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PSICÓGRAFA  A 

Sessão de 28-02-2008 

 

Na Luz! 

No Amor! 

Em Paz! 

Na Vida Maior! 

É com Jesus Nosso Mestre Divino que vos saúdo, meus irmãos! 

Juntamente convosco conseguiremos cumprir a missão que nos foi confiada por Ele! 

Juntos somos Um! 

Na unidade seremos Tudo! 

No Todo nos uniremos para que luz seja projectada para quem sofre! 

Os Mestres nos enviam em auxílio de quem tanto sofre, há que chegar até junto desses 

irmãos que são tantos e tanto sofrem! 

É por amor que aqui estamos, pedindo a Deus que permita a libertação da dor, do 

sofrimento que paira por todo lado! 

Paz na Terra! 

M…..! 

Sessão de 28-02-2008 

 

Filhinha! 

Teu Amor é grande, sim, mas ainda não é tão grande quanto é mister que seja! 

Porque o homem ainda tem que caminhar muito para conseguir ter aquele Amor que 

emana de Deus Pai! 

O Amor é constituído por tudo aquilo que cada ser consegue obter com suas 

experiências, pois à medida que vai evoluindo sua capacidade para amar aumenta! 

E seu Amor aumenta! 

Cada fase de suas experiências dá-lhes a possibilidade de alcançar mais amor, e 

assim sucessivamente! 

É na dor que conhecemos o Amor, é na luta da vida que temos que adquirir Amor, é 

dando Amor que ele nos é doado, para que possamos cada vez mais dar de nós, 

para os outros que estão necessitados de Amor. 

Também é verdade que cada Ser tem como objectivo adquirir Amor, e nessa 

determinação vibras em amor sempre que ajudas um irmão que de ti necessita! 

Na luta que tens para evoluir há que teres esse Amor, ainda latente mas já ardendo 

em chama viva! 

Desenvolve teu coração! 

Nele brota essa Fonte! 
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Doa-o com carinho! 

Eleva-te nele para que sintas sempre que é a vibração mais subtil… Mais nobre… Mais 

amorosa…- 

Deus é Amor! 

Como sempre, fico presente! 

Sessão de 28-02-2008 

 

Na luta pela evolução há que ter cuidados: 

Saber estar sempre na vida com respeito pelo outro que está junto de nós, praticar o 

bem sempre! 

Lutar pela injustiça, sempre defendendo a verdade. 

Para se poder ser assim é preciso apenas Ser! 

Porque o homem é proveniente de Deus, é partícula de sua Luz, é um átomo de sua 

molécula, infinitamente criada à sua semelhança! 

Porque Deus é Luz, é cada homem partícula dessa luz divina, para que nele se funda 

necessitará que essa partícula cresça até constituir-se em força movida pela fé, que o 

fará seguir na busca da Vida, por onde poderá crescer para realizar sua função: 

EVOLUIR! 

Todos são livres para escolher seu caminho, e cabe a cada um escolher qual aquele 

que é condição atingir. 

Compete ao homem fazer essa escolha, pois tem de ser cumprido seu programa, se 

não o fizer agora terá que percorrê-lo mais tarde, com mais dificuldade, mas é assim 

que tudo se processa! 

Aos lutadores pela sua perfeição espiritual será entregue seu prémio, mas por mérito 

seu; 

Aos que não querem agir de acordo com a Lei, terão que ter suas novas experiências 

noutras vidas, até que adquiram seu mérito para crescerem na luz. A Lei de Deus é 

simples, pouco resta então a cada um senão cumpri-la para suas evoluções. 

Pois é a evolução do homem que esteve na origem da sua Creação por Deus, dando-

lhe a existência na carne, para que experienciando cresça! 

Meus irmãos, cumpri com a Lei, meus amigos, aperfeiçoai-vos para que sejam seres 

que se aperfeiçoaram até serem semelhantes a Deus! Estou presente junto a vós, com 

muito amor! 

Um amigo! 

Sessão de 28-02-2008 

 

Amiga, 

Sabes quem sou? Mãe como tu. 
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É com amor que estou presente junto a ti para te falar de amor. 

Em nossos ventres gerámos algo que é difícil descrevermos pois nossos ventres foram 

abrigos de almas que nos pertenciam ajudar a nascer, em seus corpos materiais. 

Em nós, amiga, desenvolvemos sentimentos profundos de amor por essas almas que 

um dia nos pertenceram como pais, irmãos, filhos também! 

É dessa ligação tão profunda que sentimos sentimentos de união profunda no amor, 

vidas ligadas em compromisso espiritual! este amor que une mãe/filho nasce no 

ventre, onde se aprofunda, sente-se na alma, invade nosso Ser. 

Ser mãe é maravilhoso, é belo e divino, defende sempre essa ligação de amor que 

nutres por teus filhos, pois é nela que te ligas com suas almas, que lhes transmites 

coragem nas suas adversidades, na luta que têm para travar! 

Amiga, é dura esta vida de provas, mas são elas tão necessárias para ti, para todos 

que têm que mostrar que já são capazes! 

Nesse amor minha amiga, me ligo a ti! Abre tua mente a Deus, aguarda! Jesus! 

Concentra-te n’Ele, em Sua Mãe Maria, em seu sofrimento de mãe! Que Jesus esteja 

sempre junto a ti, que proteja teus filhos, te una com eles cada vez mais! 

Estou contigo! 

M…. 

 

(Embora sendo esta mensagem um tanto ou quanto pessoal, excepcionalmente a 

transcrevemos pois ela expressa um profundo amor maternal.)  

Sessão de 28-02-2008 

 

Boa Noite, que Jesus esteja presente aqui, neste local onde lutais contra a 

adversidade do desconhecimento. Que Nosso Mestre Jesus seja vosso Farol, que guie 

todas as almas necessitadas de ver o caminho que lhes trará junto d’Ele. 

É com felicidade que aqui vim junto de vós, para poder contribuir, de alguma forma, 

para a ajuda que dais a nossos irmãos necessitados! 

Nesta fase da evolução ainda tantos se encontram sem saber que suas almas já não 

estão junto a seus corpos físicos, sofrendo por isso, sofrem tanto que é em amor que 

poderão saber que a sua vida continua sempre, mesmo desligada de seus corpos 

físicos. 

O homem tem que evoluir para que seja na sua caminhada um ser livre e desperto 

para todo conhecimento que é necessário alcançar. 

Nada poderá parar neste momento, pois há que concluir uma etapa que chega ao 

fim de seu percurso! Aqui, cada homem tem algo concluir, passará para outra fase 

conforme for seu conhecimento! 
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Meus irmãos, há que lutar para que cada um consiga ultrapassar suas barreiras, 

aquelas que o impedem de chegar até o Alto! 

Porque o que ficar não terá possibilidade de usufruir daquilo que vibra naquele plano 

para onde tendes de caminhar, na ascenção de suas almas. 

A Terra ficará como local de regeneração, onde se fará a paz, onde se fará tudo pelo 

bem estar geral! 

Reinará paz, e o amor será a forma de ligação entre todos que nela vibrarem. 

Porque é tempo de mudanças. 

E quem não estiver preparado não se ligará nessa energia maior que levará o Ser até 

Aquele que tudo Creou, que aspira a que Seus Filhos adquiram sua luz! 

Com sua luz cada Ser se ligará no todo formando uma só luz, vibrando em uníssono 

pelo Amor a tudo e a Todos! 

Estou aqui presente convosco! 

Vosso Irmão. 

Sessão de 28-02-2008 

 

Porque pensa o homem que não tem contas a dar? 

Já se imaginou quando tiver que se confrontar após sua morte física, consigo próprio? 

Quando isso acontecer verá que as contas estão por fazer, aquelas que pensava não 

ter que dar a ninguém… 

Pobres de espírito, ignorância tamanha… 

Como poderão saber que os espera quando partirem deste mundo? 

Tantos acabam descobrindo tarde demais! 

E quando tal acontece lamentam suas vidas perdidas, mas perdidas porque eles 

próprios as perderam na vida fútil e inútil, que lhes foi concedida para usufruírem de 

experiências necessárias a sua evolução, onde deveriam ter aprendido, criado suas 

luzes, para que seu sofrimento fosse pouco, ou menor. 

É importante para vós vossa aprendizagem, vosso crescimento espiritual, pois ganhais 

vossa ascenção para planos onde o sofrimento é desnecessário, sendo suas etapas de 

puro crescimento em luz, em forma energética subtil, onde se processa outro 

conhecimento onde juntamente com a Luz poderão iluminar caminhos de irmãos 

necessitados de amor! 

Crescei em vossa luz cada vez mais, sede perseverantes na vossa luta pelo 

crescimento espiritual! 

Todos unidos seremos só AMOR! 

Com Amor! 
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Sessão de 06-03-2008 

 

A cor é Violeta! 

Na Aura criada com esta cor tudo se dissipa de nossos corpos! 

Praticai em vossas mentes criai em vós, dentro de vós, e na vossa aura, Violeta! 

É uma energia cósmica tão forte que podereis criar vossa protecção com Ela! 

N’Ela está Aquele que É! 

Vibração Maior que vos envolve em Paz! 

Podereis construir harmonia! 

Brilhar na Luz! 

Envolvei-vos meus irmãos! 

Criai vossa protecção contra vossas ainda negatividades, libertai-vos delas! 

Crescei até junto da Luz que vos tráz até junto de nós! 

Aqui, projectando para vós nossa Luz!   

Estamos aqui ajudando na libertação das almas que sofrem no Planeta! 

AUM! 

Sessão de 06-03-2008 

 

Frutos colheis hoje daquilo que plantasteis ontem! 

Cada colheita é sempre feita, por isso nesta vida que experienciais plantai apenas 

sentimentos de Amor! 

Tudo que puderes plantar com vosso trabalho será uma espiga de trigo que irá dar 

pão que irá matar fome àqueles irmãos que andam famintos de saber, e vós podeis 

com vossa semeadura contribuir para que a fome seja saciada de forma a que 

ninguém fique sempre na pobreza do espírito! Dai e comei também vós desse pão 

que vos é dado agora por aqueles que noutros Tempos conseguiram fazer sua 

plantação e que deu uma fértil colheita de trigo! 

Estou Aqui! 

Sou Amor! 

M…..! 

Sessão de 06-03-2008 

 

Paz para Todos vós! 

Bendito seja Nosso Mestre Maior, Jesus! 

É Ele quem nos Guia, nos instrui e nos Ajuda em nossa evolução! 

Ele quer-nos junto d’Ele, para nos poder fundir em sua Luz! 

Sermos apenas Um! 

A Unidade é tudo aquilo para que nos devemos virar! 
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É unindo nossas almas em amor que todos nós chegaremos, um dia, já como seres 

perfeitos, prontos para Subir, Elevar-nos, E assim, regressarmos Àquele de onde 

provimos! Um dia tal assim será! 

Hoje há que caminhar, sempre na Lei! 

Pois assim não vos desviareis do Caminho! 

Com Amor!     /\ 

Sessão de 06-03-2008 

 

A Luz está presente! 

Luz que nos inunda com seu calor de Amor! 

Na Luz aqui vêm Irmãos Maiores que ajudam todos que necessitam, uns em estado 

ainda de encarnados, mas a maior parte desencarnados. E são tantos… 

Limpas teu local de trabalho com a Luz, sim, é assim que tudo é limpo de algo que 

junto de nós está para ser ajudado! 

Aqui também se limpa o local em Luz, esta Luz que é irradiada do Alto, d’Aquele que 

Está! 

Na Luz são conduzidos para seus planos de energia todos aqueles que são aqui 

ajudados! Todos recebem ajuda, porém, nem todos podem ascender ainda junto de 

planos individualizados de acordo com suas energias vibracionais! 

Mas um dia todos estarão em condições para subir! 

Estamos Presentes! 

Sessão de 06-03-2008 

 

Paz! É na Luz que aqui venho, naquela que vos é trazida por Nossos Irmãos Maiores, 

que junto de vós trabalham! 

A caridade é uma dádiva que todos vós podeis dar a cada dia que passa por vós! 

Sede caridosos com todos que de vós se abeiram, sede amorosos com vossos irmãos, 

pois eles necessitam muito de vós, para poderem ajudar um dia outros que são como 

eles carentes no mais ínfimo de suas almas! 

Cada dia em vossas vidas é uma experiência grandiosa pois podeis aproveitar tantas 

formas de vos ajudardes a vós próprios! 

Por vezes nem vos apercebeis de quem vos apela por amor, vossos filhos, vossos pais, 

vossos irmãos convosco em experiência terrena. 

Tendes tantas oportunidades de ajudar, então aproveitai-as sempre, estai atentos aos 

sinais que vos são dados. 

Cumpri vossos trabalhos, que estão neste momento fazendo, pela vibração de amor a 

tantos irmãos que sofrem na alma. 

Meus irmãos, estou junto de vós, 
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Sempre ajudando! 

Até sempre! 

B……………! 

Sessão de 06-03-2008 

 

Pai! 

Tudo que tu Creaste Pai é Maravilhoso! 

Quanta felicidade sinto por receber teu Amor, tua Luz, Teu Ser em Vibração Energética 

Maior! 

Quero Pai merecer tudo que me tens dado, A Vida que tenho! Aquelas que já tive… 

E foram tantas… 

Tudo para minha redenção a Ti! 

É no Amor Maior que VIVO! É Brilhando em ti que VIVO! 

É em Ti que Sou! 

Na Grandeza de Teu Amor Feliz Sou! 

Pureza! 

 

Sessão de 06-03-2008 

 

Com Amor. 

Praticai sempre melhor cada dia vossas acções a favor daqueles que sofrem! 

Porque tendes que praticar sempre para que com a prática tudo seja já natural em 

vós! 

Dar aquilo que já podeis a vossos irmãos já é amor! 

Que se tornará cada dia melhor, cada vez maior, tornando vossos seres naquilo que 

faz parte do vosso caminho! 

Praticai cada vez mais, esforçai-vos nessa prática do Bem! 

Vereis vossos corações cada vez mais vibrarem forte nesse sentimento fraterno! 

Desejo-vos muito Amor! 

Vosso Irmão. 

Sessão de 06-03-2008 

 

Crescer é isto… 

É saber quando devemos passar para outro nível de aprendizagem. 

Crescer é sentir cada vez mais que já sentimos algo dentro de nós! 

Crescer é atingirmos aquele objectivo a que nos propusemos ontem e que amanhã 

será maior, para que consigamos chegar lá! 
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Crescer no Amor é a condição de todos nós! É por isso que aqui estamos, crescendo 

também convosco! 

Fico! 

 

PSICÓGRAFA  B 

Sessão de 03-03-2008 

 

Guia 

G……! 

Saber ajudar! 

Queridos irmãos, 

Hoje falamos da nobre arte de saber ajudar! 

Quando pedis ajuda para vós, deveis ter a consciência de que já estais a tentar 

resolver as vossas questões por Vós mesmos! 

A nós compete-nos inspirar-vos, amar-vos, sugerirmo-vos melhor caminho! 

Não nos compete forçar-vos a nada! Deus Pai deu a cada um de seus filhos a 

inteligência, para que com esta faculdade e fazendo uso dela, possam beneficiar de 

Vossos créditos, de Vossos méritos! 

Mas meus queridos irmãos, o primeiro passo para ajudar – quer a nós próprios – quer a 

um nosso Irmão, se temos realmente vontade de ajudar, deve partir de nós próprios! 

Em cada plano, devemos dar o 1º passo! Não pedir apenas para que outros executem 

o que está ao nosso alcance! Entendei! Por vezes ajudar, é apenas pedir ao Pai 

entendimento! 

Mas a demais das vezes são situações, débitos que tendes uns com os outros e Vos 

recusais a reconhecer este facto! 

Aproveitai todas as oportunidades para fazer o Bem incondicionalmente, na certeza 

de que é a Vós mesmos que estais a fazer esse mesmo Bem, pelo fruto que colheis 

dessas Boas acções! 

Ficai com a certeza de que Vos secundamos e apoiamos no desempenho de todos os 

Vossos esforços para serem úteis e caridosos. 

Meus queridos Irmãos, acreditai no Poder do Amor Fraterno e incondicional! 

Ficai no Amor do Pai, na Luz do entendimento de nosso Mestre e no carinho de todos 

quanto Vos amam! 

Ide em Paz! Ficai em Paz! 

Flores, muitas flores alvas para todos. 

Estamos convosco! Sempre! 
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Sessão de 06-03-2008 

 

A……,S…….! 

Minhas queridas! 

Sois abençoadas por ter conhecimento desta doutrina. Por saberdes como evitar o 

desalento da passagem da Vossa Vida para a nossa! 

Sejam humildes, sejam tolerantes, sejam agradecidas ao Pai pelas Graças que 

recebeis diariamente e nem vos dais conta! 

Há mais na Vida do que os bens materiais, não há melhor Bem do que o Amor Fraterno 

entre Irmãos de sangue ou não consanguíneos! Somos todos filhos de Deus! Somos 

todos Irmãos! 

Amai-vos, ajudai-vos, respeitai-vos! 

Tenhais a certeza de que as Boas acções, as seus frutos Vos acompanham sempre! 

Ficai em Paz! 

Estamos convosco sempre! 

Confiai no Amor do Pai! 

Sessão de 06-03-2008 

 

R…..! 

(Guia de um irmão nosso) 

Querido Irmão, meu querido filho! 

Vou ser breve! Apenas para te confortar! 

Ainda que penses que não estou a teu lado, acompanho sempre teus passos! 

Querido tem fé! 

Pouco importa o que os outros façam, são as nossas acções, os seus frutos, que nos 

acompanham e reconfortam na hora da partida! 

Fica em Paz! Confia que és muito amado Irmão! Muito amado! 

Alegro-me no teu esforço de entender a vida e de seres um exemplo de Fraternidade! 

Serás feliz na Luz do Pai! 

Flores, muitas flores para ti! 

Até breve! 

Sessão de 06-03-2008 

 

Santas noites! 

Aqui venho em Missão de Trabalho, e virei sempre que me for permitido! 

Desejo partilhar convosco a visão da vida que adquiri ao passar para este plano. 

Sobre a vontade de ajudar, gostaria de vos dizer que existe uma grande diferença 

entre o desejar e fazer o Bem! 



 
ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 

AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 23-12-2008, no site www.aela.pt 1 10 

Desejar Bem, é quando queremos bem, mas não está na nossa mão directamente 

desenvolver essa acção!      

Então - e muito bem – mobilizamos nossos irmãos deste plano para fazer o Trabalho do 

Bem! 

Confiamos e apelamos para o Amor e Benevolência do Pai, para a sua sabedoria 

para que permita que o socorro chegue àqueles por quem oramos. 

Por outro lado fazer o bem, empenharmo-nos nessa tarefa, dar de nós… à meus 

queridos colegas, meus irmãos, quantos frutos, quantos dividendos colhemos dessa 

Acção! Alguns de Vós, vislumbram essas maravilhas e têm esse entendimento! Outros 

ainda não estão maduros o suficiente para terem essa percepção! Mas é assim 

desenvolvimento de cada um! Todos precisam de tempo, uns mais, outros menos!  

Nessa dimensão é difícil ter a percepção de que fazer o bem, começa nas mais 

pequenas coisas do dia a dia! 

O notável, é aquilo que desenvolvemos diariamente sem qualquer interesse! 

O notável, é aquilo que fazemos dentro dos ensinamentos de Jesus, com as mãos 

abertas, com o coração cheio de amor, de tolerância, de compreensão… 

Ouvir, é preciso saber ouvir para saber ajudar… 

Este “ouvir” é sentir as necessidades de nossos irmãos encarnados e desencarnados… 

Irmãos, companheiros de uma jornada, de mais uma bela etapa até à perfeição, 

confia-Vos ao Amor do Pai, tende confiança e Fé! 

Muito há para aprender! 

Muito há para fazer! 

Mas muitos estão convosco para Vos ajudar! Também eu virei sempre que me for 

permitido! 

Agradeço-te também as tuas boas acções que possibilitam que aqui estejas com 

tanto Amor! 

Até breve! 

Um Irmão! 

Sessão de 06-03-2008 

 

(Homem de 35 anos) 

Morri, morri, meu Deus. Que fiz eu! 

Quanto sofrimento causei! 

Matei-me e pelo desespero que causei – meus filhos se perderam, minha filha se 

matou…  

(Neste momento incorporou na médium de incorporação assistente e foi ajudado através do 

esclarecimento a seguir o seu caminho). 
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Sessão de 06-03-2008 

 

(Menina de 16 anos) 

Meu Deus morri! 

Não queria morrer! 

Só queria assustar! 

Ajudem-me por favor! Ajudem-me! 

E agora, não vejo nada! 

E agora, e a minha mãe, como está? Onde está? 

Ajudem-me não sei que fazer! Ajudem-me 

(Foi ajudada e o guia esclarece) 

Guia 

Já seguiu, fica em Paz! Calma! 

 

 

 

 

 

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

 


