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PSICÓGRAFA  A 

Sessão de 03-01-2008 

Com Amor aqui estou junto de vós! 

Minha irmã, é com amor que aqui vim para junto de ti poder comunicar-me! 

Muito há para dizer, tantas coisas importantes! 

Mas o tempo aqui não permite que a comunicação possa conter matéria que 

requereria continuidade, dado sua característica! 

Por isso, limitar-me-ei apenas a pedir-te autorização, para a ligação mais 

permanente em teu trabalho, programado para a divulgação do conhecimento 

espiritual! 

Não terá apenas como objectivo a mediação na prática, mas também a 

faculdade de ser aperfeiçoada! Sabemos que regras existem para trabalhares! 

As regras são necessárias! 

As regras podem estar previstas na programação do trabalho a realizares, mas 

terão que ser criadas condições diferentes para que nosso envolvimento seja 

efectuado naturalmente! 

Tudo aquilo que for necessário será criado porque o encaminhamento que tuas 

tarefas serão sempre dirigidas por quem tem responsabilidades. 

Por isso, aguardarei pela permissão 

M….. 

 

Sessão de 03-01-2008 

Que Jesus esteja presente! 

Meus irmãos, é com muito amor que aqui vim, para vos ajudar em vossos 

trabalhos! 

Só pelo amor se conseguirá ajudar, pois muitos dos irmãos que vêm para ser 

ajudados não conseguem ainda entender sua situação e será com a emissão de 

fluidos de amor que seu desprendimento será possível de levar a efeito. 

Dai todo amor que puderdes, dai-vos totalmente pois é assim que conseguireis 

dar vossa ajuda! 
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Nós aqui tentamos colaborar convosco neste trabalho, estamos presentes e tudo 

fazemos com muito amor para que nos possamos envolver convosco nesta 

tarefa tão necessária a quem tanto sofre! 

Nada será demais nesta luta, todos unidos somos capazes, por isso uni vossos 

pensamentos, elevai-os até Deus, pois Ele está enviando sua Luz para que seja 

possível que a Sua Eterna Bondade seja sentida!  

Por amor, em espírito de missão, estamos presentes junto de vós! 

Com Amor! 

 

Sessão de 03-01-2008 

Pureza! 

Continuamos nosso trabalho convosco! 

Nossa missão é ajudar! 

Libertar os que sofrem! 

Trazer nosso Amor junto de vós! 

Amai-vos 

Tudo que é feito por Amor, é dádiva que é já conquista do homem! 

Dai-vos totalmente a vossos irmãos que pedem vossa ajuda! 

Luz seja irradiada para junto deles para que se seja possível saírem da escuridão 

em que se encontram, consigai ver o Caminho que leva até ao Pai! 

Estamos junto a vós neste trabalho! 

/-\ 

 

Sessão de 03-01-2008 

Paz! 

Continuai vossa missão de ajuda, tão necessária é neste momento de tanta 

aflição! 

Turmas de irmãos acorrem aos pedidos que se ouvem por todo lado! 
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É tanto o sofrimento que se torna tarefa difícil iluminar os caminhos que poderão 

levar a esses irmãos, em planos tão baixos em vibração que torna nossa 

intervenção penosa! 

Mas é para a ajuda que vimos aqui, neste local abrigado pelo Astral Superior, 

são trazidos aqui muitos daqueles irmãos que já têm condições para poderem 

receber a ajuda que necessitam. Muito trabalho é realizado aqui, nos dias e nas 

horas que vós estipulastes, mas também nas outras que restam! 

O trabalho é contínuo, sempre acarinhando os sofredores, Irmãos Maiores 

conduzem os trabalhos dando as orientações necessárias a todos os Irmãos 

trabalhadores do Astral que vêm aqui trabalhar em nome de Jesus, nosso Mestre! 

Todos vossos trabalhos estão protegidos, quer nos de hoje, quer nos dos outros 

dias, sempre aqui estão Mentores Espirituais da Casa Abrigo, Guias 

trabalhadores, Vossos e de Vossa Casa! 

Lembrai-vos que não estais sós, estais sempre connosco presentes junto de vós, 

dando nossa ajuda, por Amor a quem sofre, por amor por todos trabalhadores 

na tarefa que nos move e que terá de ser cada vez mais acentuada! 

Jesus guia-nos! Ele ajuda-nos com Sua presença Sempre projectada. 

Tudo é Sempre como Ele permite Ser! 

Meus irmãos, ficarei convosco hoje e sempre! 

Até breve! 

B…………..! 

 

Sessão de 10-01-2008 

Flores caem em catadupa 

São-vos enviadas pelos Irmãos Maiores que seguem vossos trabalhos, colhem-nas 

dos jardins fluídicos que cercam suas moradas! 

Ali crescem flores cheias de luz que as envolve em luz colorida, de acordo com 

cada espécie, de acordo com as cores que as adornam em sua espécie! 
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A assim ser, podereis saber que muitas espécies, cores, e odores aqui estão, 

envolvendo os trabalhos que aqui são feitos, desanuviando o ambiente, 

fluidificando todos que estão necessitando… 

Convosco as apreciamos, permitindo que as coloqueis junto de vossos corações, 

segurando-as em vossas mãos, tapetando vosso chão com elas, formando 

tapetes onde acolhemos nossos irmãos sofredores, que se arrastam até junto de 

vós para serem socorridos. Jesus permite nossas presenças junto de vós, em vossa 

Casa! 

Por isso continuamos nossa ajuda. 

Convosco sempre ficaremos, nossa luta não termina ali, que Paz, Harmonia e 

Amor tenham seu lugar junto de vós, para vossa ligação tenha luz necessária 

para vossa elevação espiritual! 

Fico convosco! 

 

Sessão de 10-01-2008 

Pureza! 

Vibrações de luz violeta vos envio para que possais envolver-vos n’ela, unir-vos 

nessa bendita luz, vos libertares de quaisquer ligações nefastas para vós! 

Deus quer-nos puros, na pureza do seu amor, vibrando plenamente atingindo 

Planos Altos na espiritualidade, ligando-vos em crescimento vibracional até Ele! 

Para nós, vossas elevações a Deus é objectivo querido, pois só assim será possível 

alcançares o objectivo que vos propuzestes quando reencarnastes! Só no 

crescimento espiritual chegareis até nós, vamos juntar nosso Amor e em conjunto 

chegaremos na Luz, no Amor, que o Pai tem por todos vós! 

Hoje é muito difícil conseguirmos penetrar sem dificuldade em comunicação 

contigo, existe envolvimentos no ambiente que são impeditivos de tal ligação! 

Mas estaremos aqui presentes, sempre vibrando para que vos unis connosco em 

luz violeta! 

/-\ 
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Sessão de 10-01-2008 

 

Luz para todos vós, que o Pai sempre vos guie no Caminho que nos conduz até 

Ele. Praticantes do Bem, ouvi como vossos irmãos aqui vêm pedindo vossa ajuda. 

Ouvi suas aflições, suas dores, seu sofrimento! 

É por isso que vindes a este local, para ajudá-los no seu percurso a fazer, 

precisam tanto de alguém para os ajudar, nada que possais fazer é algo para 

vós, mas é muito para eles. Lutai sempre contra quem não quer que vossa ajuda 

seja feita, levai adiante vossa batalha de ajuda, por amor tudo é possível de 

fazer, e sereis capazes de muito fazer por eles! 

Amigos, todos são necessários, com vossas energias conseguireis atingir aquela 

vibração necessária à ligação connosco, que aqui estamos para ajudar 

também, doando-vos nossas vibrações de forma a em conjunto podermos 

elevar-nos e abraçar nossos irmãos, envolvendo-os com nossas vibrações 

amorosas! 

Continuai vossos trabalhos, ligai-vos ao Alto e estaremos convosco, lutando pela 

elevação das almas que sofrem sem amor ainda! 

Luz para todos 

E tende fé! Lutai sempre 

A vitória será a da Paz na Terra e nas almas em crescimento! 

F. 

 

Sessão de 10-01-2008 

Paz! 

Sempre na Luz! 

É n’Ela que te elevas até nós! 

Eleva-te sempre n’Ela para conseguires obter harmonia para tuas ligações a nós, 

aqui em missão contigo, minha irmã! 

Vê como é fácil… 
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Na Luz é trazida a ajuda que necessitas, conseguindo captar nossos 

pensamentos, transmitir nossas mensagens para todos poderem saber aquilo que 

nos é vontade de divulgar! Essa Luz conheces, Sol que ilumina teu ser, Sol que 

acende chamas perdidas nas trevas, Sol que aquece nossos corações. 

Esse Sol sempre brilhou mesmo noutras épocas, noutros Tempos, sempre indicou 

caminhos que era necessário seguires! Esse Sol é símbolo divino, Luz! Concentra-

te, liberta-te de inquietações que te absorvam, preocupações que te invadem, 

ama com teu coração, abre-o plenamente para tua vida espiritual, pois tudo 

tem de seguir seu curso, tudo faz parte daquilo que cada um tem de passar 

para poder ascender na luz! 

Quem escolher o caminho já sabe que é para continuar, prosseguir na luta 

necessária, aquela que a cada dia é responsabilidade tua! 

A paz é conquista própria, é cada um que tem de construir sua paz, por isso há 

todo um trabalho individual diário, aquele em que conseguirás mostrar-te que és 

capaz, que sabes bem como a conquistar! 

Por amor aqui estou, para ajudar-te nesta missão que é de divulgação para 

todos! 

Aqui estarei sempre! 

Meu Amor para todos vós! 

B…………. 

 

Sessão de 17-01-2008 

Paz! 

Por amor, em missão, estou junto de ti! 

Obrigado por receberes nossas mensagens, que têm como objectivo divulgar 

conhecimento espiritual a todos que queiram saber como é a vida espiritual. 

Muito há para divulgar, muitos irmãos necessitam transmitir, e por isso há que 

terem um receptor. 

Para que as comunicações possam ser canalizadas importa porém que o local 

esteja limpo de vibrações negativas e que o médium receptor se ligue 
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mentalmente connosco, aqui deste lado, mas juntos a vós! Cada médium tem 

seu trabalho! 

Todos trabalham na Causa do Amor a Deus, na dádiva da ajuda que é 

necessária dar a quem tanto sofre! Todos em conjunto estão auxiliando, quanto 

mais se ligarem nesta corrente de ajuda maior será a luz que sairá do Centro que 

irradia! 

A Luz será sempre de acordo com aquilo que conseguirdes conquistar, por isso, 

tornai cada vez mais vosso empenhamento numa missão de amor, para que luz 

irradie para vós em luminosidade cada vez maior, incendeie as almas 

adormecidas, torne em Luz aquilo que ainda não seja visível! E assim, juntos 

conseguiremos vislumbrar sem impedimentos, todos aqueles que andam aqui 

sem poderem ser vistos! 

E fortalecerá vossa união com Deus, que junto de vós se encontra irradiando 

Amor para vossos seres em evolução! 

Pedi e receberei! Ele disse! 

Fazei vossos pedidos de coração aberto, com amor, libertai-vos plenamente e 

vinde até junto d’Ele! 

Até sempre! 

B………….  

 

Sessão de 17-01-2008 

Boa Noite, Paz! 

Meus irmãos é por aqueles que sofrem nossa razão de aqui vir, em nossa missão 

de entreajuda espiritual! 

A luta como sabeis é para levar por diante, pois naturalmente se processa, 

levando-vos a estar em sintonia com Aquele Que É! 

Por Ele tudo foi feito, tudo se creou, é por Ele nossa vontade em ajudar para que 

aqueles irmãos ainda cegos da luz sejam ajudados, libertos das amarras que os 

prendem à terra, naqueles planos tão inferiores ainda, no astral em busca de 

orientação para subirem até seus planos evolutivos. Hoje, mais do que nunca há 
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que ter fé, consolidá-la de forma mais profunda, caminhar para Deus. O trabalho 

é importante, é necessário e urgente! 

Vede quantas almas aqui estão mal, nada percebendo sobre suas situações, 

vagueando de um lado para o outro, seu sofrimento é tanto e vós vedes e sentis 

quanto… 

Mas Deus está presente sempre! 

Ele é justo com todos seus filhos, e nada acontece sem que haja algo que 

impeça que sejam auxiliados quando suas horas tiverem lugar! Aí, a ajuda já é 

possível de chegar até eles, com vossa ajuda e nossa, trabalhando juntos, nossa 

missão realizar-se-á mais 

harmoniosamente, com mais força, em uníssono vibramos em amor por eles, 

nossos irmãos! 

É assim, pelo Amor, que Luz os inundará e mostrar-lhe-á qual é suas moradas, 

seus Planos correspondentes às vibrações que lhes são próprias. 

Por isso, vamos em frente, vamos ter fé e lutar por nossos irmãos! 

Estou aqui junto de vós! 

Até sempre! 

 

Sessão de 17-01-2008 

Na Luz 

No Amor 

Vos saúdo meus irmãos amigos 

É Deus quem permite que aqui venha 

Por ele vimos junto de vós, na Sua Luz viajamos em caudas infinitas de Amor 

Eterno! 

Aqui estou para vos dizer o quanto Ele vos ama! 

Seu Amor é muito grande, liberta-nos de nossas peias, abraça-nos num 

envolvente Amor! 

Por Ele nossos Guias chegam junto de nós, unem-se a nós em Amor, caminham 

connosco, 
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Por Ele, e por seu Amor! 

Para poderdes ser livres, 

Para poderdes evoluir, na Luz, 

Para poderdes dizer: Pai, aqui estou! 

-Tudo por Amor- 

Vibrai nesse Amor, envolvei-vos na Luz Divina, aqui presente!    

Orai e elevai vossos pensamentos para poderdes conhecer tudo que Ele nos traz, 

para que possais 

Viver! 

F 

 

Sessão de 17-01-2008 

A vida é bela, 

Sois vós quem a faz negra e cheia de problemas! Sois vós! 

Caminhai pelo Caminho certo, o do Meio, não vos desvieis dele, porque senão 

vossas vidas serão sempre aquelas de que vos queixais! 

Vede como são belas todas as coisas que Deus nos legou, para usufruirmos, 

apreciarmos, envolvermos nelas, são postas nos vossos caminhos, mas que 

fazêdes vós? 

Desprezais tudo aquilo que é bom, que vos dá oportunidades de evoluir, e 

escolheis tanta coisa que vos é prejudicial, e tanto, para vosso crescimento! Há 

que atentares em vossa vida, há que acordardes para a Vida! 

Porque estas que vós tendes foram vós que criasteis, construisteis, permitisteis que 

assim fosse, sem pensardes o porquê de tudo o que vos aflige tanto. 

Crescei primeiro para poderdes depois criar algo de bom, algo de útil, algo que 

vos envolva em paz, harmonia, na Luz Bendita do Pai. 

É tempo de parar para pensar, de trabalhar para crescer, de formardes vossos 

conceitos, com outros conteúdos, elevados e puros, de amor, de compaixão a 

vosso próximo, tantas vezes por vós simplesmente menosprezado em vossa 

ignorância! 
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Porque muitos daqueles que vós desprezais, são na verdade vossos mestres aqui 

na experiência, aqueles que vos podem levar ao conhecimento por estarem nos 

vossos caminhos em missão de ajuda, constituem passado, vossas formas de 

ultrapassar barreiras criadas por e para vossa necessidade em evoluir. 

Para vós, meus irmãos, nossos desejos que vossas vidas se transformem em vidas 

livres de barreiras, pelo vosso trabalho em conseguirdes caminhar pelo Caminho 

do Meio, Aquele que Jesus vos indicou ser o que melhor nos permitirá chegar até 

Ele! 

Estarei presente! 

 

PSICÓGRAFA  B 

Sessão de 14-02-2008 

G…… 

Musica! 

A musica é como a vida! 

Umas vezes notas alegres, outras vezes notas tristes! 

Mas todas as notas tem um compasso! Uma Lei como principio de orientação! 

Também a vida tem um príncipio que rege seu sentido! A lei do Amor do Pai! 

Apenas esta lei é necessária, mais nenhuma regra! 

 

Meus queridos Irmãos! 

Como é difícil entender, compreender e colocar em pratica a lei do amor! 

Seríamos todos muito mais felizes se a aceitássemos no nosso âmago, no nosso 

coração! 

 

Aceitem o Amor do Pai no Vosso coração! 

Queridos irmãos, sois muito amados! 

Amai, amai sempre sem vergonha!  

Lembrai-vos! As acções são como dizeis: “para quem as pratica“! 

Praticai Amor e recebereis Amor! 
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Estamos convosco! Fiquem em Paz! 

 

Amor, alegria, musica e flores para todos! 

 

Sessão de 14-02-2008 

Boas noites! 

Minhas queridas! 

Apenas para Vos recordar que estamos presentes! 

Coragem! Muita coragem! 

Fiquem em Paz! 

Uma irmã, Um Espírito de Amor como Vós! 

Sempre a aprender! 

 

Sessão de 14-02-2008 

Santas noites! 

Minhas queridas é um prazer ver-vos trabalhar nesta casa! 

Quanta alegria em participar nos trabalhos! 

Não imaginais a felicidade que sentimos, ao ver que fizemos alguma coisa da 

nossa vida! 

Que prazer temos em reconhecer que fomos úteis! 

Quantos de nós, quando partimos e aqui chegamos, sentimos medo, revolta 

connosco próprios, vergonha por todo Bem que poderíamos ter feito e não 

fizemos! 

Acreditem o peso dos remorsos é tão grande que nos leva a fugir, a deambular, 

a procurar consolo em tudo menos naquilo que é verdade! 

Sabeis o que é a verdade? A verdade é que somos amados por um Pai de Amor 

Puro! E como reagimos? 

Com medo, com vergonha, revoltados por não termos tido a coragem de nos 

aceitar a nós próprios e a nossos Irmãos! 
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Queridos Irmãos, estou nos trabalhos enquanto me for permitido! É com grande 

alegria que participo nos trabalhos! 

Participei assim como vós nesta mesma sala deste trabalho maravilhoso! Hoje 

continuo esse mesmo trabalho com muito gosto! Agradeço a Deus pai o permitir 

assim como a possibilidade de evoluir e aprender. 

Vede bem, é vivendo com Amor no fundo da Alma, no fundo do nosso ser que 

podemos evoluir e crescer! 

E crescer é aprender sempre! 

Continuo convosco enquanto me for permitido. Coragem! 

Muito Amor, Muito Amor! 

Paz! Paz! 

 

Sessão de 14-02-2008  

A…… 

J….! 

A Humildade e o Amor são duas bênçãos que o Pai nos concede para a nossa 

evolução! 

A Humildade tem a capacidade de nos fazer ouvir o coração dos nossos Irmãos! 

As suas dúvidas, os seus medos e as suas dificuldades! 

O Amor, tem a capacidade de tudo ajudar, tudo apagar, tudo recuperar dentro 

do respeito por nós e pelos nossos Irmãos! 

Nunca estás só na tua caminhada! 

Fica em Paz! Fica em Paz! 

(Esta entidade dirige-se à encarnada J…. para a apoiar e lhe dar coragem para prosseguir na 

sua caminhada espiritual.) 

 

Sessão de 14-02-2008 

 

(A entidade a seguir é um homem que se encontra muito zangado) 

Para lá com a conversa! Que chatice! 

Qual bebida! Qual quê? Bêbadas estão vocês! 
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Santinhas de pau carunchozo! 

Bolas não se metam 

(Nesta altura incorporou na médium assistente e foi esclarecido da sua situação, tendo seguido o 

seu caminho). 

 

Sessão de 14-02-2008 

(De seguida apresentou-se uma mulher também muito zangada) 

Santinhas! 

Irra, fazem abortos! Sim, sim, coitadinhas querem ajudar! 

Cada um mais parva que a outra! 

Limpezas, limpezas, ajudar, ajudar! 

Não se metam! 

Não tem que fazer! 

Acham que tem poucos a chatea-las ò santinhas da treta! Não se metam, 

também tem que pagar!    

Oh parvalhonas, não se metam ou sofrem as consequências 

(Nesta altura a médium tentou argumentar mas não conseguiu). 

Eu queria ir embora, não estou amarrada e não me deixam falar alto nem 

escrever com grandes letras! Nem percebo como é que estou a escrever! 

Isto é muito esquisito! 

Acho que fiz muitas asneiras! Se calhar fiz muitas asneiras! 

Nas que fazem aqui! Bolas isto é esquisito! 

Caramba, Deus Pai me perdoe! Me oiça e me ajude! 

Caramba, que não sabia o que fazia era eu! Perdoem-me! 

Perdoem-me! 

Obrigada por me libertarem! 

(Neste momento a médium pode comunicar com ela mentalmente e esclarecê-la). 

Obrigada! Vou em Paz! 

 

Sessão de 14-02-2008! 

Rosas! 
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Rosas brancas de amor puro vos ofereço hoje, nesta noite onde tantos irmãos 

recebem a ajuda misericordiosa que o Pai permite. 

Perfumo Vossa sala com mais raro e belo perfume desta dimensão! 

Meus queridos Irmãos, coragem! 

Muita Luz! Muita paz! 

Estamos convosco! 

Uma irmã nos trabalhos. 

 

Sessão de 14-02-2008 

Queridas! 

Bom trabalho! 

Foram ajudados muito mais Irmãos do que imaginam 

Obrigada pelo Vosso Amor! 

Ficamos convosco! 

Fiquem em Paz e com Amor do Pai! 

   

 

 

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

 

   


