ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR
AELA
PSICÓGRAFA A

Sessão de 15-05-2008
Paz!
Com todo Amor aqui vim, em missão e por amor!
Muitos de vós estão certamente voltados para aquilo que é objectivo desta Casa –
Ajudar sem interesse –
Mas há alguns que aqui vêm com um único objectivo que é sua salvação, pela ajuda
a si próprio, sem Amor!
Então porque aqui vêm? Porque ainda não entenderam na verdade o que é sua
missão – Dar-se – Incondicionalmente! – Sem reservas -!
Há que ter muita cautela, meus irmãos, sabeis que esta vida é regida por leis divinas,
sabeis que o que fizerdes haveis de colher, e qual será vossa colheita quando nada
semeais? Nada fazeis para ajudar vossos irmãos? Tereis vossas respostas quando um
dia vos couber pedir ajuda.
Vereis o que é não ter ajuda, porque existem irmãos que são tão egoístas que só
pensam resolver seus problemas mesquinhos, não estão interessados em saber que
estão irmãos pedindo sua ajuda, para poderem fugir à dor, à escuridão, a negritude
que são envolvidos, querendo sair, pedindo ajuda vossa.
Aqui, neste local, há que ser caridoso, pensando primeiro neles que tanto sofrem,
ajudando-os, pois na verdade é por isso que aqui vêm!
A gratidão é consequência da ajuda, a qual vos será também retribuída quando
chegar vossa hora.
Meus irmãos tendes ouvido nossos dirigentes alertando-os, chamando-vos à atenção
para a necessidade de estardes centrados, voltando vossas preces para Deus, em
pedido de auxílio, para que as forças brancas do universo aqui estejam junto a vós!
Tendes de ouvi-los, fazer como vos ensinam, pois necessário se torna aumentar a Força
que é necessária para estes trabalhos.
Estou presente para ajudar, pois é também essa minha missão, de amor ao próximo.
Até sempre!
B……………..!

Sessão de 22-05-2008
Há que vos libertardes, meus irmãos.
Tudo aquilo que vos prende à matéria vos prejudica tanto!
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Em espírito vos movereis flutuando de forma livre, suave, podereis sair de vós, caminhar
até planos Superiores onde podereis aprender a viver melhor.
Hoje mais do que nunca há que libertar vossas mentes, fazei vossa ligação connosco e
vinde até aqui!
Neste local onde estamos há Paz!
Esperamos por vós meus irmãos!
Queremos ajudar-vos!
Até breve!

Sessão de 22-05-2008
Rosas!
O perfume é inebriante, cheirai estas rosas que vos trago para vos animar em vossas
vidas!
Elas são vos oferecidas com todo o amor dos Irmãos que vos ajudam em vossas vidas,
nos vossos trabalhos…
Para vós são colhidas, todas perfeitas em cor, forma, espécie!
Cada uma é colocada em vosso colo, todos as recebem…
Gostaríamos que as conservassem convosco para que seu perfume vos acompanhe
em vossas vidas!
Hoje caem pétalas sobre vós! Brilham como o Sol…iluminam- vos de tal forma que sois
seres iluminados pelo Sol! Todas são recolhidas para um cesto de vime, para que nada
se perca, e logo que conseguis, podereis colhê-las, levá-las convosco, colocá-las em
vossas vidas, sempre beneficiando do perfume que emana de tão etéreas que são.
Meus amigos muito vos amo, estamos juntos nesta missão que é a ajuda a quem tanto
sofre!
Deus é Nosso Pai Eterno em Amor, sua Força Creadora nos Une para nossa Perfeição
no Amor!
Obrigada por me receberem!
Estou junto de vós!
Até já!

Sessão de 29-05-2008
Boa Noite!
É na Luz de Deus que estou aqui para te ajudar.
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Minha filha, os tempos que correm são difíceis, muito difíceis, mas nada que não seja
possível alcançar, ultrapassar, vencer!
Cada um é capaz sempre na medida de seu nível de querer!
Querer com fé, lutar para conseguir seu objectivo, ir caminhando com força pois nada
será difícil para quem quer já!
Muitos de vós estão sofrendo, causas várias!
Tudo hoje parece mais difícil daquilo que era no passado, mas apenas tudo é agora
mais pleno, mais total, por isso cada Ser vive este momento com mais entrega,
sentindo em cada momento que algo está acontecendo e é para todos, não para
apenas uns!
É respeitando a Vontade do Pai que vos é pedido que estais muito atentos a tudo o
que é feito por vós, cada coisa que vos alcança ainda apenas tem em vista alertarvos para vossa vida!
Era bom que despertásseis todos e vísseis o sofrimento sob essa perspectiva.
É com Amor que vim junto de vós,
Ficai com Jesus, Nosso Mestre Divino!
Estou presente!

Sessão de 29-05-2008
Para ti vai meu amor!
As pérolas brotam na água, ali têm sua génese, sua formação…
As pérolas são apenas parte da creação…
As pérolas provêm tal como todos elementos orgânicos, de uma fonte libertadora em
matérias vivas!
Como as pérolas, usadas por vós para vos cobrir muitos são os organismos que são
libertados pelo Pai na fonte geológica onde paira átomos condensados em matéria!
Vida…
Tudo é Vida!
Para que tudo seja energia… para que amanhã tudo vibre em maior energia!
Pura de elevação Maior, onde todos possam integrar-se libertando-se na única
egrégora celestial!
Tudo está ebulindo, cada forma está processando mais matéria orgânica, para que a
ligação necessária possa ser feita após cada transformação…
Maior que tudo aquilo que já existe, é Amor! Correntes que trazem para todos Seres
elementos necessários para que nada se perca na natureza!
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Como já sabemos, nada se perde, tudo tem transformação, tudo se reinicia noutras
formas de vida, mas em cada transformação algo de novo se cria, por vontade de
Deus!
Na vida que cada Ser desencadeia, outros Seres surgem! Vidas novas creadas sempre
que algo que é necessário tenha a oportunidade para começar seu ciclo!
É para que tudo nasça, cresça e desenvolva sua maneira para poder reciclar-se que
a Vida É!
Muitos Irmãos Nossos, Tarefeiros na missão da creação estão desenvolvendo técnicas
para que aquando da tramitação plena metafísica nada fique sem protecção!
Porque há que prosseguir em evolução!
Tudo faz falta, para que depois outros irmãos possam aproveitar em suas essências
aquilo que já foi criado!
Mas porque nada que seja possível ocorre sem sua permissão, muito trabalho está
sendo realizado!
Urge que tantas tarefas tenham sua prossecução para Aquele que É possa estar em
Tudo, aquilo que Creou!
A génese é D’Ele, D’Ele Tudo foi Creado, D’Ele provém Tudo!
O Todo é isso!
Ele em Tudo que existe
Para que Todos nós sejamos Unidade com Deus, Ser Divino, Fonte de onde Tudo
provém para que a creação fosse possível! E assim é e sempre será! Hoje nada nem
ninguém poderá estar fora deste Círculo da Creação…
Hoje já vibramos em Amor…
Porque Ele nos irradia sua Luz com tanta intensidade que só aqueles que não querem
ainda ver estarão cegos.
Mas só são cegos aqueles que não querem ver!
Abrai vossos olhos, vede quanto belo é Nosso Pai!
Fonte Luminosa esparge seus raios de luz em direcção a vós, projectando em vós a Luz
que d’Ele provém!
Cada um de vós pode sentir essa Luz, que vos é emanada, conseguir senti-la se vossos
corações estiverem voltados para Ele!
É vossa cada oportunidade para que toda essa Luz possa entrar dentro de vós, ireis
procurá-la para conseguirdes recolhê-la… Com Ela em vós vereis como será lindas
vossas vidas… pois a claridade será vossa constante, achareis vossos caminhos, tão
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perdidos por vezes, sabereis passar sempre no lado direito do caminho, aquele que
vos levará até Jesus, que vos espera na Força Maior!
Conseguirdes passar na corrente, apanhar tantas pérolas quanto vos for possível,
estardes atentos carregando-as convosco para vossa colheita!
Porque pérolas são frutos tal como os que são apanhados nas árvores, brotando da
ostra, são produtos daquilo que Nosso Pai colocou na Terra para uso de Seus Filhos!
Cada pérola que colherdes foi-vos dada por Irmãos Nossos que as plantam para vosso
proveito!
Tudo se aproveita, seu fruto que deu como fruto a pérola…
Como é bom Nosso Pai!
Quantas maravilhas nos deu para que saibamos que na Creação tudo é necessário,
apenas nada é perdido, porque tudo que é Maior é Produto deixado em nós com
vista ao desenvolvimento incutido em cada pedaço de vida que reveste tudo que foi
creado por Ele! A Quinta essência é-vos transmitida!
Porque é tempo…
Mas há que adquirir condições para que seja possível seu entendimento, naquilo que
é pressuposto saber!
Manifestas tuas dúvidas…
Estás em busca de teu livro…
Mas tudo está em ti, e apenas não queres aceitar…
Mas o caminho está aberto e entregue por ordem de Jesus, Mestre que tudo e todos
quer em seu seio de Luz para que vossa evolução seja feita…
Que Deus vos proteja, meus irmãos!
Que Jesus vos Guie, Hoje e Sempre!

PSICÓGRAFA B
Sessão de 01-05-2008
Guia!

G……
Compaixão!
Meus Queridos Irmãos,
Quando este sentimento é puro, é lindo!
É um dos motores do nosso desenvolvimento!
Ter compaixão é:
- ter muito Amor em si mesmo
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- ter consciência de todas as graças recebidas
- ter noção do seu papel nesta reencarnação
- ter o sentimento que só praticando o Bem incondicionalmente se consegue evoluir,
tornarmo-nos melhores!
- ter compaixão é ser responsável e consciente:
- apiedarmo-nos de alguém é fazer o que está ao nosso alcance:
é dar pão ao pobre, é trabalhar em casas como estas como
Vós, meus Irmãos queridos fazeis!
- apiedarmo-nos de alguém, de um irmão em sofrimento, é
também uma oração ao Pai a pedir ajuda e Entendimento
para esse Irmão em dificuldade e para a Terra no geral!

Meus irmãos, compaixão é aplicar uma das máximas de nosso Irmão Jesus:
“ Fazer aos outros o que gostaríamos quer nos fizessem”, apenas isso…
Fiquem com todo o Amor do Pai! Confiem na sua compaixão por nós!
Amai sempre, sem medo, com coragem!
Estamos convosco! Fiquem em Paz!
Flores, muitas flores para todos!

Sessão de 01-05-2008
Boa noite!
Queridos Irmãos!
Em Missão venho a esta Casa ajudar nos trabalhos enquanto me for permitido!
Entendei que a compaixão, não é substituir-se às tarefas de nossos Irmãos! Isso faz
parte do seu caminho, isso faz parte da sua aprendizagem!
A nossa compaixão para com todos os irmãos é emitir boas vibrações, Amor!
A nossa compaixão é dar a assistência que podemos dar, sem perturbar as provas de
nossos irmãos! Essa é a maior caridade que podemos fazer!
Irmãos sejam sempre caridosos e responsáveis! Sabei e aprendei a Amar!
Que a Luz do Pai sempre Vos ilumine!
Fiquem em Paz!
Um Espírito de Amor
Sempre a aprender a Amar!

Sessão de 01-05-2008
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(Mulher de 26 anos suicida por veneno? Intuição da médium )
Matei-me! Matei-me! Mas não morri! Caramba! Que estupidez! Meus filhos! Estão
sozinhos!
Que fiz eu! Minha mãe! Como sofre! Desisti de viver! Mas estou viva! Meu Deus! Meu
Deus!
Confio que me vão ajudar! Já me disseram! Não sei como vim para aqui, ando há
tanto tempo perdida!
Andam atrás de mim! Tenho frio! Não consigo ver os meus filhos! Os meus filhinhos!
Faço o que for preciso! Nunca mais os quero abandonar! Meu Deus perdão!
Perdão! Ajudai-me, entrego-me nas suas mãos, mande um irmão de Luz para me
ajudar! Só quero ajudar os meus filhinhos e todos que perderam as mães, assim como
os meus 2 filhinhos pequeninos. Quero ajudar, quem ajudar os meus filhinhos!
Deus Pai ajudai os meus filhinhos e a minha mãe, que eles não sofram por eu ter
desistido deles! Quanto me arrependo! Que tolice fiz!
Deus Pai nas Vossas Mãos, me entrego! Estou pronta! Estou pronto! Quero ajudar, para
que os meus filhinhos tenham ajuda também, por favor, só peço isso!
Deus Pai entrego-me nas Vossas Mãos, faça de mim o que entender!
(A médium tentou falar mentalmente com a entidade e pediu ao seu guia para a
ajudar. Deu pois para entender que algo lhe era mostrado e teve consciência da
situação porque a seguir escreveu).
Obrigada! Confio em Deus Pai!
Obrigada querida por falares comigo.

Sessão de 01-05-2008
A……
(Guia de uma nossa irmã em caminho espiritual algo difícil em tentativa de a instruir)

J…., Querida Irmã!
A realidade real e a realidade que desejamos não coincidem muitas vezes!
Para Deus Pai, conta a nossa pureza de sentimentos! Apenas isso!
Nesta Terra – escola, aprendemos muito sobre nós e sobre os nossos Irmãos!
Devemos olhar sempre para o Bem, não para as falhas que cada um pratica! Cada
um responde pelas suas acções: Boas ou menos Boas!
Neste planeta, temos de aprender a servir!
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Neste planeta, estamos aqui para trabalhar! Pelo nosso desenvolvimento e pela nossa
subsistência! É nossa obrigação!
Aqui devemos de aprender trabalhando!
Na casa do pai, gozamos dos créditos que agora adquirimos! É a justiça do Pai!
Querida Irmã, continua teus esforços no caminho do Bem!
Não te arrependas de fazer o Bem!
Fica em Paz!
Que o Pai sempre te ilumine!
Muitas flores para ti!

Sessão de 01-05-2008
Rosas!
Meus Irmãos, estamos perto de uma data em que todas as mães são lembradas e
celebradas!
É uma altura em que muito Amor é emitido, muitas falhas são perdoadas, muito
reencontros acontecem!
Meus queridos Irmãos, a maternidade e paternidade são bênçãos do Pai, muito se
aprende e ensina quando se vive esta condição com Amor!
Mas vede bem, esta atitude deveria acontecer todos os dias, não apenas um dia!
Aprendam a ser tolerantes e compreensivos! Vivei felizes com Amor no coração!
Que o Pai sempre Vos abençoe!
Uma Irmã
Sempre a amar-Vos!

Sessão de 08-05-2008
Guia

G……
Quanta revolta sentis quando sentis Vosso corpo cansado! Mas será que entendeis o
que significa a bênção do trabalho?
Será que entendeis o que significa a bênção do trabalho?
Será que entendeis a Graça de chegar ao fim desta Vossa etapa com o sentimento
do dever cumprido? Verificar que conseguimos atingir os nossos objectivos com
sucesso!
Queridos Irmãos, a nossa revolta por vermos – tomar-mos consciência; de que
desperdiçamos tão caridosa oportunidade para chegar mais perto do Pai, mais
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rapidamente…é muito doloroso! Sentimos grandes remorsos e tristeza por tudo o que
deixamos de fazer…Acreditai!
Vale a pena aproveitar todas as oportunidades que o Pai nos envia!
Praticai o Bem! Procurai a Caridade Fraterna, o Respeito por Tudo e por Todos!
Crescei! Crescei todos os dias um pouco!
Sede conscientes!
Num ambiente com tantas solicitações, esforçai-Vos por Vos manterdes dentro dos
<verdadeiros Valores da Vida: Amor, Respeito, Caridade…
Acreditai que a Verdadeira felicidade é na Casa do Pai! E aí, meus Queridos Irmãos, a
felicidade é enorme e Eterna!
Fiquem em Paz. Estamos sempre a Vosso lado!
Amamos-Vos muito! Que o Amor do pai sempre Vos fortaleça! Fiquem em Paz!
Muitas flores para todos!

Sessão de 08-05-2008
Boas noites!
Queridos Irmãos, quanto Amor tendes! Quanto Espírito de Sacrifício a favor de Vossos
Irmãos!
Acreditai que Vossos esforços serão recompensados de forma que não imaginais!
Sede corajosos na caridade! Dai o Vosso melhor! Não Vos arrependereis!
Acreditai, que também Vós já haveis sido ajudados!
É assim a Lei do Pai!: Somos Irmãos na Criação e Vida e nas Vidas! Sempre com dever
moral de nos entreajudarmo-nos!
Ficai em Paz Queridos Irmãos!
Estamos convosco!
Um Espírito de Amor
Sempre a aprender a Amar!
Que o Pai sempre Vos ilumine!

Sessão de 08-05-2008
A……
(O guia daquela nossa irmã em trajecto de aprendizagem espiritual)

Minha querida J….!
Quanto desespero!
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Vive um dia de cada vez! Faz o teu melhor cada dia/ um dia de cada vez! (entendi..
observa a médium).
Neste caminho de aprendizagem continua, todos erramos e todos aprendemos, todos
evoluímos!
Entende a Vida como uma passagem nesta Terra! A Verdadeira Vida é perto do Pai!
Aí sim, a felicidade é Eterna!
Devemos agradecer as Graças que recebemos do Pai com toda a humildade, como
um voto de confiança!
Devemos entender, aprender e aplicar tudo o que aprendemos, sempre com Amor no
coração!
Muitas flores querida! Vive um dia de cada vez!

Sessão de 15-05-2008
Guia!

G……!
Desespero!
Meus Queridos Irmãos, porque desesperais?
Porque não aceitais que são muito amados?
Sois filhos de um Deus de Amor! Tendes um Pai que muito Vos ama! Não estais só na
Vossa caminhada! Nunca!
Somos tantos os que Vos amamos!
Se o aceitásseis, queridos irmãos, nunca vos sentiríeis sós, desesperados!
É verdade que o vivenciar uma experiência dolorosa nos perturba!
É o sentir em nós próprios o que porventura já impusemos a nossos Irmãos noutras
Vidas!
Mas meus Queridos irmãos, muitas vezes os sofrimentos são apenas preparações para
algo Maior do que compreendemos!
E então meus queridos irmãos, porquê a revolta, a impaciência, a tristeza, perante as
dificuldades?
Vede nelas a bênção necessária do Pai para o nosso crescimento!
Aceitai que vencer uma dificuldade com Fé e resignação – sem revolta – significa
Entendimento e aceitação do facto de Sermos Filhos de um Deus de Amor! E tudo o
que provem do Amor não causa sofrimento desnecessário!
Tudo o que provem do Amor, vem em nosso auxilio! À que aceitar este facto, manter a
serenidade!
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Só assim, com Vossa vibração elevada, conseguimos ajudar-Vos, consolar-Vos de
forma mais efectiva!
Não fecheis as portas à Luz que Vos quer aquecer, consolar, encorajar e reagir!
Fazemos apenas o que o Pai permite e até onde a sua sapiência Amorosa o Entende!
Mas acreditar sempre: de um Deus de Amor, nada de “mau” vem!
Tudo existe por nós e para nós, seus Filhos!
Vede que toda a Creação foi pensada em nossa função!
Admirai tudo o que o Pai fez para seus Filhos!
Como poderia abandonar seus Filhos? Como Amando-os, os poderia deixar sofrer,
aprender sem um objectivo Maior?
Queridos Irmãos, abri Vosso coração às forças do Bem! Permiti que nossa vibração Vos
envolva e inspire na busca das soluções para Vossa dificuldades! O mérito de uma
prova ultrapassada tem de ser Vosso, mas no mesmo processo, nós e vós aprendemos!
Crescemos juntos até ao Pai!
Sabemos o que sentis, já porventura o havemos sofrido e sentido!
Por isso, Queridos Irmãos, Força! Coragem!
Estamos a Vosso lado – sempre!
Que o Amor do Pai, sempre Vos ilumine!
Coragem Irmãos, a Vida na Terra é uma passagem tão breve! Coragem!
Muitas flores para todos! Muita Luz e Paz!

Sessão de 15-05-2008
A……!
(Guia da irmã em progresso espiritual)

Querida J….!
Vibra em Amor incondicional qualquer que seja a situação que vivas!
Deixa que a luz do Pai te envolva! Ama sempre!
Aceita cada dificuldade como um degrau a mais até à casa do Pai!
Não uma punição pura e simples e inexplicável! Tudo serve um objectivo Maior dentro
da sabedoria do Pai!
Faz o teu melhor, apenas isso!
Muitas florinhas para ti!
Fica em Paz Querida!

Sessão de 15-05-2008
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Santas noites!
Queridos irmãos!
Participo nos trabalhos com muito Amor e Há muito tempo!
Todos os dias aprendo algo, todos os dias cresço um pouco!
É muito grato poder participar aqui nesta casa, nestes tão mister trabalhos!
A maioria de Vós, não tem noção da dimensão do trabalho que executais!
A maioria de Vós, desconhece e descura por isso, o quanto a nossa ligação convosco
é tão forte e bonita!
Queridos Irmãos, a nossa ânsia de Vos ajudar é enorme! Porque está na nossa Génese
ajudar e porque é nosso dever zelar para que os trabalhos prossigam todas as
semanas!
Existe grande sofrimento neste lado da Vida!
Desespero puro ronda grande parte dos Irmãos Desencarnados, que ao não
conhecerem a doutrina e seus ensinamentos e preparação, sofrem… sofrem muito!
Sois preciosos! O Pai permite que nos possamos entreajudar sempre!
Para que este auxilio, este intercambio possa acontecer, mantei Vossa vibração
elevada! Ligai-Vos a nós pelo pensamento! Não importa a distância física a que vivais
desta casa (ou de outras como esta!).
(Queria dizer que o mesmo acontece noutras casas e seus trabalhadores…entendi… diz a
médium psicógrafa).

Sintonizai-vos connosco!
Permiti-Vos receber a ajuda, o consolo que precisais!
Agradeço ao Pai, a oportunidade de servir, porque também sou feliz a servir!
Agradeço ao Pai, ter permitido dar-Vos esta mensagem de consolo e coragem!
Queridos irmãos não estão sós!
Sois muito amados! Muito amados!
Continuo convosco!
Continuo a participar nos trabalhos até ao Pai o permitir!
Amo-Vos muito também!
Que toda a Luz do Pai sempre Vos envolva!
Muita Luz! Muita Paz!
Um irmão
Nos trabalhos.

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