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PSICÓGRAFA  A 

 

Sessão de 17-07-2008 

Com Amor estou aqui para que nosso trabalho seja continuado! 

Hoje, e cada vez mais é dever de todos abrir-se a outros conhecimentos… 

Porque tudo é necessário para que possais ter uma ampliação de vossas mentes! 

Amplitude necessária quando se começa a perguntar “Porquê?”! 

As respostas nem sempre vos chegam pela mesma fonte! 

- Porque nada que existe tem apenas de saber como é entendido determinado 

conceito, sendo que no mesmo conceito diversas interpretações podem ser 

entendidas, Dependendo da fonte de onde Provêm! 

Ao Homem importa sem dúvida saber! 

Alargar seu conhecimento cada vez mais… 

Para que ao trazer para dentro de si outras manifestações de sabedoria possa criar 

depois sua própria estrutura! 

Sua formação será então voltada para a abertura de seus horizontes… 

E cada vez que o homem vai em sua busca pelo conhecimento cada vez mais 

quererá ir mais longe… 

Ouvindo seu coração saberá sempre aquilo que lhe interessa, rejeitando o que já 

pode ver ser contrário àquilo que na verdade acredita… Quando terminar sua busca 

pelo conhecimento perderá tudo aquilo que é conhecimento Maior para si! 

Porque a busca pelo conhecimento não pára! 

Sabendo o homem que cada vez mais saber é sinónimo de Ser, continuará 

procurando cada vez mais! 

Irá beber nas fontes que brotam saber! 

Porque tudo está em si! 

E quando entender que apenas tem que desenvolver aquilo que ele já contém! 

Nada mais poderá ficar como era, da escuridão fará luz! 

Para que possa sempre crescer! 

Meus irmãos, porque não procurais em vós? 

É em vós que tendes que procurar primeiro! 

Podereis ver que em vós tudo está! Apenas aguarda que desabrocheis lendo… 

Procurando… 

Meditando sobre aquilo que vos inquieta! 

Tudo está em vós… 



 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 24-06-2009, no site www.aela.pt 

 

2 

Vossa mente está preparada para procurar! 

Buscai então! 

Fazei reflexões sobre aquilo que ledes! 

Pensai também no que vos acontece! 

Procurai sempre ajuda para vossas dificuldades… Porque há quem vos queira, quem 

vos quer! Vamos pensar nisto… 

Pensar… Pensando exercitamos nossas mentes tão profícuas em pensamentos 

negativos … 

Pensando positivo teremos nossos horizontes abertos para nosso salto quântico! 

Vamos avançar pois há tanto que saber! 

Por isso há que estardes abertos, vossas mentes deverão acolher sempre sabedoria 

que vos é transmitida por Aqueles que já a têm para divulgar! Começai hoje esse 

exercício! 

Nunca é tarde… 

E hoje é hora!... 

A evolução do homem é seu objectivo! 

Foi para que pudesse evoluir que foi posto à prova! Aqui, na terra que o acolheu para 

ultrapassar suas etapas terrenas! Tudo aquilo que prometeu a si próprio ultrapassar! 

É Mãe, é Vida! 

É n’ela que nasce! 

Nela cresce! 

Sofre! Mas sempre para que possa evoluir! 

A Terra é seu palco de experiência! 

Nela tudo lhe é oferecido para que cresça, sabendo sempre que apenas está de 

passagem! 

E conforme consegue crescer! Assim evolui! 

Pouco! 

Muito! 

Nada! Mas nada não existe, por isso, sempre alcançará algo! Algo que terá sido 

benéfico para si! 

E quando puder regressar sentirá em si certas vivências passadas que o marcaram 

muito! E tenderá a evitar repeti-las! Mais, sentirá em si necessidade de crescer! 

Quantas vezes será necessário voltar! Tantas quanto for necessário… 

A repetição tem como função consciencializar… 

Que as oportunidades lhe terão a ser dadas, que devem agarrá-las com todo afinco!  
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Existem tantos irmãos que ainda não estão consciencializados para isso… E perdem-se! 

Muitos repetindo experiências, outros cumprindo outras já mais difíceis porque 

necessitam de resgatar cada vez mais! 

Mas tudo tem sentido! Tudo está certo! 

Tudo é necessário! 

Para que o homem possa crescer! 

Chegaremos todos um dia junto d’Aquele que tanto nos ama, que permite-nos que 

possamos evoluir cada vez mais em nossos níveis de elevação espiritual! 

Porque Ele é Amor! 

Deus! 

Aquela força que tudo faz mover no Universo… 

Quer no Cosmo quer nas Galáticas que estão distribuídas no Universo que é Infinito! 

 Como tudo que d’Ele provém é Amor, Tudo será um Dia Amor! 

Aquele que aquece todos que têm frio! 

O que incendeia as almas que adormecidas se encontram! 

Amor que dá vida a tudo que tem sua génese em Deus! 

Vibração Maior! 

Quem sabe vibrar no Amor alcança Ele! 

Pois a vibração maior que ele reflecte é luz que mostra o Caminho Certo! 

Por ele enveredamos pela Luz! Pelo Conhecimento, subimos aquela escada que leva 

a Ele! 

Só Com Amor conseguiremos atingi-lo! 

Com Amor nos elevamos em sua Força   =   0 

Nela estamos convosco para ajudar sempre com vista a divulgar o conhecimento 

espiritual|…  Iremos  continuar! 

Porque é necessário! 

Porque Ele assim quer! 

Porque muito temos que aprender! 

Chama-se a isso evolução! 

Estou presente! 

 

Sessão de 17-07-2008 

Boa Noite! 

Com Jesus nos nossos corações aqui vimos para te ajudar no trabalho! 

Minha irmã, aquilo que mais falta faz ao homem é o Amor! 
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Aquele Amor que move montanhas! 

Com Seu Amor Ele nos enviou seu exemplo de Vida, ao dar-se incondicionalmente a 

todos os homens! Tanto que sofreu! 

Mas sempre com vista a sua evolução! 

Já era um Ser Luminoso, mas veio junto de nós para que pudéssemos saber que por 

Amor nos unimos; Por Amor conseguiremos ultrapassar todas as barreiras que estão 

postas para podermos subir nossos degraus! Muitos de nós já aqui estivemos convosco, 

trabalhando para que tudo isto seja possível, ajudar! 

Queridos, é vossa missão ajudar todos que de vós se abeiram pedindo auxílio, sabeis 

que este local é para isso mesmo! 

Aqui são-vos trazidos irmãos que já estão em condições para subirem para seus planos 

vibratórios! 

Estão aqui por seu mérito, porque sofreram muito e agora resgatado que está parte 

daquilo que era sua obrigação passar! 

Pedem-vos ajuda! 

E sois vós quem podereis ajudá-los a subir, com vossos pensamentos! 

Com vossa oração, com vosso amor tal será possível! 

Nós estamos junto de vós! 

Sempre no cumprimento de uma missão que é também nossa, ajudar quem tanto 

sofre! Tende força, tende fé! 

Porque Jesus está presente junto de vós! 

Com Amor! 

 

Sessão de 24-07-2008 

Aqui estou presente para podermos dar continuidade a nosso trabalho que é de cariz 

divino, como foi por ordem de Jesus, Nosso Mestre Divino. 

Na vida que vivemos temos que tomar cuidados que serão sempre poucos para 

aquilo que permeia nosso ambiente. 

Mas Deus é bom, infinitamente perfeito e permite que a ajuda seja dada a quem já a 

quer receber! 

Para que tudo possa ser de acordo com Aquilo que vibra no seu amor, há que permitir 

que Seus Mensageiros tenham todas condições para actuar junto de vós! 

Suas vibrações são fortes! 

O que implica sua redução vibracional! 

O que lhes traz algum desconforto mas tudo que fazem é por Amor! 
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Por Amor brilham em toda parte! 

Dão-se àqueles que sofrem! 

Estão junto daqueles que crescem! 

Porque são Amor Puro! 

Aquele Amor que só quem já se conseguiu desprender daquilo que é fútil! 

Inútil! Consegue sentir! 

Mas como Eles também vós chegareis até Ele, porque estareis sempre crescendo, 

sendo que o crescimento conduz à Vida Maior! A do Amor! 

Quantos d’Eles já por aqui passaram? 

Conduzindo a humanidade… 

Através do seu exemplo! 

Porque eram já Amor! 

Passaram por aqui para que os homens pudessem saber que tudo que manifestaram 

com seu conhecimento tinha como objectivo o conhecimento do homem, que tinha 

que estar desperto para a sua espiritualidade! 

Buda, Krishna, Avatares que vieram abrir caminho para a luz, que era necessária ao 

homem conhecer! 

Mas Jesus, seu percursor, foi nosso exemplo, com sua vida, dando-nos sua luz, chegou 

até nós para nos ensinar que só sofrendo poderemos crescer, levando connosco 

nossas cruzes, que são afinal nossas penas… 

Homem! 

Porque não queres ver? 

Deus fez-nos para sermos perfeitos! 

Para podermos disfrutar de tudo aquilo que creou para vós na unidade do Amor! 

Perfeição que tendes de atingir, nem que aqui andeis milénios mais… 

Mas sabeis quantos milénios tendes? 

Muitos… 

Se pudésseis ver vosso passado! 

Acorrentados a vossas vidas passadas na negridão…Quereríeis sem dúvida tudo dar 

para que vossa ascenção possa ser cada vez mais célere! Votai vossas vidas ao Bem! 

Porque é nele que chegareis… 

Fazendo bem sempre recebereis vossa luz! 

E sendo na luz que aqui chegareis, junto d’Aquele que tudo É, então elevei-vos e 

vinde até aqui, local que para vós será sempre de ajuda… 

 



 

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
AELA 

 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 24-06-2009, no site www.aela.pt 

 

6 

Amor vos será transmitido que encherá vossos corações…Mas esta viagem é para 

fazer em segurança! 

Por isso, há que terdes condições para cá chegar, onde vos abraçaremos… 

Como Irmãos que somos todos, Iguais perante o Pai, que a Todos creou de forma 

pura, elevada, bela! 

Mas cada um chega quando for seu tempo, na altura própria, depois de terem 

acertado suas próprias dívidas! 

Quando vosso saldo já for positivo, então, já fareis vossas contas, convosco próprios!  

Centil a Centil… Tudo deverá ser pesado! 

Para que nada reste na operação matemática que fizerdes, em vossas contas 

terrenas… 

Porque as de Deus são certas! 

A contabilidade cósmica não falha! 

Equações, problemáticas reais, somas, subtrações, tudo é elaborado por Aqueles 

Seres que vos acompanham na vossa evolução… 

Contas que são feitas apenas na medida daquilo que na contabilidade cósmica faz 

parte do Infinito que gera toda numerologia cósmica! 

Porque cada número tem seu significado na vida… 

Cada número corresponde a matéria etérea,… 

Cada momento vivido é seguido sempre aplicando na medida equacionada por 

simbologia perfeita porque creada no Cosmo Infinito!  

A numerologia é aliás seguida por muitos para determinar momentos, oportunidades, 

condições mais propícias a suas realizações… porque se integram numa conjuntura 

cósmica, onde tudo se interage, se une, e se interpenetra, sempre porque tudo é 

símbolo! 

Cada símbolo no Universo tem sua repercussão na vida! Tudo é regido por símbolos, 

números, que provêm sempre da Unidade! 

D’Ela são creados para poderem funcionar como força cósmica! 

Mas para os poderem usar muito terão que estudar… aprender… procurar sua 

proveniência, seu sentido! 

Porque são formas de ampliação. Conjugação, ligação com as Forças Superiores que 

do Pai aqui vêm junto de vós… 

Porque tudo é importante se quereis vibrar cada vez mais forte… Para poderdes 

ajudar… Para poderdes ter mais força dentro de vós, juntai em vós o Conhecimento! 

Tudo vibra… 
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Porque a tudo a ligação é feita! 

E no todo se completa! 

Porque Deus é Força Creadora! 

Porque Ele nos deu tudo aquilo que existe para que possamos aprender cada vez 

mais! 

Então porque desconhecemos tantas coisas que existem e que permitem nosso 

crescimento? É certo que é cada um que tem que construir sua estrutura, de forma 

sólida… Procurando beber na fonte que entende ser a que mais poderá saciar a sede 

que tem… Mas hoje é tempo de abrir horizontes mais largos para que possais alcançar 

Deus! 

Minha narrativa tem seu propósito: Conhecimento! 

Hoje, conhecer é Condição para crescer! - 

Ajudar-vos nessa procura é meu propósito que com muito amor é permitido por Jesus, 

que é como sabeis, Mestre Planetário! 

Do Planeta Terra! 

Sempre protegendo vossa orbe terrestre para que aquilo que se vive no astral possa 

ser suavizado, para que possais ser levados para planos de superioridade mental! 

Nosso Mestre quer-vos ver crescer, para que possais mudar de padrão energético, 

transformeis vossa etérea envoltura espiritual em nível subtil! 

Hoje tudo está sendo feito para que a ajuda seja cada vez maior, mais eficaz! 

Vós tendes a responsabilidade de acordar de vossa profunda dormência para que 

abris vossos olhos de forma a poderdes despertar para o conhecimento! 

Amar! Amar! Sempre o Amor! 

Porque só quando o Amor for a condição terá cada Ser já atingido Jesus! 

Buscai! 

Aprendei! Estudai! 

Ide ao Livro 

Ide dentro de vós… 

Porque tendes aí tudo que necessitais! 

Mas não vos esqueceis que aí apenas tendes a semente! 

Tendes então que abri-la, descobri-la! 

 A cada descoberta vereis que afinal era apenas algo que vos pertencia… 

Com a obrigação de desabrochar! 

Desabrochar a flor que continha! 

E no Caminho colher as flores que serão produzidas por vós próprios… 
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Na Natureza que é vossa, vos envolve e irá libertar-vos! 

Com Amor! 

 

PSICÓGRAFA  B                                   

 

Sessão de 19-06-2008 

Meia leca, querido filho! 

Continuo a acompanhar teus passos! 

Sei que por muitos anos não aceitas-te a minha partida! 

Hoje tens os conhecimentos para entenderes as leis da Vida, os mecanismos dos ciclos 

da Vida! 

Ter medo é normal! 

Sofrer e chorar também é normal! 

O sofrimento não é em vão! É na sua maioria das Vezes uma preparação para a 

chegada de bênçãos maiores! 

Querido filho, voltaremos a ver-nos! 

Estaremos de novo juntos todos! 

Vibro em Amor por ti todos os dias da minha existência! 

Até um dia querido filho! 

Até um dia! 

 

Sessão de 19-06-2008 

A…… 

Querida J…. 

A vida tem várias etapas! 

E é quando pensamos que estamos a perder, que estamos exactamente a ganhar na 

nossa evolução espiritual! 

É o nosso exemplo de tolerância e compreensão que nos ajuda a nós próprios e a 

quem nos rodeia: boa vontade e Amor geram Boas vontades! 

Devemos ser racionais em todas as nossas acções e pensamentos sempre sob a Lei do 

Pai! 

Coragem e muito Amor! 

Fica em Paz! 

Muitas flores para ti! Muitas! 
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(Este guia de uma nossa Irmã não deixa de vir oportunamente encaminhá-la na senda 

da transformação). 

   

Sessão de 19-06-2008 

Rosas! 

Rosas puras de Amor, Vos trago hoje! 

Em todos Vós são depositados ramos de amor, as mais belas (rosas) que existem no 

nosso plano. 

Tende coragem Irmãos! Sois muito amados! 

Ajudando somos ajudados! 

É o que conheceis como Lei da Acção/Reacção! 

Amai, amai sempre! 

Que o Amor do Pai sempre Vos fortaleça! 

Até breve! 

 

Sessão de 19-08-2008 

Morri como a mãe deste senhor! Acompanho a sua dor! Compreendo o que lhe 

explicaram, assim cheguei aqui! 

Via a sua mãe e o que sofreu! Também sofri muito! 

Hoje já não sinto dores! Vou ter Paz! 

Já vejo quem me espera! 

Obrigada por me ouvires! 

Já não tenho dores, vou ser feliz! Ajudar outros! 

Não sabia! Não sabia o que fazer, esperei para aprender! Foi isso! 

Obrigada! 

 

Sessão de 26-06-2008 

Guia  

G…… 

Humildade e Responsabilidade 

Queridos Irmãos 

Quanto sofrimento advêm da não consciência destes dois valores morais! Não tendes 

noção! 

Somente após muitas vidas conseguimos entender e colocar em prática estes tão 

preciosos valores! 
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Nesta Terra, nesta escola, vivemos uma vida onde se valorizam os aspectos exteriores 

muito mais do que a evolução espiritual que nos é tão necessária! 

Quanto sofrimento desnecessário! 

Quantas lágrimas meus queridos! 

Um Espírito humilde, é consciente das suas capacidades! 

Um Espírito humilde é inteligente para abrir o seu coração e aceitar a ajuda – procurar 

a ajuda – de nossos Irmãos mais preparados, mais experientes! 

Um Espírito humilde compreende a essência da Vida!  

E o que faz um Espírito responsável? 

- Ama responsavelmente, entendendo que cada um tem o seu caminho para 

percorrer. 

- Um Espírito responsável – quer tenha ou não adquirido muitas competências ou ainda 

esteja no início da estrada, sabe respeitar todos os seus Irmãos. 

- sabe que toda a Acção tem uma Reacção na mesma linha da acção praticada 

-Um Espírito responsável entende as Leis do Pai e esforça-se por cumpri-las e ensiná-las 

pelo seu exemplo a todos que com ele se cruzam! 

- Um Espírito responsável, não tem medo de Amar, é consciente do seu papel na Vida, 

a Graça Maior do Pai! 

Queridos Irmãos, Amai e Respeitai sempre! Sofremos e rimos convosco! 

Amamo-Vos muito! Que o Pai sempre Vos ilumine! 

Flores, muitas flores para todos! 

 

Sessão de 26-06-2008 

Boas noites! 

Queridas, muitos sofrem pela sua falta de humildade e pela sua falta de humildade e 

pela sua falta de sentido de responsabilidade! 

Cada um tem o seu caminho a percorrer! Mais curto ou mais longo conforme o seu 

esforço para progredir e conforme o seu entendimento d seu papel nesta terra! 

Sofremos ao Ver-vos chorar, sofremos ao ver que ainda valorizais as possessões 

materiais ao invés dos tesouros e valores espirituais! 

Quanto medo tendes de confiar no Pai! 

Quanto medo de abrir Vosso coração a Vossos Irmãos e a Vós mesmos! 

Também nós continuamos a trabalhar os nossos valores, a esforçarmo-nos por sermos 

melhores e mais úteis! 

Alguém tem de dar o exemplo! 
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Jesus deu-nos Supremo Exemplo! 

Sabemos que devemos Amar e Respeitar acima de tudo! 

Dai o Vosso exemplo e outros seguirão a Vossa conduta! 

Não se tem medo de um Irmão que continuamente é tolerante e responsável! É vendo 

alguém assim, que se baixa as defesas e se aprende a confiar no Amor! 

Ficai em paz e sede corajosos! 

Amai, amai sempre e o Amor na sua essência Vos seguirá! 

Ficai em Paz! 

Um Espírito de Amor, 

Sempre a aprender, a amar, 

A viver com humildade e responsabilidade! 

 

Sessão de 26-06-2008 

Estou só! 

Vivi em Espanha e em França! 

Sempre só, morri sozinha…triste…desolada… 

Tenho 28 anos, nada vivi, tudo foi perdido… estou na sala para aprender, para ouvir, 

para ver todos os que aqui chegam a chorar, arrependendo-se de ter perdido a sua 

vida como eu…é loucura! É triste! 

Estar/ficar na sala, ver como tudo se passa, faz-nos ganhar a consciência daquilo que 

nos aconteceu! 

É verdadeiramente duro, que tudo tenha sido perdido sobretudo por medo! Meu 

Deus! 

Quero regressar à Terra! Como muitos outros, quero regressar o mais rapidamente 

possível, quero esquecer a loucura da minha vida, quero repetir a minha prova! 

Quero ajudar aqueles que partilhem a minha vida como familiares ou amigos! 

A minha prova será dura, mas a vergonha de ter nada feito é ainda mais dura! Eu 

tenho apenas um conhecimento geral da minha Missão! Peço a deus ter a coragem 

de conseguir compreender a Vida! Quero ser feliz um dia e regressar à companhia dos 

meus amigos aqui! 

Que Deus me acompanhe! 

Que a minha experiência possa vos ajudar! 

Boa sorte para vocês também! 

Uma Irmã na vida! 
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Sessão de 26-06-2008 

Santas noites! 

O Vosso Amor é Grande! 

A Vossa Boa Vontade é Grande! 

É de louvar querer atingir a perfeição, mas queridos Irmãos, também é de louvar o 

sentido de responsabilidade, fruto de uma atitude consciente perante a Vida! 

A nossa evolução é tão maior quanto o nosso esforço para sabe respeitar nossos 

Irmãos! 

O forte deve ajudar o mais desprotegido! Ambos devem ser humildes, compreender 

que a experiência adquirida é fruto de muitas experiências consecutivas! Da vontade 

de querer ser Perfeito! De chegar ao Pai, à Sua Luz! 

Sou um Irmão com muitas existências percorridas, todos os dias peço ao Pai, Força e 

Luz! 

Todos os dias compreendo que tenho mais um degrau a subir! 

Como gostaria de Vos fazer sentir o quanto é importante esta consciência, querer ser 

melhor! 

Apenas isto, querer ser melhor! 

Muito sofrimento é infligido a nós próprios – e a por nós próprios – a nossos Irmãos nas 

duas dimensões – São fruto de muito medo! Muito mais do que praticados por 

maldade! 

Por medo fechamos os olhos e o coração a tudo de bom! Fica a ilusão apenas! 

A ilusão de que se magoar-mos, ninguém nos “toca”! mera ilusão! Triste ilusão! 

Devido a esta situação, muitos vivem amargurados, procuram soluções desesperadas, 

perdem a Fé… passam para este lado despidos de tudo… chegam vazios… Quanta 

dor, quanta vergonha! 

Fruto do Medo, é o Desespero! 

Meus irmãos, analizai-vos e vede tudo o que fazeis por Desespero! Vede como Vos 

arrependeis de muitas das Vossas acções praticadas durante este estado de Espírito! 

Vede! 

Eu sei o que chorei ao ver tudo o que desperdicei, tudo o que de bom poderia ter 

feito e não fiz! 

Temos o exemplo de Nosso Irmão Maior, temos onde nos inspirar! Não estamos sós! 

Jesus Amou todos por igual! 

Há que tentar seguir-lhe o exemplo! 
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Podem existir muitas faltas nas nossas existências, porém asseguro-Vos o não saber 

respeitar nossos Irmãos – em qualquer plano – é provocar causas Karmicas “sem 

fim”…é sofrer até compreender, é viver duras provas… é fugir às responsabilidades e 

continuar a sofrer! 

Ajudai sempre Vossos Irmãos. 

Dai-Vos sempre de coração aberto! 

Lamentai os que se mostram Vilões, pois que grande lição os esperam um dia! 

Enquanto bondosos e humildes seguem o seu caminho em Paz rumo à Felicidade 

Eterna! 

Não Vos abandoneis nunca ao medo e ao desespero! 

Confiai no Amor do Pai, nos ensinamentos de nosso Irmão Maior! 

Não Vos envergonheis jamais de Amar! 

Sede corajosos! 

Sede inteligentes: sede generosos e criarão afinidades também com Amigos 

Benfeitores que Vos protegerão e ajudarão a colocar em prática os Vossos 

sentimentos e Acções na Senda do Bem! 

Sede inteligentes! Fazei amigos nos dois planos! O Bem segue o Bem! 

Amai e sereis Amados! 

Irmãos, acreditai nesta tão Bela e Verdadeira Premissa! 

Um dia nos encontraremos e me direis se não tenho razão! 

Todos crescemos, todos aprendemos! 

Ficai em Paz! 

Amai, Amai sempre! 

Virei contar-Vos aspectos da minha experiência sempre que me for permitido! 

Precisais de estar conscientes do que se sente deste lado da Vida! 

Precisais saber o que é realmente importante para Vós, para a Vossa evolução, para a 

Vossa Felicidade! 

Que o Pai sempre Vos Guie! 

Até breve! 

Um Irmão   

Nos trabalhos! 

 

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