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PSÍCÓGRAFA  A 

 

Sessão de 18-09-2008 

Tudo está certo… 

A tudo seu tempo… 

Quando chegar a hora, tudo assim será! 

Quando algo desabrocha para a vida maior muitos irmãos querem ajudar a que essa 

procura se processe! 

E quando se pensa que nada ainda se conseguiu é sinónimo da noção de que nada 

se sabe, ou seja, que o que se sabe nada é ainda! 

Tudo no entanto está certo! 

Um dia saberás que nada foi perdido, que nada foi desperdiçado, que afinal aquilo 

que julgavas nada ser, já era algo em ti! 

Minha querida mana, estou hoje aqui em ligação contigo, continua teu trabalho, 

aprende cada vez mais, recolhe ensinamentos para tua caminhada, que será cada 

vez tão mais dificíl quanto menos conseguires entender porque sofres, para que é 

necessário ter cada experiência, para saber que tudo é necessário viver! 

Estou hoje aqui como ontem, noutra existência, vida que vivemos por necessidade e 

para nossa evolução espiritual. 

Continua teu trabalho, para que realizes essa parte de tua vida que te propuseste 

aqui, neste plano espiritual! Com meu amor! 

D…..! 

 

Sessão de 18-09-2008 

Minha irmã,                                    

Estou presente aqui para ajudar em teu trabalho! 

Como vês, nem sempre existem aquelas condições ideais para que este trabalho seja 

feito nas condições necessárias à ligação superior, porque aqui vêm tantos irmãos em 

sofrimento, é tanta a dor, que suas vibrações impedem que seja isolada a protecção 

que te é necessária para poderes ligar-te superiormente! 

Mas são as condições que temos e há que sabermos canalizar as mensagens 

mediúnicas que são tão necessárias para serem transmitidas para podermos evoluir! 

Estamos aqui fazendo tua protecção, para que consigas isolar-te do ambiente que é 

nefasto! 
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Vamos então ter nossa ligação feita para rentabilizarmos nosso trabalho! 

Por amor, em missão aqui estou para ajudar-te! 

Até já! 

 

Sessão de 18-09-2008 

É com muito amor que aqui estou! 

Jesus nos ensinou que a caridade nos salva, Jesus nos trouxe tanta mensagem, para 

nossa evolução espiritual! 

Jesus nos quer junto a si, quer-nos ver seguir seu Caminho, para que assim consigamos 

caminhar junto d’Aquele que É! Mas nós, que fazemos? 

Nem sequer conhecemos sua vida, seus ensinamentos, tudo que veio aqui transmitir, 

nada sabemos porque somos tão preguiçosos que temos dificuldades em ler! 

O evangelho deveria ser vossa leitura, pois nele a vida de Jesus está divulgada, nele 

poderemos retirar ensinamentos fundamentais a nossa aprendizagem espiritual, que é 

nossa condição aqui na terra. Mas nem todos estão despertos para a ligação que nos 

permite crescer com toda firmeza, sabendo que nada que nos acontece desprovem 

de causa! 

No evangelho de Jesus nos deixou sua vida, que foi sua libertação, seu 

desprendimento material, sua vida foi libertada para uma Vida Maior! Porque já Era 

Aquele Ser que emanava só Amor! E foi por Amor que se deu a todos nós, se entregou 

para nos libertar da escuridão do nosso desconhecimento… 

É em Jesus que deveis procurar… 

Vêde como Ele viveu, Tudo que nos deixou como exemplo de vida, como se sacrificou 

por amor, pois só assim seria possível mostrar ao homem que a verdadeira vida está 

noutra dimensão! 

Lêde, meus irmãos, estudai o evangelho, vereis que ireis aprender muito, e com cada 

experiência que Jesus nos deixou, servirá para vossa vida como exemplos que tereis 

que seguir para evoluirdes! 

Aqui vim para ajudar! 

A….! 

 

Sessão de 18-09-2008 

Livres para ajudar são todos! 

Liberdade que deverá ser aproveitada para merecer também ajuda espiritual! 
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Livres são todos? 

Não! 

A liberdade é opção apenas daqueles que já têm em si capacidade para se 

poderem movimentar sem as correntes que amarram o ser, que o aprisionam, que o 

prendem! 

Libertai-vos pois meus irmãos, deixai que vossas cadeias sejam abertas e saí delas, 

deixando que vossas vidas se abram à ajuda de tantos que sofrem porque querem ser 

livres, mas não têm ainda essa condição… Livre é cada homem que consegue viajar 

pelas esferas superiores, aí viaja sem amarras, nada o prende já, pois seu merecimento 

deu-lhes asas para poder voar cada vez mais alto, de forma a que possa vir até nós, 

colher cada palavra que ouve para semear, e assim ajudará outros irmãos que 

querem também ser livres, apenas lhes falta a força para se desprenderem das tais 

amarras a que ainda estão ligados! 

Mais, 

Hoje é Tempo de cada homem se libertar! 

Paz! 

 

Sessão de 18-09-2008 

Violeta é nossa cor, é com ela que aqui estamos, dando-vos essa Luz! 

Meus irmãos,  

Sabei que essa Luz Violeta é emanada por Alta Esfera na Espiritualidade tudo é 

canalizado para que vos possamos ajudar na luta contra a dor, luta contra a 

negritude da alma! Luz que poderá estar sempre na vossa aura para proteger-vos… 

Violeta é pureza no coração que já vibra em multidimensões tais que liberta… Irmãos 

estão trazendo esta Luz Violeta para aqui, para libertar todo aquele que já quer 

ascender ao Pai, e por isso connosco viaja até Planos de Amor Verdadeiro! 

Temos tanto Amor para vós! Abri vossos corações meus queridos e abri-os a nossas 

Luzes pois ela é provinda de Deus! Estamos pedindo por ajuda para que todos a 

possam receber e assim possam libertar-se! Aqui ficamos convosco na ajuda! 

Tudo por Amor! /-\ 

 

Sessão de 18-09-2008 

Viajores do espaço tão belos e lindos estão presentes, pois sua beleza é tal que sua 

definição será para nós de difícil descrição… 
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Eles estão sempre ajudando, sempre na batalha que se trava pelo Amor! 

Mesmo quando julgais que não tendes protecção eles estão convosco! E vos ajudam 

tanto! Seres que já estão em Planos Superiores, mas que estão vibrando sempre por 

Amor, para que Luz seja feita para todos. 

Sabei que hoje todos aqueles que estão aqui na ajuda libertam tantas energias 

fluidicas que permitem o envolvimento daqueles que nada vêm, e sofrem por suas 

inferioridades, mas é para esses que aqui vêm! Porque são esses quem mais necessita, 

e por amor receberão aqui deles e com vossa ajuda, luz que irá auxiliá-los a ver suas 

vidas perdidas mas agora despertos para suas realidades que foram por si mesmo 

criadas no Tempo ainda presente… 

Apelo-vos a que eleveis vossas energias subtis, elevai-vos de forma a sairdes de vossas 

inferioridades, naturalmente tudo conseguireis! 

Tudo é trabalho que tereis que realizar! 

Vossa perfeição é para ser atingida! 

Vossa perfeição é vossa evolução que vos trará cada vez mais luz em vossas almas, e 

vos conduzirá a vosso plano que será cada vez Maior, porque ireis alcançando 

gradualmente locais vibracionais adequados na medida de cada etapa que já 

estiveste exercitando, com cada experiência vivida! 

Procurai a Vida Maior, sempre procurando Vosso Pai, que vos creou na grandeza do 

Seu Ser! Perfeito! Mas crescendo em sua génese para que desenvolva todas as suas 

potencialidades até que possa atingir Paz! 

Até já! 

 

PSICÓGRAFA  B  

 

Sessão 11-09-2008 

Guia 

G…..! 

Flor 

Queridos Irmãos, mais uma noite de trabalho, mais um exercício de Puro Amor 

Fraterno! 

Tal como a Água, também as flores são símbolos do Amor que o Pai tem por nós! 

A Flor é um trabalho minucioso, é um projecto belo! Precisa de cuidados sucessivos, 

delicados! 
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A Flor para viver precisa de estar adaptada, precisa ser preparada para sobreviver, 

crescer e desabrochar toda a sua beleza e esplendor!  

A Flor é uma manifestação grandiosa do Pai, fruto de todo o Amor que o Pai nos 

dedica! 

Meus Irmãos, lembrai-Vos que somos muito amados! A tal ponto que o Pai nos dá o 

necessário à nossa sobrevivência e ainda mais os consolos que nos animam nas horas 

das provas! 

Vede uma Flor – qualquer que seja e lembrai-Vos: “ Sou muito amado !“ 

Os filhos de Deus – nós todos! – somos como as Flores: 

- a crescer, a adaptar-nos às provas! 

- a fortalecer-nos, ao sentirmo-nos amados 

- a brilhar, quando finalmente florescemos, quando estamos maduros e conscientes da 

nossa aprendizagem, da nossa essência divina! 

Amai! Amai sempre sem medo! 

Fazei o Vosso Melhor e serei felizes! 

Aliviareis Vossas provas! 

Confiai no Amor do Pai! 

Ficai em Paz! 

Flores, muitas flores para todos! 

 

Sessão de 18-o9-2008 

Guia 

G……! 

Boa Vontade! 

Queridos Irmãos, os nossos sentimentos são sempre ampliados! 

- se Bons, pelos Embaixadores do Bem em todos os Mundos! 

- se menos dignos, por irmãos na mesma faixa vibratória! 

Acreditai, todos os pensamentos são energia! 

Todas as Acções atraem outros que as mesmas produzam! 

Amando, atrais outros iguais! 

É assim que um Bom pensamento tem uma força poderosa!  

Quando a nossa Boa Vontade, o nosso entendimento estão activos, todas as nossas 

acções são ampliadas! 
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É assim que nos admiramos por vezes com os resultados dos nossos empreendimentos 

ou pensamentos! 

Os Obreiros do Pai, os operadores do Bem são sempre poucos! Existe muito sofrimento 

em todos os Nossos planos! 

É assim que não importa a formação ou o credo de qualquer Irmão! Para o Pai 

apenas conta, a nossa essência, a nossa Boa Vontade! 

Amai, amai sempre e sereis sempre amados também! 

Que a Luz do Pai Vos ilumine sempre! 

Flores, muitas fores para todos! 

Fiquem em Paz! 

 

Sessão de 18-09-2008 

Boas noites! 

Queridas que prazer ver-vos de novo as 3 em particular e a todo o grupo em geral! 

Temos grandes afinidades que um dia todos conheceremos! 

Que sejam todos Bem Vindos! 

Que a Vossa Boa Vontade seja sempre abençoada pelo Pai! 

Nunca percam a Fé! 

Fiquem em Paz! 

Uma Irmã 

Sempre a aprender! 

Sempre a tentar ser melhor! 

 

Sessão de 18-09-2008 

A…….! 

(Guia de uma irmã nossa que não desiste de transmitir ensinamentos para o ser que 

está a seu cargo neste mundo.) 

J….., minha querida! 

Quanto desalento! 

Ama, ama acima de tudo ainda que te sintas magoada! 

A grandeza do Ser, é ser capaz de amar sempre! 

Cada um reage de acordo com a sua consciência! As consequências das acções 

serão na medida com que as praticou – Boas ou Más – sendo oriundas da Boa ou da 

Má Vontade! 
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Querida, nunca te arrependas de fazer o Bem – logicamente! Racionando nas 

consequências das tuas acções! Ama a todos e deixa os julgamentos para o Pai! 

Todos erramos, todos devíamos ser melhores, ainda que não o mereçam! 

DA Boa Arvore se colhe Bons frutos! 

A Má Arvore é cortada do Pomar! 

Ao lavrador cabe a decisão de quando e como! 

Preocupa-te apenas em fazeres tu o que está certo, justo e lógico! 

Receberás na medida em que Bem faças! 

Muitas pequenas coisa somadas, fazem o Mundo! O Bem começa nas mais pequenas 

coisas! 

Abre o teu coração sem medo! 

Ama sempre sem medo! 

E serás recompensada pela tua tolerância e Boa Vontade! 

Vivemos as provas que necessitamos para a nossa aprendizagem! 

Entende isso e esforça-te por amares sempre, sempre! 

Muitas florinhas para ti! 

Fica em Paz! 

 

Sessão de 18-09-2008 

Santas Noites! 

Meus Irmãos! 

Tantas são as dores nos Nossos Planos! 

Longo é o caminho até ao Pai! Há muito participo nos trabalhos! 

Há muito Vos vejo e analizo! 

Meus queridos, quanto sofrimento! 

Quanto desespero! Quanta falta de Fé! 

Nos momentos de desespero, crede em nós como amigos sempre presentes! 

Sintonizai-Vos connosco! 

Sintonizai-Vos com nosso Mestre Jesus! Com nosso Pai! 

Na hora da dor, orai! Recolhei-Vos, orai ao Pai! 

Na hora da revolta, da tristeza, da fúria, fazei o mesmo! Orai apenas! 

Elevai Vossos corações á Luz! À calma! 

Ao silêncio! 

Recolhei-Vos ao Silêncio e a Vosso “Quarto”!   
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(A médium escreveu quarto porque foi isso que foi escrito mas diz que entendeu “lugar 

onde estivéssemos sozinhos). 

Elevai Vossa Vibração! E recebereis conforto e a Luz para continuar em frente! 

Lembrai-Vos que por vezes uma prova dolorosa, que aconteça num momento, pode 

não ser no final um “ mal “!  

Quantas vezes, chegamos mais tarde a reconhecer que era afinal uma má escolha! “ 

Que ainda Bem não nos aconteceu” – Dizemos todos um dia!    

Meus Irmãos, amai sempre! 

Não Vos revolteis! Nem sempre sabemos – Nós e Vós – o propósito das provas! 

Amai, amai sempre! 

E tereis a “Vosso Serviço” sempre amigos que Vos querem compensar! 

Amando, sereis amados! 

Tolerai, e sereis tolerados, ajudados! 

Ajudai e sereis ajudados! Apenas isso! 

A Vossa presença aqui, os muitos Irmãos que ajudais nunca se esquecerão de Vós! 

Nunca estais Sós! 

Nenhum Irmão – dentro ou fora do grupo – que ajude seu companheiro, seu 

conhecido, seu Irmão, fica esquecido! 

Quem recebe ajuda num momento de dor, tentará recompensar seu protector! Seu 

Amigo! 

Que a Luz do Pai sempre Vos Guie e conforte! 

Bem hajam! Fiquem em Paz! 

Um Irmão 

Nos trabalhos, ainda a aprender! 

 

 

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

 


