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PSICÓGRAFA  A 
 

Sessão de 04-06-2009 
Porque sofre o homem? 
Por ignorância pura... 
Para sofrer tanto tal se deve a que não soube viver como lhe era exigido para sua perfeição. 
E hoje sofre! 
E amanhã que acontecerá? 
Terá de sofrer? 
Apenas se não conseguir sair da escuridão em que se envolveu na vida que viveu... Se não soube viver a 
vida, então seu passado se repercutirá no futuro! 
Porque a cada causa corresponde cada efeito! 
Tudo está bem! 
Apenas não há que lamentar aquilo criado pelo homem, que origina seu sofrimento... Até um dia! 
Compreenderá que a vida é para ser vivida com amor!  
Chegará para todos! 
Com Amor! 
 

Sessão de 04-06-2009 
Sinto que a Paz está voltando. 
Porque tens tanta perturbação? 
Há que ter cuidados meus irmãos! Porque como hoje, é vivendo que se saberá. 
A Luz tem que chegar até vós! Tendes que saber abrir a alma para Deus e deixar entrá-la porque é na 
Luz que tendes que estar! 
Abri estas portas que apenas servem para que a Luz chegue até vós! 
Tende força para abri-las e chegará radiosa, iluminando todos vós! Todos que aqui vêm para socorrer, e 
todos que querem ser ajudados. 
Procurai dentro de vós, tudo tendes, apenas há que deixar sair. 
M......! 
 

Sessão de 04-06-2009 
Paz!  
É com amor que estou aqui junto de ti, minha irmã. 
Vamos trabalhar sempre com fé na ajuda que recebemos de Deus, pois ela é uma constante e nem 
sempre nos apercebemos de que estamos recebendo tanta luz para que possa ser feita a ajuda 
necessária. Hoje tudo está bem! 
Há luz que vos envolve protegendo-os das vibrações que estão junto a irmãos em sofrimento grande! 
Hoje reforços vieram junto a vós sempre com o objectivo de que tudo esteja em paz, em harmonia! 
Como sempre há que terem cuidados para que não exista perturbação na corrente, há que cobrir-vos na 
luz, e aí tudo será feito com protecção espiritual. Estamos junto a vós com todo Amor! 
Até já! 
B..................! 
 

Sessão de 04-06-2009 
Quando é necessário nós aqui estamos a transmitir conselhos, a dar alento, a chamar-vos à atenção. 
Porque nós somos irmãos que aqui trabalham convosco e que querem-vos ajudar para que vossos 
trabalhos sejam cheios de ajuda espiritual. Tudo será mais fácil se conseguirdes ouvir-nos quando vos 
apelamos a cuidados que se tornam necessário fazerdes. 
Mas mesmo quando não comunicamos aqui, comunicamos através de outros trabalhadores, pela via da 
palavra! 
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Todos são instrumentos necessários em prol de uma orientação cabal do que sempre se mostra 
adequado para que seja efectuada ajuda! 
Pedi e recebereis, Ele disse! 
Meus irmãos, pedi ajuda, porque a ajuda é realidade, existe e é necessária cada vez mais! 
Fico! 
 

Sessão de 04-06-2009 
Boa Noite minha irmã! 
Hoje vim para te ajudar em teu trabalho psicográfico! 
Há que querer fazer este trabalho com toda honestidade, sempre sabendo quem está connosco, e 
porquê. 
Mas também há que sentir se as vibrações que nos propiciam ambiente para estar em sintonia estão 
emanando de forma a que sintamos amor! 
Há sempre que ter cuidados para que não interfiram outros irmãos que apenas pretendem fazer passar-
se por irmãos que já são grandes. 
Quando há necessidade de receber esses irmãos apenas se permite que outro tipo de emoção, 
sentimento ou vibração possam ser transmitidos, para que todos saibam que eles estão também 
presentes neste trabalho! Por efeito de nossas permissões ou não, serão admitidos a fazerem-se ouvir! 
Mas serão excepções neste trabalho, porque ele está programado para efeito diferente! 
Tua progressão na escrita, mas tua evolução! 
Cada médium está evoluindo, e cada médium tem responsabilidade naquilo que faz! 
Nada foi feito sem que tudo estivesse previsto para que cada um possa atingir na via espiritual seu 
objectivo! 
Estamos vivendo tempos muito difíceis, todos estamos em prova, nada está sem protecção! Mas é a 
cada um que compete realizar sua tarefa que no plano espiritual assumiu praticar aqui no mundo 
terreno! 
Ouve sempre aquilo que vai na tua mente! 
Pois tens que começar a entender cada momento, escutar antes de concluir, para que comeces noutro 
trabalho que é também necessário realizares. 
Tudo está enquadrado sempre na especificidade com que cada equação tenha seu momento, e à 
medida de tua necessidade e aproveitamento serão mais as condições criadas para que consigas estar 
em teu trabalho sempre fazendo aquilo que te é exigido! 
Minha irmã, há que ter fé. Acreditar, que Ele está presente na vida que é nossa! 
E porque é necessário viver nossa vida, então vivamos sempre de acordo com a Lei! 
Para que tenhamos protecção sempre! 
Para que Jesus nos ensine o Caminho que temos de trilhar, estando sempre em nossos corações! 
Por hoje basta! Estarei presente em teu trabalho para te auxiliar, 
Um Irmão! 
 

Sessão de 12-06-2009 
Correntes são postas à volta dos negros que sofrem... 
Porquê? 
Quando cada ser renasce em carne não vem na condição que lhe é necessária? 
Negros já fomos um dia, mas os negros apenas encarnam com essa pigmentação de pele para que lidem 
com diversas condições que lhes são propícias na esfera em que provêm. 
As correntes foram colocadas a irmãos nossos só porque nasceram negros, apenas porque estavam em 
experienciação na sua raça... 
Mas cada homem que lhes colocou as correntes viram-se aprisionados nelas por eternidades... 
Para que saibam que têm que sofrer cada experiência que criaram noutros seres que eram seus irmãos, 
apenas com cor diferente na pele. 
A escravatura existe ainda nos nossos dias, em pleno século vinte e um. 



 
 

Psicografias recebidas na AELA – publicadas em 30-01-2011 – no site www.aela.pt 

3 

Tantos prisioneiros por quem? Pelo homem, por aqueles que ainda não conseguiram ultrapassar a 
situação de poder em que estão investidos por razões várias. E fazem de seu irmão prisioneiro, e fazem 
coisas que são impróprias à sua condição. Hoje, ainda existe a escravatura! 
Ainda existem homens que têm outros homens por escravos para seu prazer. 
Quando será que o homem vai entender que aquele que hoje escraviza, será seu senhor noutra época, 
que se avizinha próxima? 
E seu algoz fará com que saiba que nada fica por pagar, na lei que contabiliza... 
Com cada vida que tem ao seu dispôr por bondade de Deus, deverá cada Ser aproveitar para apenas 
contabilizar boas práticas! 
Livres somos todos e na nossa liberdade há que seguir cada caminho fazendo o bem sempre, ajudando 
sempre quem necessita, aproveitar cada oportunidade para aprender, para experienciar, sempre 
aproveitando tudo que a vida nos oferece. 
Meus irmãos, eu fui algoz, sim! 
Hoje sou prisioneiro da dôr, porque me puseram as amarras que noutro tempo coloquei em irmãos 
nossos, fi-los sofrer, sem dó, sem amor, vivi uma vida sem proveito! 
E todos aqueles a quem aprisionei têm vindo pelo tempo exigindo-me responsabilidades! Sei já que 
estou pagando pelo que fiz sofrer, e que mereço, mas mesmo assim quero que seja libertado destas 
correntes de ferro, para poder regenerar-me daquilo que fui! 
Aqui vim sofrendo mas vos peço que oreis em meu favor, para que seja possível minha libertação da 
alma que atormentada está em dôr e em sofrimento. 
Somos muitos irmãos aqui em sofrimento, pedindo vossa ajuda. 
Para vós obrigado por saberem-nos aqui. 
Benditos sejam. 
 

Sessão de 12-06-2009 
Ouvi vossos corações sempre emitindo sentimentos nobres em vós. 
Dai esse amor que tendes àqueles que ainda não sabem que é o amor. 
Quando estais emitindo amor para quem sofre vossas energias penetram-nos, libertando-os de seus 
sofrimentos! 
E começam também a aprender a amar. 
Ouvi como é bom estarem torcendo por aqueles que pedem ajuda a vós... 
Quereis ajudá-los e é com essa intenção que podeis fazer essa ajuda a tantos que necessitam. 
Libertai vossos sentimentos e entregai-os, dando recebereis também ajuda para vossa tarefa e será tão 
mais benéfica para vós que julgais. Porque é amando que conseguireis entender a vida e colher fruto 
que é colocado para vossa alimentação espiritual. 
Como podereis ver! 
Sou uma irmã amiga que vem aqui em auxílio de socorro a quem sofre! 
Sou M.......! 
Até sempre porque vou estar contigo em ligação 
 

Sessão de 12-06-2009 
Quando tudo parecer desmoronar, há sempre que ter fé e saber que Deus está presente! Só com seu 
Amor sabereis ultrapassar cada dificuldade da vida que estais vivendo para vossa evolução! 
Sabeis que Nosso Pai Celeste nunca nos deixa só. Ele sempre está Presente em nós! Sois filhos d'Ele e Ele 
quer-vos a todos com Seu Amor! 
Perfeitos seremos como Ele nos creou! 
Mas para que voltemos para seu Centro de Luz há que saber primeiro como entrar nessa Luz porque 
enquanto não nos libertarmos de nossas inferioridades não saberemos ainda como penetrar em Sua 
Luz! 
Hoje estou presente em vosso trabalho com Amor e desejos que vos envolveis na Luz que está presente 
aqui! 
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B........! 
 

Sessão de 12-06-2009 
Luz se faça! Deus disse! 
É de Luz que necessitais meus irmão em Deus! 
Quando se faz Luz tudo se desfaz, tudo é nítido para todos, sabem qual o caminho que há a seguir! 
Aquele que Jesus tem reservado para cada um! E seguem esse caminho muitos nossos amigos que 
conseguiram já atingir 
 a Luz! 
Peço-vos que Entreis na Luz 
Envolvei-vos no Sol! 
Deixai que seus raios dirijam vossas mentes e sabereis entrar na esfera Divina Deus! 
Estou Presente! 
 

Sessão de 12-06-2009 
Hoje tudo está em Paz, tudo está na harmonia que todos nós necessitamos para podermos ajudar! 
Hoje há muitos irmãos que não estão em seu lugar! Optaram por se divertirem mas nem por isso a 
vibração mereceu qualquer diferença! Antes, quantos mais por vezes somos menos fortes é a corrente, 
porque não é na quantidade, sim na qualidade dos pensamentos que a luz vem mais forte! 
Cada um de nós aqui presente poderá valer por dois, ou mais, até que tudo vibre na perfeição, mas 
sempre tereis que estar aqui em dádiva de amor! 
Porque só assim conseguireis  ultrapassar a lacuna que outros aqui deixaram! 
Como Jesus nos disse: "Onde estiver dois em meu nome, eu estarei presente!.  
Cada ser estará completo sempre, apenas tem que Ser como é sua condição, sua origem é de Deus e 
n'Ele tudo está em essência. Que a luz seja sempre aqui derramada. 
Boa Noite! 
Até sempre 
 

Sessão de 12-06-2009 
Pureza! 
Como Irmãos que somos aqui vimos na Paz! 
Tudo que irradia para vós é Amor! 
No Amor estamos junto a vós em ligação espiritual plena! 
De orbes distantes, mas próximas em Amor, lutamos pela Paz no Mundo, queremos-vos muito e 
ansiamos pela progressão do vosso planeta. Ouvi-nos porque estamos convosco, em ligação etérea, 
ligai-vos em nós! 
Om! 
00 
 

Sessão de 12-06-2009 
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! 
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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! 
 
PSICÓGRAFA  B 
 

Sessão de 02-07-2009 
Guia 
G...... 
Vida! 
A vida é como uma flor! 
Começa como uma sementinha, uma centelha divina e cresce! 
Cresce tanto e se torna tão forte, que ajuda aqueles que rodeia! 
A flor dá sombra e alimenta a seres mais frágeis! 
A vida coloca-nos em situações onde o contacto com os nossos irmãos nos faz crescer! 
- Por vezes crescemos pelo sofrimento, pelas batalhas que aparentemente perdemos! Pelas lições e 
conclusões que tiramos de cada acontecimento. 
- Outras vezes evoluímos pelo prazer de ser útil! Pela alegria interior de saber amar! 
Amai sempre meus Irmãos! Tudo o que praticamos, para nós volta! Amai e sereis amados! 
Que a Luz do Pai a todos Guie sempre! 
Flores, flores para todos! 
 

Sessão de 02-07-2009 
Boas noites! 
Minhas queridas, que alegria ver-Vos! 
Por nossas afinidades, maior alegria tenho em rever-vos! Mas a todos que aqui trabalham, desejo paz e 
muita Luz! 
Não desanimem nunca! Estamos sempre a Vosso lado! 
Vivei cada dia com paz, sempre com Amor! Mesmo que Vos ofendam, não vos revolteis, continuai a 
amar! Não usai da mesma moeda para infligir castigo! 
Lamentai a sorte desse Irmão, longe é o seu caminho, muito terá para aprender e sofrer! Dai Graças a 
Deus por já terdes atingido maior conhecimento e domínio do Vosso Caminho, menor será a Vossa 
espera até ao paraíso! 
Amai sempre e sereis amados! 
Uma Irmã 
Ainda a aprender a Viver! 
 

Sessão de 02-07-2009 
Abençoadas Noites! 
Meus Irmãos, que a Paz esteja sempre convosco! 
A ignorância tem como reflexo a violência! Em todos os planos acontece o mesmo. Por ignorância, 
fechamos a nossa inteligência, o nosso coração e a nossa alma. 
Quando sentimos medo, reagimos violentamente a tudo que não compreendemos ou não conhecemos. 
Temos tendência para ver o copo meio vazio!  Esquecemos que vivemos sob a Lei Kármica! Recebemos 
tudo o que praticámos!! Entendendo esta dinâmica, há que ser corajoso e entender cada evento como 
um reajuste da Vida! 
Devemos entender, aceitar e enfrentar - sabendo que usando o Amor acima de tudo, sairemos 
vencedores! Subiremos mais um degrau na escada da evolução! 
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Sede lúcidos! Sede corajosos! 
Neste e noutros mundos, continuamos a aprender até à perfeição, à Luz Eterna! 
Não vos lamenteis com as Vossas dificuldades! São Bençãos! São Vida! 
Vede nelas a oportunidade de crescer! Aprendei com elas! Exercitai Vossas capacidades de amar, 
tolerar, compreender! 
Fazei o Vosso melhor, apenas isso a cada dia e com isso sereis felizes e vivereis em Paz! 
Sorri, aprendei a sorrir! 
Acreditai que em todas as situações, o amor no coração e um sorriso fazem verdadeiros milagres! 
Fiquem em Paz! Coragem e Fé! 
Um Irmão 
Nos trabalhos a aprender a 
Viver, a amar e a sorrir 
Com amor no coração! 
 

Sessão de 02-07-2009 
Boas noites! 
Que a Paz esteja convosco Irmãos! 
No nosso caminho, nunca estamos sós! 
De infindáveis galáxias, noures de inteligências superiores às nossas, mais próximas de Deus, nos 
dedicam carinho e atenção. Enviam para esta Escola vibrações do mais puro Amor! 
Poucos usufruem desta fonte de desenvolvimento! Poucos de vós se sintonizam com estas fontes de 
Vida! Desperdiçais generosa ajuda e consolo! 
Por medo, por desconhecimento, mesmo sentindo um vazio na alma, acomodam-se ou procuram 
soluções ilusórias para o seu vazio. 
Irmãos, é no conhecimento da Vida, na vivência pautada pela Boa Vontade incondicional, que se 
consegue atingir vibrações altas e isso por sim só - representa cativar as Hostes mais elevadas da Vida. 
Estão à nossa volta! 
Apenas aguardam que sejamos capazes de abrir a nossa Alma! 
Todo o conhecimento é importante! 
Mas de nada valerá, se no coração não houver puro Amor e Boa Vontade incondicionais. 
Irmãos, reflecti sobre o que vos disse! 
Permiti-vos ao menos experimentar esta sintonia! Senti a paz que resulta deste contacto! 
Os trabalhos em que participais aqui são a prova de que a vida continua, por isso nada tendes que vos 
dificulte vossas caminhadas! Tendes as provas! 
Estudai! Tudo está ao Vosso alcance! 
Todos caminhamos para o Pai! 
Até breve! 
Um Irmão 
 

Sessão de 09-07-2009 
Guia 
G...... 
Tempo! 
Meus Irmãos, todos precisamos de tempo para aprender! 
Para desabrochar-mos e mostrar-mos aquilo que verdadeiramente somos! 
Um botão de rosa é belo, mas a rosa no seu auge. exibe beleza e exala perfume doce! 
No entanto é quando, já deu tudo de si o que é belo, é que surge a mais bela dádiva de Amor: deixa-nos 
as sementes, a continuidade da Vida! 
Assim somos nós Irmãos, nascemos de uma semente e podemos deixar em nossos Irmãos muitas 
marcas, muitas sementes de tristeza ou de alegria! 
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Vivemos e voltamos a viver em tantos jardins como os que forem necessários até que consigamos ser e 
viver como flores na Luz! 
Fiquem em Paz Irmãos! Que o Amor do Pai a rodos fortaleça. 
Flores, muitas flores para todos! 
 

Sessão de 09-07-2009 
Boas noites 
Minhas queridas, estão sempre no nosso coração! Não desanimem nunca! 
Estamos a vosso lado! 
Todos vós sois acompanhados por muitos amigos e familiares que vos querem auxiliar e amar! 
Todos vivemos numa roda! Hoje é nosso irmão que precisa de auxílio, amanhã seremos nós! E acreditai, 
nunca sabemos a quem precisaremos de pedir ajuda! 
Uma vez reencarnados, não reconhecemos nem temos ideia de quem fomos nem com quem falamos! 
É uma bênção do Pai, irmãos! 
Imaginai o que é conviver com os nossos remorsos e desgostos( causados por nós mesmos a nós 
próprios)... 
Irmãos, fazei sempre o vosso melhor! Com essa medida e amor no coração, alcançareis a felicidade 
eterna, a paz e a alegria brevemente. 
Toda a Boa Acção tem a sua recompensa! Não vos arrependeis de amar! Amando e respeitando 
também sereis sempre alvos de carinho! 
Que a Luz do Pai a todos ilumine! 
Uma irmã 
Ainda a aprender a viver, 
A amar e a respeitar. 
 

Sessão de 09-07-2009 
Crescer! 
Com os pés 
... caminhamos! 
... desafiamos novos rumos! 
... enfrentamos todo o tipo de asfalto, terreno de terra batida, lamaçal ou deserto! 
Com as nossas bases evoluímos! 
... é partindo da nossa experiência, da nossa consciência, que trilhamos os nossos caminhos! 
... felizes seremos se as nossas (bases) fundações sempre se tornarem mais robustas e luminosas! 
Um irmão 
A brincar com as palavras 
E com as verdades da vida. 
 

Sessão de 09-07-2009 
Meu Deus! Meu Deus! 
Morri, eu morri! Já sei que morri! Sei que é difícil para ti estares aqui e para os outros também! 
Acho que vim contigo, há já algum tempo que estou aqui! Tenho sido bem tratado - bem acho que agora 
sou homem, mas também há muito tempo atrás fui mulher! 
Meu Deus, já não me lembrava da vergonha que se sente quando ganhamos consciência de nós, de 
estarmos aqui, despidos, sem nada! 
Nada trazemos desse lado, para quê tantas guerras, se no final não trazemos nada?! É tudo uma ilusão! 
Já chorei muito, senti vergonha por tudo o que fiz e por tudo o que não fiz! 
Morri e agora... recomeço do zero! 
Não sei como, perdi-me no tempo! 
Fugi, fugi, menti, roubei... fugi e continuei a fugir, até mesmo quando já tinha aprendido a não fazer mal 
a ninguém! 
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Mas isso não chega! Não fiz nada agora! Fechei a porta a mim mesmo! Não quiz ver, ouvir nem chorar! 
Até que sentisse que alguém me queria bem desinteressadamente! Aqui não me cobram nada! Nada 
pedem! Nada desejam para si próprios, apenas que eu seja feliz! 
Meu Deus Pai! Já me tinha esquecido do que era receber um sorriso, um carinho! 
Não sei, não me lembro onde é que perdi o sentido da vida, não me lembro onde parei... onde desisti! 
Meu Deus! Como podemos nós perder o rumo? Por momentos revoltei-me e disse, que Deus este que 
me abandona?! Chorei, chorei... 
Até que compreendi, sou eu que decido a minha vida! 
Mas é muito difícil! Quando queremos fazer o Bem na Vida, ainda temos de pagar as asneiras que já 
fizemos antes? Que injusto, pensei, chorei, desisti de viver... 
Tenho de confessar... tive de sofrer na pele, para perder o rumo, sentir a tristeza de andar perdido... 
Só agora compreendo... 
Só nos lembramos de Deus quando já não aguentamos mais a dor de estarmos sós... 
Morri, Meu Deus, morri quando desisti de viver! 
Hoje encontrei a Luz e a Paz, tantas quantas me é possível ter... são o suficiente para que eu 
compreenda a diferença... 
Tudo se baseia na verdade, no Amor, no respeito... 
Perdi tanto tempo... chorei tanto... 
Mas estou feliz agora! Vai ser longa a minha recuperação... posso até desistir de novo, perder a fé... Mas 
não quero! Quero guardar na minha alma, de que existe algo mais do que aquilo que se vê! Quero 
agarrar esta lembrança do que vivi aqui, para ter coragem, para continuar em frente! 
Meu Deus... estou pronto! Tenho de ser melhor filho do que fui até hoje... 
Meu Deus, agradeço todas as Graças que recebi até hoje... acho que não merecia tanto carinho, depois 
de tantas asneiras que fiz! Quero retribuir! Preciso de retribuir para ser feliz! Obrigada a todos os que 
me ouviram, enxugaram as minhas lágrimas e me beijaram a fronte... Serei eternamente agradecido! 
Obrigada! 
Também te agradeço a ti receberes o meu testemunho de vida! Obrigada! Faz-me bem pensar que o 
meu texto poderá esclarecer e ajudar outros irmãos! 
Falei-vos com o coração nas mãos... gostaria que sentissem o quanto dói reconhecer que falhamos... 
meu Deus, quanta vergonha e remorsos sentimos quando, nos enfrentamos a nós próprios! 
Quero pedir perdão de joelho a todos quanto maltratei - sob qualquer forma - sei que os vou 
reencontrar em breve! 
Quando voltar a qualquer escola da Vida, prefiro praticar o Bem sem olhar a quem, assim viverei com 
Amor, como Verdadeiro Filho! 
Estou pronto! Vou deixar espaço para que outro palerma como eu possa ser recebido e ajudado. 
Obrigada a todos! 
Até um dia! 
 
 

Sessão de 23-07-2009 
Rosas! 
Queridos Irmãos, 
Rosas vos trazemos! 
Um sinal de carinho por cada um de vós! 
A ceara, a jornada de trabalho é grande! Mas o Amor tudo vence! 
Tudo repõe e recompensa! 
Que a Luz do Pai, o Amor de Jesus a todos ilumine e guie! 
Uma irmã nos trabalhos. 
 

Sessão de 23-07-2009 
Guia 
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G....... 
Trabalho! 
Doce bênção! 
Meus Irmãos, o trabalho é bálsamo para as dores da Alma e do Corpo! 
Muitos Irmãos ainda ignoram que o Corpo físico e o corpo Astral estão interligados! O que produzimos 
com um, afecta o outro e vice-versa! Ainda não acreditam que todas as palavras e pensamentos são 
formas vivas que se reflectem sobre nós mesmos e sobre o que nos rodeiam! 
São fonte de Luz, quando vivemos um estado de serenidade e de Amor internos! Quando entendemos 
que este nosso viver é uma aprendizagem! 
O trabalho é o meio para nos aplicar-mos na nossa evolução! No seu exercício, aplicamos o nosso 
melhor ou o nosso pior conforme a nossa compreensão daquilo que somos. 
Fiquem em Paz! Flores, muitas flores para todos! 
 
PSICÓGRAFO  C 
 

Sessão de 18-03-2010 
Trabalho de ligação 
Quando alguém se entrega a uma causa em flor esta só vingará se lhe colocar amor. A presença só se 
nota quando o ser se unifica em físico e espírito num só. O divino já lá está só pela existência, 
Já houve dias de paz mas não é assim que se passa. Gostaria que fosse assim na paz mas não foi essa a 
escolha e as escolhas têm consequências. 
As consequências são os danos que podem causar à humanidade como se ela estivesse no fim. Mas não 
está, está no início de um novo ciclo com outras presenças nos vários sentidos: espiritual e carnal. Mas 
nisto tudo formam-se espíritos mais fortes e é isto. 
Sobre o vosso trabalho dizer que é um trabalho de ligação e só funciona bem assim nem vocês o 
suportariam de outro modo, sozinhos. A densidade tem limites mesmo para os que nela vivem. Por 
vezes tem de ser amenizada. Eu sei. É essa a questão. Porquê médios se o espírito tem presença na 
carne. A resposta é simples. Porque a carne não escuta ao espírito e então tem de passar por um 
processo sensitivo carne com carne e aí nós podemos actuar de outra forma no nosso hospital. 
Não há espíritos difíceis mas sim ignorantes. Decerto, com a vossa experiência, já chegaram a esta 
conclusão. Decisões tomadas sobre bases de barro arriscam-se a nascer tortas, enviesadas. Queremos 
bases firmes na decisão em consciência. Bases de conhecimento espiritual, intuitivo e logo físico. Aí 
poderemos trabalhar como nos cumpre deste lado. 
Gostaria de ficar a ouvir mas faço-o com dificuldade por vós. que Deus vos abençoe e conduza a 
humanidade ao seu caminho, ao caminho de Deus. Amen, eu creio. 
 

Sessão de 18-03-2010 
Sobre a esperança da vida que vivi de outro modo quero dizer-te amor que esse dia está pronto. 
Como a gota que cresce no orvalho é preciso o momento certo para se formar e crescer e tu sabes qual 
é. 
 

Sessão de 18-03-2010 
A força de viver é algo que não existe e a vida corre e deixa-me muito triste. Não tenho energia para 
mim e chamam-me indiferente. Gostava eu senhor de seguir para a frente. Mas esta prisão compras-
me, foi nela em que me meti mas só poderia sair quando já não for assim. 
 

Sessão de 25-03-2010 
O meu céu é mais azul 
A nuvem e a montanha. As montanhas atraem as nuvens e sem elas o céu fica mais azul. Faz parte. 
Pólos afastados, diferenças grandes que se unem num sítio. 
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E a escalada? Arrepiante quando se sobe mas ficamos felizes porque há elevação. Depois as nuvens. E 
continuará em elevação quando não vê senão neblina, quando olha e está tão alto como o cego que não 
vê o chão embora o esteja. 
E agora onde estás? Os teus sentidos enganam-te. Sobes mas não vês o chão e nem sabes que estás a 
subir. Achas, pensas que estás. 
Mas será assim? Há quanto tempo não vês a luz, não vês o sol. 
Duvidas de ti, duvidas do teu caminho e pensas que eras mais feliz nos sentidos que te guiavam, onde te 
vias claramente. Agora os sentidos enganam e sentes que para evoluir há algo em ti que tem de 
transcender, que tem de ultrapassar quem tu já fostes: o homem novo. Não és perfeito, estás só contigo 
talvez na incompreensão de quem vê. 
Mas tu não vês? Eu não porque há algo mais, eu sinto, mas não vejo. 
Tenho fé, fé de ver antes de chegar. Eu sei. Haverá um momento em que as nuvens da ascensão ficarão 
mais dispersas, mais finas e desaparecerão. E aí não haverá céu mais azul que o meu, mais límpido e 
luminoso. É o sol da minha fé. Ainda não o atingi mas já o vejo. Há torpeza, há dúvida mas eu acredito. 
Todos me dizem: será que não vês, estás rodeado de nuvens, volta para aqui onde o céu é azul. 
E eu respondo: - É azul mas não é o meu, o meu já o vi sem ver e antes de chegar. Procurar lógica nisto é 
procurar oiro a meio, em altura, do oceano. Não há e de nada serve procurar mais. Só quem por isso 
passa sabe e é tão difícil expressá-lo sem ser por comparações e alegorias. 
Não é certo? É tão certo como viver na insanidade sem ser demente, nadando nela quando muitos se 
afogam, e com a estranha felicidade de saber que está no caminho certo. O seu céu é mais azul quando 
passar as nuvens. Elas não duram para sempre. Abraço apertado de peito e estranho carinho este que 
nos une que me faz sentir em vós. É tão bom estarem aqui na diferença de quem não vê. Sorriso. 
 

Sessão de 25-03-2010 
Já não são perfeitos 
Não olhes para o lado nem para ti. Segue em frente por aquilo que acreditas na tua fé sem paredes e 
sem limite material. Cada vez terás mais razões para não seguires nas tuas imperfeições que as sabes. 
Terás o valor de continuar no caminho estreito. És tu na diferença de seres quem és e aceitar. Adoro-vos 
por isso. Com tantas razões para desistir com dores físicas e sofrimento por afinidade continuam. Serão 
masoquistas? Não são humanos que respeitam as suas limitações não como limites mas com forças e os 
transformam. São muito especiais e guardo-lhes um grande, grande carinho. Gostava de ser assim... e 
sou. Grande sorriso. Um abraço de sala irmãos em que os meu braços roçam os candeeiros laterais para 
vos ter junto a mim num carinho apertado. Sinto-vos diferentes. Já não são os mesmos. Já não são 
perfeitos. 
 

 
Disse Jesus; "Quem quiser saber se a minha doutrina é verdadeira                                     pratique-a". 
 

 
 
  


