
 

 

MENSAGENS 

PSICOGRAFADAS EM 

2003 
 

  



AGRADEÇAMOS A DEUS 

Estava aqui pensando que como o sol ilumina a Terra e as estrelas 

iluminam a noite, como o dia clareia as plantações e a noite refresca 

nossa mente quando olhamos e fitamos as estrelas, também aqui temos 

uma nova etapa a cumprir. 

Prestar atenção nos detalhes. Parar e respirar não só nos momentos 

difíceis mas também naqueles que estamos alegres. Agradecer cada 

minuto o dia que amanheceu e a noite que veio nos visitar. 

Respirar fundo e pensar em Deus e em suas grandes realizações. 

Nós, tão pequeninos em atos e idéias, podemos assim nos engrandecer 

um dia. 

Naquele dia em que colocarmos em prática os Teus ensinamentos, Pai: 

“Amar ao teu próximo como a ti mesmo.” 

Até uma próxima. 

(Psicografia recebida pela médium Valéria Beira, do Centro Espírita 

Ismael, em 9/4/2003) 

  



AMIZADE 

Amiguinhos: 

Saibam que hoje aqui mostraremos como os momentos são preciosos 

para todos nós. 

Agradecidos estamos por este contato, todos nós que tivemos a 

oportunidade de neste papel deixar impressos nossos pensamentos e 

opiniões. 

Assim, talvez um dia, se precisarem de um amigo, saberão aonde 

recorrer: 

Nas linhas de um livro ditado por um de nós. 

Nas estrelas dos céus que brilham para iluminar a noite fria. 

No Sol que esquenta o dia. 

E na chuva que o refresca. 

Amigos são para toda a eternidade e é assim que nos consideramos de 

todos. 

Até uma próxima. 

Tchau.  

(Psicografia recebida pela médium Valéria Beira, do Centro Espírita 

Ismael, em 21/5/2003) 

  



ANSIEDADE 

Boa noite, meus amigos! 

Que a paz de Cristo esteja em nosso coração. 

Ansiedade: essa palavra, como podemos sentir, até para a sua pronúncia 

já traz de certa forma uma dificuldade que procura infiltrar-se no nosso 

íntimo. 

É daí que o mestre nos deixou aquela lição que nos orienta a não 

pensarmos no dia seguinte, pois já basta o trabalho que temos para fazer 

no tempo presente. 

Então, valorizemos o tempo presente para que ele seja bem aproveitado, 

em tudo aquilo que estamos plantando para que nossa colheita seja bem 

farta. Farta de amor e paz para todos nós. 

Que Jesus abençoe a todos. 

(Psicografia recebida pelo médium Antonio Ferreira Cunha, do Centro 

Espírita Ismael, em 30/4/2003) 

  



DIFICULDADES 

Amiguinhos, 

hoje a lição não só serviu para vocês como para todos os que aqui se 

encontram, do outro lado. Saibam que as dificuldades para todos são 

como gotículas de orvalho que caem sobre o nosso rosto, às vezes em 

pouca quantidade é agradável, mas em grande quantidade nos traz 

desconforto. 

Falar que aprendemos com as dificuldades é fácil, mas sabemos que no 

nosso dia-a-dia é muito difícil. 

Um ente querido difícil; 

uma situação de doença; 

um desemprego; 

uma falta de condição financeira; 

um desamor; 

uma partida... 

Quanto sentimento negativo. Quantas dificuldades. Vamos encará-las 

como pedras no nosso caminho e, assim, vamos eliminando-as. A cada 

pedra retirada um passo a mais daremos para encontrar a felicidade. 

Pensem nisso e boa sorte! 

Tchau. 

(Psicografia recebida pela médium Valéria Beira, do Centro Espírita 

Ismael, em 11/6/2003) 

  



ESTUDO DA DOUTRINA 

Queridos filhos, 

obrigada por esta oportunidade de escrever, de falar o que sinto. 

Jesus caiu muito, mas nem por isso cansou de nos ajudar. 

Estudem muito esta doutrina, pois é através desse estudo que adquirirão 

a Fé. 

Orem intensamente com o coração e mantenham sempre um sorriso nos 

lábios. 

Olhem os seus potenciais de amor. Muito se pedirá àquele que tem. 

Não tenham vergonha, medo de amar a quem quer que seja. 

Queridos, estar bem consigo mesmo é como estar bem com Jesus e com 

nossos irmãozinhos carentes. 

Um abraço.  

(Psicografia recebida pela médium Selma Eloísa de S. Martins, do 

Centro Espírita Ismael, em 21/5/2003) 

  



FELICIDADE 

Boa noite, companheiros amigos. 

Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, agora e sempre. 

Felicidade: Quem é que só de ouvir o som desta palavra já não sente a 

serenidade e a paz dentro de si? Quase todos, não é mesmo? 

Pois é, então que cada um faça para si mesmo esta singela pergunta: 

Qual é o meu melhor dia, o mais feliz da minha vida? A resposta a essa 

pergunta é simples; deveria e deve ser bem rápida, pois esse dia é hoje, 

é agora, é o momento presente, pois você consegue superar em toda a 

jornada da vida as dificuldades, as iras e os fracassos. 

Hoje você está aqui vivo e respirando vida, vida plena, que pode ser a 

cada momento sempre melhorada, desde que as atitudes estejam 

conforme os desejos de Deus, que nos assiste em todos os momentos. 

Então vamos trabalhar para sermos melhores e assim também seremos 

felizes, muito felizes. 

Que assim seja para todos nós. 

(Psicografia recebida pelo médium Antonio Ferreira Cunha, do Centro 

Espírita Ismael, em 11/6/2003) 

  



INCENTIVO AO TRABALHO 

Amiguinhos,  

hoje é dia da leitura sobre o trabalho. Coincidência ou não, amanhã 

também será comemorado o Dia do Trabalho. 

Feliz daquele que sabe agradecer o seu trabalho; mesmo que seja o mais 

simples, ele é de grande importância. É neste trabalho que ajudamos o 

nosso semelhante e somos assim pagos. 

Aplicamos sem saber a caridade remunerada. 

O lixeiro que recolhe todo o lixo das residências limpa o nosso mundo. 

Eles têm importância. Sem eles, o que seria uma cidade, um lugar? 

Ele é tão importante como um médico, um dentista, um padeiro; sem 

eles, como seria nossa vida? 

Cada um com sua profissão e com sua importância na sociedade. 

O homem que está hoje descrente de Fé deveria olhar para trás e ver 

que até Jesus foi um trabalhador na Seara do Amor, e como lhe 

pagaram? 

Agradeçam cada minuto a oportunidade de trabalho que vocês hoje aqui 

exercem. 

Que Deus abençoe a todos. 

Até uma próxima. Tchau.  

(Psicografia recebida pela médium Valéria Beira, do Centro Espírita 

Ismael, em 30/4/2003) 

  



MÃOS 

As mãos que trabalham, 

mãos que auxiliam, 

mãos que aplaudem, 

mãos que operam, 

mãos que tiram, 

mãos que dão, 

mãos que sujam, 

mãos que limpam, 

mãos que tiram, 

mãos que dividem, 

mãos que multiplicam, 

mãos que somam, 

mãos que prendem, 

mãos que libertam 

são as mesmas mãos que enxugam o suor. 

E que agradecem a oportunidade de aqui, 

nestas linhas, deixar a minha mensagem. 

(Psicografia recebida pela médium Valéria Beira, do Centro Espírita 

Ismael, em 30/4/2003) 

  



SIMPLICIDADE 

Queridos irmãos, 

hoje, grato que estou por esta oportunidade, venho humildemente falar-

vos sobre algo muito simples, que é a própria simplicidade. E não me 

refiro às vestimentas e acessórios materiais, pois bem sabeis que para 

nós isso nenhuma importância tem; mas a simplicidade de coração, a 

simplicidade nas atitudes, a simplicidade no bom relacionamento com 

os companheiros de caminhada. 

Muitos confundem essa palavra tão simples com outras como timidez; 

não vos sentis aptos para ser simples porque vos dizeis tímidos; outros 

deixam a simplicidade de lado por vaidade, por achar que podem ser 

mal interpretados; mas o que importa é caminhar sempre com o coração 

aberto para poder dizer o que se pensa, porém com a doçura de quem 

não fere, para poder tomar atitudes, porém com a humildade de quem 

nada quer impor, para poder amar o próximo e demonstrá-lo com a 

natureza de uma criança, que não teme ser mal interpretada. 

Queridos amigos, tentai seguir estas pequenas e tão singelas instruções, 

mas que com certeza vos beneficiarão bastante na vossa evolução: 

— Não ter medo de ser simples. 

— Pensar com simplicidade, agir com simplicidade e amar com 

simplicidade. 

Um abraço fraterno de quem vos quer bem. 

Este amigo, 

graças a Deus. 

(Psicografia recebida pela médium Maria Eugênia Rey y Sevilla, do 

Centro Espírita Ismael, em 9/4/2003) 

  



VIDA PLANEJADA 

Boa noite, meus irmãos! 

Que Jesus ilumine o nosso coração. 

Vida planejada. Neste mundo, para que as pessoas possam viver com 

relativa segurança, em tudo o que se fizer é necessário haver um 

planejamento antecipado. 

Assim também se dá no Plano Espiritual, onde tudo é feito com 

planejamento cuidadoso, podemos dizer que até a reencarnação de cada 

espírito na matéria foi planejada com muito cuidado para que, quando 

se encontrasse em frente do plano material, pudesse de certa forma 

realizar pelo menos boa parte do que se prometeu na espiritualidade. 

Por esse motivo que cada um, neste instante, pense um pouco sobre isso 

e se pergunte: 

“Como estou usando minha encarnação? Estou fazendo o Bem ou estou 

conivente com as ações do mal?”. 

Desta resposta depende o avanço espiritual de cada um. 

Que Deus proteja e ampare a todos nós. 

(Psicografia recebida pelo médium Antonio Ferreira Cunha, do Centro 

Espírita Ismael, em 21/5/2003) 


