ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR
AELA
PSICÓGRAFA A
Sessão de 25-01-07
Em nome de Jesus, aqui vim.
Em todos nós há algo que nos modifica interiormente, qual seja a
convicção da verdade!
Mas nem sempre conseguimos pôr para fora nossa verdade e por isso
vamos sofrendo na ignorância.
Quando conseguirmos libertar-nos de nossos receios tudo será
diferente, haverá claridade tal que conseguiremos ver toda a beleza
que existe à nossa volta!
Para a felicidade de todos vós seria apenas preciso não haver
problemas a solver, contudo, não há lugar a ilusões quando
enveredamos pelo Caminho!
Há que enfrentar os problemas de frente, pois é nessa batalha que se
travará a luta pela verdade que essa sim, conduz à felicidade maior,
que é a Luz Espiritual!
Cada um a receberá conforme sua luta!
Com Amor, V!
Sessão de 01-02-07
Benvindos Aqueles que vêm por bem!
Nossos Irmãos do Astral Superior brindam-nos com suas presenças
subtis e de vibração amorosa.
Tudo se recompõe com seus fluidos, suas energias, seu amor.
Demos graças a Jesus, Nosso Mestre, Irmão Maior, pela graça de suas
presenças, que implicam para si uma redução vibracional para aqui
poderem vir.
Mas se aqui estão é porque vossa Casa merece-os, aqui tudo fazem
para vos ajudar, a vós, e aos irmãos que aqui estão a pedir socorro.
Em missão irão conduzi-los às moradas que na casa do Pai são
adequadas a suas vibrações.
Terão a oportunidade de corrigir as faltas que não puderam colmatar
no corpo físico, pela sua aprendizagem, entendimento para uma
nova vida poder reiniciar.
Nada fica por fazer!
Em tempo próprio, todo Homem terá oportunidade para, se quiser,
iluminar sua alma, que crescerá na Luz Maior.
Vim para ajudar. Obrigada.
B.
Sessão de 15-02-07
Amor e Luz para todos vós.
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Meus Irmãos,
A via para o Pai é sublime porque é a que permitirá vossos corações
vibrar em Amor!
Jesus! Vosso e Nosso Mestre Divino!
Com Ele em nosso Caminho tudo será fácil porque exige já haver
conhecimento adquirido na senda do Bem!
Tudo tem seu tempo próprio, por isso há que não desanimar nunca!
Quando chegar aquele tempo em que é tempo próprio, todos terão
suas oportunidades de evoluir.
Para melhor entender que via é a adequada há que procurar aquela
onde nos sentimos em paz, onde colhemos com harmonia nossos
conhecimentos, cada um de acordo com seu trabalho!
Há que ter Amor acima de tudo! Amor é o que levará as almas à sua
ascensão!
Ficarei presente!
Sessão de 15-02-07
Com muito amor aqui estou!
Minha irmã, juntas caminhamos há muito!
Seguir Jesus tem sido nossa missão de amor!
A lição é para estudar, a do Mestre, que tanto nos ensinou!
Para isso há que estudar tudo o que Ele nos ensinou com sua vida, seu
amor pelo próximo, seu sacrifício!
Estamos sempre em aprendizagem, nosso caminho é de aprender
sempre para assim adquirirmos cada vez mais conhecimentos!
Cada patamar da evolução exige cada vez mais aprendizagem,
mais saber, mais vidas vividas!
Cada vez que reencarnarmos teremos já algo mais dentro de nós que
irá contribuir para que nossa luz seja maior!
Com trabalho e dedicação atingirás teus patamares com lugares
cada vez mais luminosos para que tua alma evolua para Aquele que
aguarda a chegada de seus filhos!
Ficarei contigo!
M.
Sessão de 15-02-07
Paz!
Bendito seja Jesus, Nosso Mestre!
Bendita seja Maria, Mãe de Jesus!
Luzes que brilham no Mundo!
Ouvem tuas preces com Amor!
Jesus é Amor!
Tudo é Harmonia!
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Tudo é Luz!
Brilham suas Luzes no Astral para todos iluminar no Caminho a
percorrer para Casa do Pai!
Florescem em vós ramos com luz, que se transformarão em belas
árvores com folhas, flores e frutos para dar a quem necessita de calor!
Com Amor serão acariciadas, saciados da fome do espírito e
comerão os grãos que se reproduzirão em vários troncos, que darão
outras árvores, que se cobrirão de mais folhas, que darão outros frutos.
E pela árvore se verá que frutos se colherão, poderão ser de boa
qualidade, ou poderão apodrecer!
Cada árvores dará o fruto que puder!
A qualidade depende da forma como a árvore for tratada, podada,
alimentada, regada…
Como a árvore vós dareis os frutos que fordes capazes!
Tudo irá depender de vossos cuidados, só que é mister que a flor que
cada ramada criar contenha frutos apetitosos e saudáveis!
Cultivai bem vossas árvores!
Será apetitoso poderes saborear com Amor o produto que delas
brotará!
Continuai na vossa sementeira, que ela possa ser abundante, com
frutos bons, e assim ireis saborear com alegria vosso trabalho!
Até já!
B.
Psicógrafa B
Esta médium domina as seguintes línguas: Francês, Inglês, Alemão e
Espanhol. Esta entidade diz chamar-se F…….. e transmitiu a sua
comunicação em inglês e francês alternadamente. É filho de pai
francês e mãe inglesa. Segue tradução em português.
Sessão de 22-02-07
É assim! É a vida!
Sim, sim!
Podes ajudar? O que fazem aqui? O que estou eu a fazer aqui? Meu
Deus! A vida foi-se!
Foi-se com o vento!
É isso! Foi-se com o vento! Meu Deus! Estou morto! Deixei tudo para
trás! A minha casa, a minha família! Tudo se foi! Meus filhos! A minha
querida família! Estou tão triste! Tão triste!
Por favor chamem-me! Meu nome é F……..! Por favor chamem-me!
Eles não me percebem de todo! Preciso de paz! Meu Deu, Paz! É tudo
o que preciso! Chamem-me por favor! Vocês vão compreender-me!
Por favor, estou desesperado! Não tenho mais
força para continuar! Por favor! Por favor, meu Deus! Por favor!
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Quem me dera poder emendar (corrigir/compensar) os meus erros!
Chamem-me por favor! Meu Deus, quem me dera voltar atrás no
tempo!
( Nesta altura conseguiu-se a incorporação e foi esclarecido)
Obrigada!
Sessão de 08-03-07
O Guia desta irmã desenhou uma rosa em botão.
Sou G., o teu guia.
Dou-te um nome apenas porque te ajuda a concentrar, porque te dá
conforto teres um nome definido. Compreendo a tua dificuldade. Não
duvides tanto da tua imaginação. Confia no que sentes. Ainda tens
um longo caminho pela frente, mas vais conseguir ultrapassar todas as
dificuldades, não estás só. Tens um coração de oiro. Esta flor é para ti!
Pela tua vontade constante de ajudares teus irmãos encarnados e
desencarnados! Pela tua coragem de levares a bom porto a tua
missão! Coragem Irmã! Não desanimes! Tens muitos a observarem-te e
a aprenderem contigo, com a força do teu coração! Com a tua
procura constante do bem para todos! Não julgues e não serás
julgada. Faz apenas o teu melhor na procura do Bem diariamente.
Cada um responde pelos seus actos. Coragem Irmã. Deus te
abençoe! Fico contigo. E com o resto do Grupo! Também deste lado
fazemos o melhor possível! Vós e nós somos uma equipa na procura e
na prática do Bem. Fica em Paz!
(No fecho dos trabalhos ainda transmitiu)
Irmã
Acalma-te! Sabemos que tens tido uma semana difícil, que não tens
dormido, que estás cansada! Deus te abençoe pela coragem e pela
vontade de ajudar!
Abençoada sejas e que possas sempre sentir o Amor do Pai! Jamais
estarás só na tua caminhada.
Muitas flores para ti, pelo teu grande coração!
Portas-te bem! Descansa!
Disse Jesus: “ Quem quiser saber se a minha doutrina é
verdadeira pratique-a “
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