ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR
AELA
PSICÓGRAFA A
Nos trabalhos práticos da associação é vista uma entidade feminina que trás em seu regaço
rosas e as distribui pelos presentes. Tem-se comunicado através desta psicógrafa e assina
as suas mensagens com um “Até breve” ou “Até sempre” ou ainda “Até já”.
Sessão de 25-01-07
Rosas!
Estou presente para vos dar estas rosas, brancas de luz e amor por vós!
Brancas com a pureza que as envolve desde seu brotar!
Pétalas caem sobre todos vós em cadeia prateada fluídica!
Rosas são Amor do Pai para vós, meus irmãos, pois ele é etéreo e eterno
no seu esplendor!
Vibração mais alta não há que Aquele que tudo edificou para todos vós e
tudo criou na essência do Ser para que cada um possa retirar de si e elevar
a níveis de vibração superior!
Estas rosas são de luz, que ilumina cada um de vós que as consegue
apanhar no vosso colo, onde são depositadas, com todo meu Amor!
Aqui estou para ajudar-te em teus trabalhos!
Até breve.
Sessão de 15-03-07
Rosas!
Quero oferecer-te esta rosa branca para que possas sempre ter contigo seu
aroma que contigo ficará!
Graças a Deus que aqui vim pois quero-te dizer que nada nem ninguém
pode destruir aquilo que já é um pilar sólido…
Com Amor no coração tudo é desfeito, eliminado, destruído, por isso, nada
há a temer!
Conjuntamente forças são emitidas com Amor para que se possa fortalecer
vossas almas que sofrem.
Com muitos beijos para ti cheios de perfume floral que do astral trouxe para
vós!
Até já!
Sessão de 22-03-07
Rosas!
Obrigada pela permissão que me foi dada para aqui poder vir!
Como sabes, venho aqui para ajudar na missão que te foi confiada, bem
como na ajuda àqueles que sofrem tanto!
O Pai a todos quer de igual forma, mas nem a todos esse Amor consegue
ainda penetrar no fundo de suas almas!
Tantas almas que andam à deriva neste mar de desconhecimento e dor…
Conseguirão com tempo saber qual o seu caminho?
Há aqueles que na dor despertam para a sua transformação, para o seu
caminho!
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Todos nós, aqui, enviamos com todo Amor vibrações de ajuda, desejando
atingir com elas nossos irmãos para que ascendam na luz do Pai com pleno
conhecimento da verdadeira vida, aquela que muitos ignoram ou não
querem acreditar exista!
Muitas flores vos deixo a todos vós, para que com elas vos envolvam em
seu perfume celestial!
Até sempre!
PSICÓGRAFA B
Informamos que esta psicógrafa tem recebido mensagens em inglês, espanhol, francês e
alemão, línguas de que tem conhecimento. As transcrições para vosso conhecimento no
entanto, são aqui escritas em português. A mensagem seguinte é da entidade que se
apresenta como guia da médium.
Sessão de 15-02-07
Desenhou no papel 3 lágrimas.
Irmãos, estas são as lágrimas que caem dos olhos de todos quantos se
sentem perdidos! Também vós já haveis chorado! Benditos sejam pelas
lições assimiladas, são hoje parte dos vossos instrumentos de trabalho
nesta nobre e santa missão. Que Deus vos acompanhe irmãos. Estarei
também aqui a ajudar. Benditos sejam irmãos. Fiquem em Paz. Coragem.
Entidade inglesa: misturou inglês e espanhol com português. Disse chamar-se CH……. .
Sessão de 15-02-07
Olá.
Estou desesperado, preciso de ajuda! Podem ajudar-me!
Falo português com espanhol! Se quiseres podes chamar-me, por favor.
Estou aqui tão sózinho … Tanto tempo aqui em Portugal! País do meu
coração, meu coração! Está em Portugal! Sim está! Levo comigo o sol! A
sensação do calor (a médium sentiu que a entidade queria dizer no sentido de conforto)
que procuro à tanto tempo! Páz! Preciso de páz! Nada mais!
Nesta altura foi transferido para a médium de incorporação, onde foi
esclarecido seguindo o seu caminho. E disse: Thank you.

Entidade alemã (mistura alemão com português).
Sessão de 15-02-07
Aqui estou eu! Sozinho! (a médium tentou comunicar mentalmente com a entidade e ele
escreveu: ) Sim compreendo! Mas devias estou estudar mais!
Vamos para o português! Ajudam-me, não? Não sei como sair daqui! Já
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corri mundo e não cheguei a parte alguma!Sempre o mesmo sofrimento!
Tenham piedade de mim! Por favor! Não respiro!… Não respiro!
-

Neste momento incorporou na médium, foi esclarecido e agradeceu -.

Muito obrigado.
Comunicação do Guia da médium. Desenhou no papel uma estrela.
Sessão de 22-02-07
Luz e Amor!
É tudo o que qualquer irmão precisa! Nada mais!
Com a luz vem a sabedoria, o conhecimento de como se deve proceder no
caminho do Bem!
Com o Amor, a força e a coragem para continuar em frente!
Isto irmãos é caridade! Coragem na vossa missão!
Benditos os frutos do vosso trabalho sagrado!
Deus vos acompanhe, fico também convosco!
Disse Jesus: “ Quem quiser saber se a minha doutrina é verdadeira pratique-a “.

