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Mensagem para os presentes:
Nem tudo o que é comunicado 
é escrito, e para mim é 
sempre comovente ver/sentir o 
carinho das Entidades ao 
escolherem as melhores 
palavras para exporem a sua 
ideia sem magoar ninguém.   
É tanto assim que eu entendo 
que muitas vezes as Entidades 
nos chamam a atenção de uma 
forma deliciosa: sob a forma 
de elogios…   Raramente 
entendo um elogio pelo que é à 
primeira vista. 

    

    

A E L A
Associação Espírita Luz e Amor

As psicografias recebidas em AELA estão
publicadas no site www.aela.pt e em
http://www.facebook.com/AELUZAMOR

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.

    

    



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!

Sessão Sessão Sessão Sessão 
dededede
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(A médium por motivos particulares estava impossibilitada de (A médium por motivos particulares estava impossibilitada de (A médium por motivos particulares estava impossibilitada de (A médium por motivos particulares estava impossibilitada de 
estar na sala de sessões e teve que aguardar na sala ao lado estar na sala de sessões e teve que aguardar na sala ao lado estar na sala de sessões e teve que aguardar na sala ao lado estar na sala de sessões e teve que aguardar na sala ao lado 

muito desgostosa tentando resolver esse impasse, não o muito desgostosa tentando resolver esse impasse, não o muito desgostosa tentando resolver esse impasse, não o muito desgostosa tentando resolver esse impasse, não o 
conseguindo recebeu aí uma comunicação do seu Guia)conseguindo recebeu aí uma comunicação do seu Guia)conseguindo recebeu aí uma comunicação do seu Guia)conseguindo recebeu aí uma comunicação do seu Guia)

Irmã fica registada a tua boa vontade. 
Terá mais valor do que muitos serviços que
possas efectuar. A pureza de sentimentos 

aliada à vontade de fazer o bem
potenciam os resultados desejados. 

As tuas vibrações também fortalecem o 
grupo na sala de trabalhos ou fora dela: é a 
tua vontade é que produz as boas vibrações!
Fica em Paz! Descansa o teu corpo! Estás 
muita cansada. Vai em Paz minha irmã! […]
Fica em Paz! Cumprir o teu papel como Mãe, 
Boa Mãe também é importante! Fico contigo!

SessãoSessãoSessãoSessão
de de de de 
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Entidade Entidade Entidade Entidade 
GuiaGuiaGuiaGuia
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PSICOGRAFIA

O amor 
é l uz  permanente no cérebro
e paz  c ont í nua no c oração

Joanna d'Ângelis

Psicografias – Edgard Armond – Vídeos:

http://www.youtube.com/watch?v=mPkkguZltrY

http://www.youtube.com/watch?v=xcEEWJQeGaM

http://www.youtube.com/watch?v=qX_LzCiiHD8&feature=related

Divulgação de livros e documentos sobre 
Doutrina Espírita / Rosália - Carmen / AELA  2010-11-22

    

    

 

 

 

A mediunidade exige cuidados 

especiais, e só deve ser exercida 

por pessoa sã no físico e no 

psíquico, pois quando 

insuficientemente desenvolvida, 

pode ser utilizada por Espíritos mal 

intencionados, transformando-se 

em um simples fenómeno de 

efeitos físicos.



 

 

 

 

 

 


