Para que nosso futuro possa já ser apenas de pequenas experiências na carne, seremos levados à conquista 
de cada alma que ascende na luz do Pai! 
Libertai-vos meus irmãos! 
Despojai-vos daquilo que vos atraza em vosso crescimento espiritual porque vós sois seres que querem a 
perfeição, e sabereis um dia alcançá-la! 
Sempre com Jesus Presente! Até sempre! 
 

Sessão de 30-04-2009 
Livres são todos aqueles que já estão desapegados dos bens materiais. 
Porque já sabem que tudo que lhes é necessário é Luz! 
E na Luz sabem ver melhor que só necessitam daquilo que lhes é essencial à sua permanência na terra. Tudo 
lhes foi doado! 
Mas tudo é transitório! Quando já tiverem transitado para a vida que é a sua – espiritual -, nada que tiveram 
na vida terrena lhes fará já falta! 
Os bens eternos são os do espírito, que se mantêm para sempre! 
Que Deus vos ilumine! 
Vosso! 
 

Sessão de 30-04-2009 
Jesus! 
Sempre Jesus = 
Vede sua vida, 
Olhai sua cruz e vede! 
Quem, como Jesus, saberia carregar aquela cruz? Outros aqui estiveram tal como Ele, mas nada foi como sua 
experiência! Na dor, carregou Amor para toda a humanidade e perdoou sempre! Foi Jesus quem nos deu o 
exemplo para que consigamos viver melhor, sempre sabendo que a vida é eterna! Cada dia deverá ser vivido 



 

 
Associação Espírita Luz e Amor 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 21-08-2010, no site www.aela.pt 

 

5 

por vós, elevando vossa caminhada em prol daquilo que foi Sua vida! Continuai vosso trabalho, estamos 
junto a vós! 
Com Amor! 
 

Sessão de 30-04-2009 
Paz! A vida é assim mesmo! 
Um dia tudo está bem! 
No outro nada está em paz! Tudo está em desarmonia! 
Mas a vida é feita de tudo isto! 
Porque o homem tem que saber enfrentar suas dificuldades, tomando sempre decisões, para poder sair 
daquilo em que se encontra envolvido ainda na matéria densa! 
Quando perceber que para tudo existe forma de resolver aquilo que se depara em seu caminho então saberá 
reagir de forma correcta, sempre compreendendo, aceitando, e assim sairá daquilo que lhe é necessário 
viver, aprendendo as lições que são-lhe necessárias! 
Hoje tudo está mudando, por isso há que lutar sempre, nunca desesperando, há que estar em vigilância 
sempre, convosco estão vossos guias, que vos acompanham na vossa evolução e que vos ajudam. 
Acreditai meus irmãos que hoje vós estais em prova dura, nada que acontece vos é impróprio, tudo faz-vos 
falta na vossa experiência terrestre! 
Estou presente! 
Em missão e por amor! 
M….! 
 

Sessão de 30-04-2009 
Querida! 
Estou aqui contigo. Ouve teu coração! 
Envolve-te na esperança de uma vida melhor, em teu crescimento espiritual, tudo aquilo que queres! 
Não te esqueças que Jesus está sempre presente na missão que tens que viver! 
Porque tu lhe pediste essa condição! 
E compete-te cumprir aquilo que te propuseste fazer aqui, na matéria! Deus permite sempre que cada seu 
filho cresça cada vez mais para que venha, um dia! 
Até Ele! Vira-te para Deus! 
Cumpre aquilo a que te comprometeste, sempre com o objectivo principal de evoluir! 
Pois é esse o destino de todos, avançar na vida superior, ter consciência de cada etapa que vai percorrendo, 
e tentar caminhar sempre… 
Minha filha, 
Hoje estou aqui para cumprir também minha missão! Ajudar! 
Que possa atingir tua alma! 
Para que saibas que não estás aqui só! 
Estou contigo! 
M….! 
 
 
 PSICÓGRAFA  B 
 

Sessão de 19-03-2009 
Guia! 
G……! 
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Pai! 
Meus Irmãos, esta palavra encerra em si mesma, toda a certeza de que somos amados! 
-Por  
-Amor 
-Intemporavelmente! 
Todo o Pai, toda a mãe, tem uma responsabilidade amorosa imensa! 
Um Pai – sabe ouvir, explicar… 
Um Pai -  sabe entender e educar… 
Um Pai -  sabe que os filhos nem sempre o ouvem 
Mas tanto a Mãe como Pai, tem um coração imenso! Desenvolvem em si mesmos a capacidade de tolerar e 
compreender, de ouvir e de perdoar! 
Todos erramos! Todos aprendemos! 
Todos somos Pais e Filhos até aprender-mos a sermos justos e bons, até à perfeição, à Luz! 
Sede tolerantes, tal como o Pai o é connosco! 
Fiquem em Paz! 
Muita Luz e Amor para todos! 
Que o Pai sempre Vos ilumine a todos! 
 

Sessão de 19-03-2009 
Santas Noites! 
Queridos Irmãos, hoje temos muito trabalho! É tão grande sempre o sofrimento! 
Muitos irmãos desconhecem a Verdade da Vida! Vivem na ilusão de que a Morte é solução para tudo! 
Geram para si mesmo tanto sofrimento desnecessário! 
A Vida é contínua, é aprendizagem sucessiva! 
Em cada etapa, uma lição deverá ser aprendida! 
O que julgais como punição, é apenas a Bênção da aprendizagem! 
São instrumentos de Amor! Enfrentai-os com coragem, com Fé! Vereis a recompensa um dia! 
Que o Pai sempre Vos ilumine! 
Uma Irmã, 
Sempre a aprender! 
 

Sessão de 19-03-2009 
Rosas! 
Doce manifestação do Amor do Pai! 
Tudo no Pai é sublime! 
Uma flor é carícia para a alma, para os sentidos…é dadiva de vida! 
Com uma flor se terminam Guerras? 
Com uma rosa se reforçam os laços familiares! 
Amai-Vos, tolerai-Vos, Ouvi-Vos uns aos outros com Amor! De coração aberto! Sem medo! 
Que a Luz do Pai a todos ilumine! 
Fiquem em Paz! 
Uma irmã 
 

Sessão de 19-03-2009 
(Mulher de 48 anos) 

Morri! Foi isso! Morri! Não dei por nada! De repente tudo ficou escuro! Deixei de ver, mas ouvia! 
Falava e ninguém me respondia! Frio! Tinha frio! 
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Vim contigo na semana passada! E fui contigo! Estava zangada contigo! 
Mas afinal vi, que tu trabalhas muito! Perdoa ter-te sugado algumas energias! 
Apenas não sabia o que fazer! Só te via a ti! Ao pé de ti não tinha medo! 
Muitos de nós deste lado, colam-se a vocês! 
Não sei porquê, mas só te via a ti! 
Ainda não sei se foste tu que me fizeste mal ou se fui eu que te fiz mal! Ouvi alguém com uma voz doce falar 
muitas vezes comigo! Tive muitas e longas palestras! Hoje estou calma, estou em Paz! 
Sei o que me espera, o quanto ainda tenho de trabalhar! Também quero ser socorrista! Não há recompensa 
maior do que ver alguém a sorrir para nós! 
Quero aprender a ser útil! 
Não quero envergonhar-me daquilo que não fiz! Não quero nunca mais ser uma parasita! Uma nódoa na 
Vida! 
Pretendo apenas ajudar outros Irmãos, tal como me ajudaram a mim! 
É muito triste não ver, sentir-se só! 
Perdi várias vidas pensando que estava correcta! Fui soberba! Arrogante!  
De nada vale querer o mundo só para si próprio! Pura ilusão! Nada trouxe para mostrar! Se não fiz nada de 
mal, bem também não fiz! Poderia ter feito tantas coisas! Hoje sobre os meus ombros pesa a desgraça 
daqueles a quem não ajudei! Poderia ter feito tanto! Para alguns, apenas um sorriso teria sido suficiente! 
Duvidão? 
Pois asseguro-Vos, que é tão certo como estarmos aqui! 
Quis tanto da Vida! E esqueci o mais importante: fazer o meu melhor para os outros e para mim mesma! 
Respeitar os outros e a mim! 
Apenas via o ponto de vista que mais me favorecia aos olhos do Mundo! 
Esqueci-me de que também somos Espírito… chorei, revoltei-me agora aqui estou! 
Apenas tenho agora a minha vontade de voltar a ser melhor! O querer ser humilde, porque entendo o 
quanto fui louca! 
Meus Irmãos, somos Vida contínua. Não façam como eu! Não desperdicem as Vossas Vidas! 
Façam tudo o que puderem por vocês mesmos e pelos outros! Com Amor, com muito Amor sempre! 
E asseguro-Vos, não estariam a lamentar-Vos como eu! 
Tenham Fé! Somos Vidas! Somos vida Contínua! 
Uma Irmã 
A aprender a reconhecer a Vida! 
Que o Pai me ajude e me perdoe! 
Que o meu testemunho Vos possa alertar: evitem sofrimento por ganância, preguiça, ostentação e egoísmo 
como eu! 
Até um dia! 
 

Sessão de 19-03-2009 
Letras, símbolos… 
São expressões do pensamento, 
São palavras… 
Vosso desconhecimento sobre a realidade da Vida, provoca grandes atrasos na Vossa evolução! 
Dedicai-Vos ao Estudo sistemático! 
Mas ao Estudo reformador, à aplicação do que é lido! À compreensão do que necessitais para evoluir! 
Construí hoje, o Vosso futuro! Tudo depende de nós mesmos! Nada é definitivo. 
Fiquem em Paz! 
Um Irmão 
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A aprender a viver! 
 

Sessão de 26-03-2009 
(Seguem manifestação de 2 entidades que causaram perturbação, pois a médium sentiu alterações vibratórias e há 

palavras que a médium não pode reproduzir por escrito e também porque não entendeu cerebralmente. Essas 

palavras assinalam-se com asterisco* . )    

Tem de morrer pois tem! 
Que tanto se mete! 
Ina arranco-lhe as orelhas sim! Arranco-lhe os olhos! Desgraçado! *** 
Desgraçado! Agora paga-as tem muitos a querer-lhe tratar-lhe da saúde! 
Desgraçado! *** 
Dá-lhe! Dá-lhe! 
Vais ver como lhe mordo! Cá o esperamos! Se não o matar-mos nós a ele mata-mos a mulher, ou a filha ou a 
neta! Desgraçado! Desgraçado! 
Morre! Arranco-te os olhos como me fizes-te a mim! Malvado! Malvado! Morre! 
Morre! 
Larguem-me! Larguem-me 
Malvado! É um real *** matou tantos! Tantos! 
Larguem-me! Larguem-me| 
Desgraçado! Larguem-me! 
Quero tirar-lhe os olhos! Morre! Morre! 
Larguem-me! Larguem-me! 
Quero *** 
Deixem-me! Larguem-me! Larguem-me! 
Desgraçado morre! Morre! Morre! 
Não quero! 
Não quero! 
Larguem-me! 
(De seguida incorporou na médium assistente e começou a ser doutrinado.) 

 
 

Sessão de 26-03-2009 
(Logo de seguida começou a comunicar a 2ª entidade) 

Larguem-me! 
Não fui eu! 
Passaram-me à frente! Que porra! 
Passaram-me à frente! Passaram-me à frente! Mas o que é isto! Larguem-me! 
Quero ser eu *** 
A família dele tem de sofrer! Mato-lhe a neta<1aquilo que ele mais gosta! Como ele me fez a mim! Malvado! 
Malvado! Ai se eu pudesse! Se eu pudesse! 
Malvado! Malvado! 
Larguem-me! Larguem-me! Já disse! 
Quero tirar-lhe os olhos! Desgraçado! Matou tantos! 
Desgraçado! 
(Em seguida esta entidade também incorporou para ser esclarecida e enviada ao seu plano.) 
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Sessão de 26-03-2009 

Guia! 
G……! 
As dinâmicas do Socorro! Queridos Irmãos, hoje falamos daquilo, que todos precisamos: de carinho! 
Muitas vezes vemos que Nosso Irmão precisa de ajuda! Ou reconhecemos que também nós precisamos de 
Auxílio! 
E que fazemos: a maioria das vezes revoltamo-nos! Contestamos a Misericórdia Divina! 
Somos incapazes de ver o quanto precisamos dessa prova, dessa dificuldade! 
Todos nós, perante as situações que temos de enfrentar, ficamos tristes! 
E que mais fazemos ademais das vezes? 
Acaso dá-mos o primeiro passo para resolver o que nos aflige? 
Acaso analizamos o porquê do acontecimento? 
Tentamos porventura, evitar nossos erros? 
Tentamos fazer o nosso melhor? 
Meus Irmãos, lamentavelmente, todos Nós tendemos a apenas pedir ajuda ao Pai! 
Neste caminho nosso até á Casa do Pai, temos muito a trabalhar sobre nós próprios para evoluirmos! 
Deste lado, uma das Nossas Santas Missões é ajudar-Vos, dar-     -Vos Luz e Amor!  
Queremos sentir Vossa Alegria e não chorar convosco! 
Mas meus Irmãos queridos, apenas podemos ajudar, quem dá o primeiro passo!  
Quem se esforça! Quem confia no Amor do Pai e na sua Compaixão! 
Quem quer realmente ser ajudado e não procura apenas a solução fácil e comodista! 
Irmãos, crescei! Sede conscientes! 
Sede responsáveis pela Vossa Vida! 
Que os ensinamentos de nosso Mestre Jesus nos norteiem os passos! 
Que o Amor omnipresente do Pai nos fortaleça! 
Fiquem em Paz! Estamos a Vosso lado sempre! 
Muitas flores para todos! 
 

Sessão de 26-03-2009 

 
Boas noites! 
Queridos Irmãos, Vossa Luz e Vosso coração são grandes! 
 Mas entendei, cada um tem o seu caminho! A sua aprendizagem! 
A nós apenas nos compete fazer o nosso melhor!  
Nada mais! Damos o primeiro passo e oramos ao Pai! Colocamos nas suas mãos todas as aflições! 
Com Fé! Com confiança! 
Tudo está certo! Nada acontece por acaso! 
Somos todos muito amados! 
E nós Vos amamos a todos! 
Confiem em tão grande Amor! 
Uma Irmã 
Sempre a aprender! 
Sempre a aprender!  
 
 

Sessão de 23-03-2009 



 

 
Associação Espírita Luz e Amor 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 21-08-2010, no site www.aela.pt 

 

10 

 
Abençoadas Noites! 
Meus Irmãos o Caminho é longo! Mas todos os passos dados serão recompensados! 
O esforço para crescer, para respeitar o que nos rodeia terá como fruto a felicidade! 
Temos muita dificuldade em entender a Essência da Vida! Muitos vivem em ilusão, em todos os planos da 
Vida isto acontece! 
Vivenciar o Amor, emanar Amor, respirar Amor é a única Verdade Intemporal! A única certeza de estar a 
evoluir! 
Mantei-Vos fiéis á Doutrina do Amor e garanto-Vos que sereis Felizes e tereis Paz! 
Ficai em Paz! 
Até um dia 
Um Irmão 
No Caminho da Vida! 
 

Sessão de 26-03-2009 
Meu Deus! Amor, Amor! 
Já chorei tanto hoje! Tanto! 
Cheguei aqui com tanta raiva! Tanta raiva! Queria matar! 
Depois de tudo o que já vi e ouvi, apenas quero desejar a todos Paz! Que um dia o Pai permita que eu Vos 
possa ajudar! 
Quero apenas agradecer-Vos! 
Deixaram vir dar o meu testemunho antes de seguir! 
Estão á minha espera! 
Obrigado a todos! 
Uma Irmã 
Regressarei para Vos beijar as mãos! 
Obrigada. 
 

Sessão de 02-04-2009 
 

Guia! 
G……! 
Nós! Quem somos nós? 
Como é diferente aquilo que somos e aquilo que mostramos ser! 
Meus Irmãos, somos compostos de muitas “camadas”, de muitos sentimentos, de muitas dúvidas, de muitos 
medos! 
Raramente nos mostramos como somos na realidade: almas inseguras à procura de Amor! Filhos pródigos 
de regresso à Casa do Pai! 
Mas alegrai-Vos Irmãos, este Caridoso Pai: 
- entende nossas dificuldades! 
- compreende a nossa pequenez e nossos medos! 
Este Pai omnipotente, envia-nos e cria para nós, tudo o que precisamos para evoluir-mos! 
Vivendo em Paz connosco próprios, fazendo o nosso melhor a cada momento, Garantimos a nossa Felicidade 
em todas as dimensões em que possamos estar. 
Tende Fé, coragem e Amor e no coração! Nunca estais Sós! Nunca estamos sós nas Nossas Caminhadas. 
Que a Luz do Pai, sempre Vos Guie! 
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Fiquem em Paz! Flores para todos! 
 

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


