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PSICÓGRAFA A
Mensagem de entidade que não se identifica. Termina assinando
“Querida!
Sessão de 25-01-07
Boa noite!
Chamo-me Amor!
Nasci da Luz e do Pai!
Estou aqui!
Sou feliz!
Mãe eu sou também!
E sofri como tu!
Ser mãe e sofrer é amor!
Nascer e morrer é condição!
Jesus é amor!
Maria sua mãe também sofreu, também chorou!
Ser mãe é dádiva divina, presente dos céus!
Ser filho?
Ser filho é saber querer, saber amar sua mãe!
Ser filho e mãe são etapas!
Há que viver para saber!
Por isso minha mãe sou feliz!
QUERIDA!
PSICÓGRAFA B
Mensagem de uma entidade que diz chamar-se Gabriel e apresentase como sendo o guia da médium psicógrafa. Foi recebido
fraternalmente, mas com a reserva que se impõe. Notamos que
escreve com a mão esquerda e assina o seu nome da direita para a
esquerda. A médium estava um pouco emocionada.
Sessão de 25-01-07
Irmã, acalma-te para poderes fazer o teu trabalho como desejas.
Até já! Calma! Não estás só!
Calma, mais não te pode ser pedido. Tem fé!
(Noutra ocasião)
Acalma-te faz só a tua função, recebe as comunicações, o resto da
equipa fazem o resto. Aprende, ainda não sabes doutrinar bem, ouve
mais e por agora descansa, mais farás no futuro, por hora é tempo
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apenas de aprendizagem e treino.
A tua hora chegará. Acalma-te. Descontrai! Pára e ora por
momentos. Estou contigo assim como outros assistem cada elemento
deste abençoado grupo.
(Noutra ocasião) (Fez um desenho da corrente formada em sessão).
A cada um de vós meus irmãos, um mentor vos está destinado.
Jamais estarão sós na vossa nobre missão, (houve lapso ao escrever a
palavra missão). Deus vos acompanhe. Coragem irmãos.

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