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PSICÓGRAFA  A 

Sessão de 05-02-2009 

Boa Noite, minha irmã! 

Aqui estou em teu trabalho! 

Sei que tudo está difícil, mas há que compreender porque há necessidade do homem sofrer… 

nada é injusto, tudo se resume a seu passado, que é necessário resgatar. 

Minha irmã, nós aqui deste lado estamos ajudando, vibrando nosso amor em vossa direcção, 

estamos atentos aos problemas que passais nestes dias tão difíceis, mas pedimos-vos calma! 

Tende calma, deixai passar, aceitai vossas provas com resignação e tende fé! Pensai no 

sofrimento que o mundo está neste momento e pensai que existem muitos irmãos que sofrem 

mais do que vós estais sofrendo. 

E tudo passa… quando a altura chegar! 

Vosso trabalho é muito importante na ajuda que é feita neste Centro! Estão muitos amigos 

pedindo que Deus ajude na vossa evolução! Estão transmitindo seu amor para todos vós, gratos 

por saberem que pretendem ajudar também e que estão crescendo juntos. 

É neste ambiente que são aliviados sofredores que vagueiam há tanto tempo! Esperando por 

alguém que os leve para cada plano  onde pertencem! E muitos aqui são trazidos por Irmãos que 

lutam pela sua salvação! Como eu, aqui estão outros amigos, procurando fazer aquilo que é 

possível! 

Mas é sempre com amor que aqui vimos! 

Amiga, tenho-te acompanhado neste teu percurso, tenho muito afecto por ti, pois és amiga! 

Continuo junto de ti e procuro acompanhar-te na tua luta pela evolução que precisas de fazer! 

Continua minha amiga, estou contigo em amor! Que Deus te ajude sempre! 

Teu amigo! 

D……! 

 

Sessão de 05-02-2009 

Quantos são aqueles que já querem ajudar? 

Já são muitos, mas são insuficientes para conseguirem entrar no caminho… 

Aquele a que todos terão de trilhar, um dia… 
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Mas há que estar atentos pois vivemos dias difíceis e há que saber, entender porque há que 

sofrer… E só sabendo se subirá, pois é na sabedoria que evoluímos! 

Há pois que trabalhardes vossas capacidades, utilizá-las em proveito daqueles que nada sabem, 

vivereis momentos em que entendereis que muito podereis fazer por vossos irmãos que 

necessitam de caminhar convosco! 

Podereis ser úteis, e devereis ser úteis sempre que tenhais a oportunidade… 

Estudai também pois há que aprender cada vez mais para poderdes cada vez mais ajudar! 

Deus é nosso Farol! Segui essa luz! 

Acendei em vós a esperança de que um dia chegareis até Ele! Continuo Presente! 

Um amigo 

 

Sessão de 05-02-2009 

Violeta! 

Para vós irradiamos nossa Luz! 

Para vos defendermos, Violeta! 

Para que vos ilumineis, Azul! 

Branca para vossa iluminação! 

Verde para que possais curar-vos! 

Mas todas elas vêm da mesma Fonte: Deus! 

São Luzes que trazemos para vossa harmonia espiritual! Cada vez que vos enviamos nossa Luz, 

tudo fica mais leve, vossas ligações a nós efectuam-se mais subtilmente, ligamos-nos em vós 

como fazendo parte integrante do elo que nos envolve, sempre com todo Amor por vós! 

Aqui continuamos ajudando em vossos trabalhos, que são de união no amor a todos que sofrem. 

/- \ 

 

Sessão de 05-02-2009 

São como as aves do Céu… Sempre chilreando… 

Sempre procurando poisos para assentar… 

Livres são sempre porque suas asas os levam a todo o lado, onde querem ir…  

E voam livres… 
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E como filhos de Deus têm sempre seu sustento, nada lhes faltará… Porque são livres no seu 

esvoaçar! 

As aves do Céu são creação d’Aquele que Tudo Creou! 

Para que possam crescer livres! 

Nada se assemelha a esses filhos de Deus! 

Belos nas cores! 

Puros no voar! 

Claros no chilrear… Chegam a todos seus trinados! 

Pois ouvi-os, vêde-os, e tentai ser como eles, pois são filhos tal qual, como eles, do Pai Infinito… 

Tudo podeis fazer, 

Apenas há que deixar bater vossas asas, há que libertar-vos dessas peias que vos amarram, há 

que voardes livres… 

E vereis como sois seres belos criados por Ele para que vossas vozes sejam também ouvidas, em 

tonalidade suave. 

Todos unidos como irmãos para nos ligarmos na Vida Eterna! 

Com Amor! 

 

Sessão de 05-02-2009 

Paz! 

Que a Luz de Jesus esteja presente em vós! 

Paz para todos que não conseguem sentir a Paz! Hoje todos desejam a Paz! 

Hoje no mundo vive-se guerra! 

Atrocidades, dor, todos estão sofrendo, cada de forma àquilo que é sua necessidade para poder 

evoluir, para planos onde já se sente paz! 

Na verdade, é cada Ser que tem de conseguir adquirir sua paz, aquela que tem que desenvolver, 

mas que está em si! Será um bom começo para a Paz que todos anseiam! 

Juntos todos, cada qual em Paz já, será criada condição para que tudo seja transformado! Paz 

será sentida na liberdade que estais desenvolvendo em vós, pela quebra de obstáculos que vos 

impedem de vos tornar seres maiores na vossa ascenção. 

Estou presente para ajudar! Há que continuares este trabalho com tua Paz já instalada na tua 

alma! 
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Até sempre! 

B…………….! 

 

Sessão de 12-02-2009 

Pai! 

Estou em ti 

Busco meu caminho 

Mas por vezes tão difícil se torna caminhar. 

Mas procuro 

Para que seja possível eu um dia juntar-me a ti 

Na Luz que irradias 

Na força que emites 

Sempre para que nos sintamos seguros, para que saibamos que estás sempre presente em nós! 

Estou aprendendo cada vez mais! 

Há que saber cada vez mais! 

Porque é na sabedoria que chegarei até ti, já elevando meu pensamento em vibração de amor! 

Hoje peço-te, Pai! 

Luz! Para que consiga ter abertura na caminhada que tenho que realizar! 

Hoje caminho já com mais segurança pois sei que estás aqui, junto a teus filhos, todos em 

missão, cada um já sabendo que é assim que poderá um dia merecer. 

Até já!   

 

Sessão de 12-02-2009 

É na Luz! 

É no Amor! 

Sim! Tudo será sempre assim, porque só assim será possível VIVER! 

Estamos chegando até vós. 

Meus irmãos 

Somos irmãos que vêm de longe 

Mas projectamo-nos 

E aqui chegamos! 
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É com vista sempre a ajudar quem está em sofrimento e necessita muito de toda Luz… Porque 

tudo está negro… 

Há nuvens grossas, densas em matérias negativas! 

Há que dissipar toda esta negridão que está em todo lado! 

Orai meus irmãos! 

Orai e pedi por ajuda para vós, para vossos irmãos, para todos! Porque todos estão em prova 

difícil. 

Ligamo-nos sempre em vós! 

Estamos presentes! Sempre! 

M…..! 

 

Sessão de 12-02-2009 

Por Amor e em missão estou aqui junto de vós! Obrigada pela ajuda que estais dando, todos em 

prol daqueles que sofrem! 

Sabeis que neste momento tudo se encontra em transformação! 

Por isso vedes quanta luta existe pelo mundo! 

Como o homem está em agonia! 

Mas tudo isto tem que acontecer, para que a limpeza seja feita no Planeta Terra! 

As transformações estão sendo feitas! Tudo está vibrando, mas há muita energia negativa 

pairando sobre vós! Tanta que por vezes impede-vos de verdes que naturalmente a vida está-se 

transformando… Há que ter fé! Há que aguardar, há que ter esperança no futuro, para que 

possais estar em outro nível de energia! 

Há que orar e acreditar! 

Estou presente! 

Sessão de 12-02-2009 

Tudo que acontece é porque tudo tem sua razão de ser! Pois Deus é Pai para todos nós! 

Nós ainda não podemos aceitar que somos seus Filhos, e que temos que regressar até Ele, quando 

já for nosso merecimento. 

O sofrimento é necessário para que possais saber aquilo que foi passado em vós, em que fizestes 

sofrer outros irmãos que convosco experienciaram outras vivências. 

Hoje compreendeis que nada é por acaso! 
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Porque vosso trabalho é de ajuda a quem sofre, hoje na carne! Hoje em espírito! 

Pela libertação da dor, alcançareis também vós ajudas que serão bênçãos quando estiverdes em 

dor. 

Também aqui trabalho convosco, procuro dar meu contributo nesta ajuda, há tanto sofrimento… 

há que ajudar! 

Aqui ficarei convosco, meus amigos! 

Até sempre! 

 

Sessão de 12-02-2009 

Quando acreditares em ti, tudo se processará de forma diferente! 

Lutas contra ti mesma! 

Achas que conseguirás achar algo assim? 

Podes ter tudo aquilo em que tu crês! 

Só tens que te virar para ti própria! 

Lá tens tudo… 

É no teu ser que te podes descobrir! 

Mas nada é fácil, eu sei! Por isso pára um pouco para poderes relaxar! 

Estás aqui em tua missão, não te esqueças que há que progredires em teu trabalho! Para isso 

necessitas estar em paz! 

Tem fé! 

Calma, pois todos teus pensamentos terão que ficar em silêncio, apenas deixar fluir! 

Estou ajudando na medida do possível! 

Sou um amigo! 

Até já! 

 

PSICÓGRAFA  B 

Sessão de 03-02-2009 

Guia 

G……! 

Cartilha de Mãe! 

Meus Irmãos, todos precisamos de Amor! 
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Umas vezes somos Pais, mães.. outras filhos! 

Todos os que amam, alertam, ensinam e voltam a amar! 

É esta sabedoria, que todo o nosso Amor se revela através dos tempos! 

Sede compreensivos com Vossos Irmãos, como se fossem Vossos próprios filhos! 

Ministrai a Vossos Irmãos, todos os cuidados que farias a Vossos Filhos! 

Apelamos-Vos: sede tolerantes! 

E Amai, amai sempre! 

Que o Amor do Pai sempre Vos Guie! 

Fiquem em Paz! 

Flores, muitas flores para todos! 

 

Sessão de 03-02-2009 

Abençoadas Noites! 

Meus Irmãos, sejam bem aventurados no Vosso Amor pelo próximo! No fundo estais a amar-

Vos a Vós mesmos! Pois que sois todos um com o Pai Celeste! 

Se indagais quem sou, crede apenas que sou uma Irmã a participar nos trabalhos, é minha Missão 

por Amor! É amar-Vos a todos como meus filhos queridos! É minha Missão participar em todas 

as Missões de Amor, desde o Vosso início ao Vosso fim nesta e noutras escolas! 

São passagens! São aprendizagens! Nada temeis! 

Muitos como eu, Vos amamos! Muitos como nós Vos acompanhamos! Nunca Vos julgueis sós! 

O Pai Celeste de todos cuida com igual dedicação! 

Desde a creação dos Universos Infinitos para Vós, até á reunificação Definitiva! 

Vejo – vemos, Vossos desenvolvimentos! 

São pequenos passos de cada vez! Mas tudo vale a pena! Tudo visa a Vossa evolução! 

Desde os Vossos primeiros tempos neste planeta, muitos enviados de Luz e com conhecimentos 

superiores aos Vossos, Vos foram enviados! Os primeiros foram mortos e desprezados! 

Reencarnando de novo, voltaram e com Amor Continuaram a tentar mostrar-Vos o caminho do 

Amor! Poucos têm agora o conhecimento profundo e real das dinâmicas da Vida Eterna! 

Muitos julgam possuir tal conhecimento e se julgam capazes de manipulá-lo! 

Recordai-Vos Irmãos! Que fazeis com vossos filhinhos pequenos? Acaso lhes dais a conhecer 

nos primeiros anos de suas vidas, quais os papéis que terão quando adultos? Com bom senso não 
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o fazeis! Ministrais os conhecimentos por etapas e adequadas aos seus desenvolvimentos! Com 

mestria o fazeis! O tentais! 

Assim o Pai faz convosco! Permite que o véu do conhecimento se levante lentamente! Uma 

pontinha de cada vez! E Bem espaçado no Tempo para permitir a aplicação do conhecimento 

recebido! 

Vede que Vos foram enviados Irmãos Nossos (e Vossos) faseadamente! 

Foi-Vos dado conhecimento em todas as áreas! E todavia a área onde ainda hoje tendes maiores 

dificuldades, é na Vossa reforma ética e Moral! 

Quantas dificuldades em Amar, em Respeitar! 

Quanto ansiamos Vosso progresso e regresso à Casa do Pai! 

Ajudai e aplicai-Vos a formar aqueles Irmãos com mais dificuldades em caminhar! 

Adequai aos seus estados, os conhecimentos a serem apresentados! Todas as verdades são 

entendíveis se ministradas na dose correcta, como se de um medicamento se tratasse! 

Com os Vossos Irmãos mais próximos tendes a obrigação moral de os ajudar-des amando-os! 

Usai Vosso Puro Amor como Guia da Vossa consciência! 

Não Vos preocupeis com o dia de amanhã! Vivei o dia a dia fazendo apenas o Vosso melhor!  

Deste lado Vos acompanhamos com muito Amor! Em todos os Vossos passos! Crede que a 

procura do conhecimento, a sua assimilação e aplicação são por nós incentivados, mas a vontade 

de querer ser melhor neste Caminho é Vossa! Daí o primeiro passo e a ajuda que desejais Vos 

será enviada sempre! 

Continuai a Amar sempre! Crescei! 

Uma Irmã 

Como se fosse vossa mãe 

M….. 

 

Sessão de 12-02-2009 

Guia 

G……! 

Obras, Boas Obras 

Queridos Irmãos! Todos nós temos tantas oportunidades para nos Edificarmos… 

Por medo, por vergonha, por falta de coragem, 
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Por comodismo… não olhamos à nossa volta! Perdemos tantas oportunidades de crescer! 

E na hora de nos enfrentar-mos a nós próprios, choramos com sentida vergonha pela nossa 

insensatez… 

Meus Irmãos, tende Fé! Compreendei a Vida! Aceitai que sempre que desperdiçarmos uma 

oportunidade de Fazer o Bem, somamos mais um débito a recuperar! 

Tomai consciência desta verdade! 

Sede realistas e verdadeiros convosco próprios! 

Amai, amai sempre! Fazei sempre tudo o que estiver ao Vosso alcance! Ajudais um Irmão, mas 

beneficiai-vos a vós em primeiro! 

Para o Pai toda a Boa intenção, vinda do coração é um crédito para quem a produz! 

Fiquem em paz! Feliz regresso a Vossos lares! 

Flores, muitas flores dourados para todos! 

 

Sessão de 12-02-2009 

Boas Noites! 

Meus Irmãos queridos! 

Todos nós vivemos dias diferentes! 

Hoje com menos animo, amanhã com mais confiança no Pai!  

E assim fazemos o Nosso Caminho! 

Perder a Fé, desesperar, chorar rir, amar tudo e todos, faz tudo parte da nossa aprendizagem! 

Também nós continuamos a aprender. 

Os desafios, as possibilidades de evolução são muitas vezes mal interpretados! Julgamos que são 

punições vãs de sentido injustas! 

Quantas vezes choramos por assim pensar-mos! 

O nosso sofrimento seria minorado, se acreditássemos que as provas as dificuldades são isso 

mesmo: provas! Oportunidades para nos melhorarmos! 

Não Vos arrependeis de fazer o Bem! 

Toda a Boa acção produz Luz! E essa Luz sempre Vos acompanhará! 

Fiquem em Paz Irmãos! 

Uma Irmã 

Nos trabalhos, 
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Sempre a aprender! 

Sempre a aprender! 

 

Sessão de 19-02-2009 

Guia 

G……! 

Alegria! 

Queridos irmãos, hoje falamos de alegria! 

Temos tantos motivos para nos sentirmos felizes! 

Mas porque insistimos em não reconhecer todas as bênçãos que nos são enviados? 

Porque insistimos em ver apenas a prova, a dificuldade em si e não o conhecimento daí pode 

advir? 

Temos tanta falta de Fé! 

Tanto duvidamos que somos muitos amados! 

Tanto duvidamos que o Socorro para as nossas provas nos é enviado! 

É por tanto duvidar e tão pouco sabermos amar, que nem reconhecemos a ajuda que nos é 

enviada! 

Também nós passamos pelas mesmas dificuldades! 

Meus irmãos, alegrai-Vos! Tende Esperança! 

A hora da dor, orai ao Pai! Abri Vossos corações sem medo! 

Abri Vossas portas ao Auxílio que desejais e precisais! 

Acreditai, estamos a Vosso lado! 

Acreditando nesta verdade, aceitando-a verdadeiramente, tornais Vossa Vida mais plena através 

do Entendimento das razões porque passais por determinadas situações! 

Ficai em paz! Que o Pai Vos Guie sempre! 

Flores para todos! Muitas flores! 

 

Sessão de 19-02-2009 

Boas Noites! 

Queridos Irmãos! 

Nunca estais sós! 
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Alegrai-Vos por serdes filhos de Deus! 

Aceitai e recebei a ajuda que vos é enviada! 

Basta que possais acreditar que sois muito amados, para que possais receber a ajuda! 

Não Vos fecheis! Abri Vosso coração, Vossa alma ao Pai! 

Sintonizai-Vos connosco! 

Sofremos com o Vosso sofrimento! 

Quando Vos fechais, nós sofremos também, significa que também não Vos conseguimos inspirar 

e dar Amor suficiente para que pudésseis abrir Vossos corações! 

Basta confiar no Pai! 

Basta acreditar no Pai! E toda a ajuda possível Vos é enviada! 

Que o Pai sempre Vos ilumine! 

Fiquem em Paz! 

Uma Irmã 

Nos trabalhos 

Sempre a aprender, sempre a aprender! 

Sessão de 26-02-2009 

Guia 

G……! 

Luz, dor e Amor! 

Meus Irmãos queridos! 

Vivei cada dia com Muito Amor! 

Aceitai a “Dor” como um professor! 

Vede nela a oportunidade de aprender! 

Não Vos revolteis! Acreditai que Vossas provas, são aulas Benditas, programadas pelo mais 

Dulce Pai, que tanto nos ama a todos! 

Meus Irmãos, vivei com muita Luz! 

Elevai Vosso pensamento ao Alto! 

Sintonizai-Vos connosco! 

Abri Vossos corações ao Pai e todo o Auxilio, todo o consolo Vos será enviado! 

Confiai verdadeiramente que sois muito amados e que nunca -       -nunca estais sós na Vossa 

caminhada! 
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Fiquem em Paz! Que o Pai sempre Vos proteja! 

Flores, flores para todos! 

 

Sessão de 26-02-2009 

Irmã Indiana! 

Sou uma irmã que viveu, vive na Índia! 

Muitos acham que a Índia é o Berço da Civilização Espiritual! 

Porém Irmãos, o Berço da Civilização é onde cada Irmão Reencarna! 

Mais do que a tradição, é a atitude de cada Irmão que caracteriza esse Berço! 

Na Índia, houve muitos seguidores de Médiuns, Profetas, Iluminados! 

Mas não deixo de constatar, que nem todos sentiram a sua Alma, muitos por desespero e imposto 

dever, fingiram passar horas a meditar! 

Nem todos se esforçaram em crescer! 

Nem todos contactando com a verdade da Vida terrena, tentaram fazer o seu melhor! 

Mais do que saber muitas teorias, conhecer muitas filosofias, contactar e experimentar várias 

rotinas, se aplicaram a crescer a partir de si próprios! 

Também sou uma Irmã em aprendizagem! Louvo a sede de conhecimento de cada Irmão! Mas 

vejam, existe uma regra tão simples e tão acessível que é frequentemente esquecida: “ Fazer aos 

outros o que gostaríamos que nos fizessem”! 

É tão simples! Todos podem melhorar! 

Todos podem fazer esta Terra uma Escola melhor e mais feliz! 

Partindo desta permissa, tudo o resto Vos será dado a conhecer passo a passo! 

Que o Amor do Pai nos reúna todos sob a sua Luz! 

Acreditai esse dia está próximo! 

Até um dia! 

Com Amor! 

 

Sessão de 26-02-2009 

Irmãos animai-Vos 

Queremos Ver-Vos a sorrir! 

O que tem em comum o nobre caracol, a sublime flor perfumada e a imponente montanha? 
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São creações do Pai! 

Para Vós tudo na Terra foi creado! 

Vede o quanto sois amados! 

Porque fechais os olhos a este Amor? 

Porque Vos julgais sós? 

Orai ao Pai! Com confiança! 

Senti Seu Amor a consolar-Vos! 

A aquecer-Vos a Alma e o corpo! 

Alegrai-Vos, não estais sós! 

 

Sessão de 26-02-2009 

Que raio se passa aqui! 

Que raio me fizeram! 

Larguem-me! Larguem-me! 

Julgam que estou aqui porque quero! Que raio me querem! Larguem-me! Larguem-me! Se não 

me largam vou matar-te a seguir! Larguem-me! 

Irra já! Já ouvi tudo o que tinha para ouvir! 

(Nesta altura incorporou na médium assistente, foi esclarecido e partiu acompanhado por um guia espiritual). 

 

PSICÓGRAFO  C 

Sessão de 14-01-2010 

A sala escura ficou mais clara 

Cada vez mais ver mais disso, mais claro. Houve um ano, há muitos anos que de tantos me 

esqueci em que entrei numa rua comprida com uma porta à esquerda. Eu a sabia mal fechada 

entreaberta e o que ali havia não era meu. Fiquei com tudo pela necessidade e por querer. 

Precisava para os meus vícios, para os meus filhos, para ambos. Pesa-me o que fiz não pela 

necessidade mas por mim. Vim aqui para retribuir o mal com o bem, o errado com o certo. 

Quando desencarnei vi tudo muito mau, mas não era assim, era só o que eu via. Com o tempo 

comecei a aceitar as minhas imperfeições sem grande clareza mas agora vejo tudo muito claro 

como disse. Vejo que os maus procedimentos criam caminhos que vamos percorrer e que são 

sempre o nosso bem quando aprendemos e há esclarecimento, Não desejei o mal mas fi-lo 
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mesmo contra mim sem o querer. Chegou uma hora em que isso se virou contra mim e me 

transformou. Se roubasse por uma necessidade vital só mas foi por vício e aí não tenho perdão. 

Também alimentava o puto, o meu filho, mas disso não me arrependo porque tinha de defender a 

sobrevivência. Não foi uma vida inútil porque tinha que ser confrontado com estas coisas para 

me poder libertar delas. Tinham de ser portas no caminho e consegui. Mas fiz sofrer quem menos 

merecia e tomei decisões erradas e depois certas que me libertaram aclarando-me a visão. É 

incrível a raiz do bem ser o mal, o mal necessário. 

Por isso vim para resgatar, com um sorriso mesmo que me sinta pior aqui ou ali, mas vou-me 

libertando e a sala escura ficou mais clara. 

 

Sessão de 14-01-2010 

O que acontece quando os trabalhadores já não querem trabalhar? 

O que acontece quando os trabalhadores já não querem trabalhar? Quem deve ajudar já não 

ajuda. O que virá? Se alguém tiver a necessidade de trabalhar além de ser ocioso desaprende o 

que a vida lhe ensinou. O trabalho não era para ele, não era em prol dele, mas era ele que colhia 

os frutos mesmo sem querer. Não era um dever ou uma obrigação porque isso não existe mas 

seria o seu resgate, ou seja alimentava-se daquilo que fazia e escolhia o seu caminho. 

Quando se desvia um caminho primeiro parece que foi bom porque a mudança é sempre 

aprazível e uma necessidade vital. Mas há o tempo em que isto passa e já lá está sem ilusão. E 

depois, o ser tem alimento espiritual para se manter ou é uma bomba de necessidade pronta a 

explodir. A vida chama-o sempre à razão e de nada vale negá-lo porque não é assim que 

acontece, não está assim organizado nas suas escolhas e ele escolheu. Um alerta há-de vir, e 

outro e outro até que decida. E pode decidir ir contra si próprio porque é livre, mas não escolhe a 

sequência dessa decisão que o aflige e que lhe muda o curso da vida natural. Só o amor a salvará, 

à alma, porque o amor é sempre amor em Deus e pela sua pureza e leveza chega a Ele e Deus é 

amor, mais do que tudo é amor e sente essa emanação e a devolve com mil sentimentos puros de 

energia vital tal é a sua misericórdia. 

Estamos aqui para viver, não é fácil, podemos não conseguir atingir tudo mas ninguém nos culpa 

se tentarmos... ser felizes na glória de Deus pai, todo poderoso, omnipotente, omnipresente que 

nos acompanha sempre, dentro de nós onde o podemos ver com mais felicidade se amarmos os 

outros e a nós próprios pela emanação vital. 
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Já vi muita construção mas não é como na Terra. Conseguem-se lindos edifícios sobre lama e 

fracos alicerces porque o destino foi ascendente e isso dá uma certa leveza, subtileza. Ora com 

amor por aqueles que amas porque é a ti que dás e volta com a pureza ou, em casos de ódio, com 

a impureza, mas volta sempre quando... ninguém sabe e não se lembram. Pois é, é sempre a 

vontade de Deus e a sua criação a gerir-se. Tudo toca em tudo e é tocado com o cintilar de um 

copo de cristal. Só que poucos ouvem o seu som subtil e este nos ensina. 

 

Sessão de 14-01-2010 

Ninguém é extraordinário 

Ninguém é extraordinário, todos somos diferentes em qualquer coisa, em particularidades do ser. 

É por isso que aceitar as diferenças é tão importante, porque abre caminho à junção das 

particularidades que nos diferenciam e é possível evoluir os outros naquele aspecto 

compreendendo o outro. Só na diferença se forma uma coesão porque nenhuma peça encaixa em 

puzzle num plano direito e não podemos ver os outros com as nossas experiências pessoais 

porque eles não são o resultado disso, não são assim, são diferentes, e o julgamento é Divino, 

pertence a Deus, ao Pai e só a Ele. De resto pode causar muitas dificuldades e incompreensões. 

Portanto o simples olhar não chega se não lhe for acrescentado sensibilidade e conhecimento e aí 

é ouro porque une os seres numa causa maior que eles próprios, sempre maior que eles próprios. 

E é uma delícia vê-los juntos.  

 

     

 

 

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

   

 

    

 

   

    


