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Esta obra foi realizada em homenagem ao livro:
“CIDADE NO ALÉM” (IDE), dos Espíritos André Luiz & Lucius
pela abençoada psicografia de:

Heigorina Cunha & Francisco Cândido Xavier
(Ele, a Reencarnação de Allan Kardec)
______________________
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As imagens e
os
pequenos extratos apresentados
em
nossos
trabalhos
espirituais foram capturados em fontes diversas da Internet e em obras da literatura
espiritualista. Por isso mesmo, rogamos carinhosamente aos detentores de seus direitos
autorais levarem em consideração que todo o esforço aqui é unicamente por força da
Caridade, por conta do sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também
de qualquer desejo, por parte do médium Vivaldo P. S. Filho, de aferir qualquer lucro
financeiro.
The pictures and the extracts presented in our works were captured in various
sources of the Internet and in spiritualist literature’s works. For this reason, we kindly
ask the copyright owners to take into consideration that all the effort here is only for the
sake of charity, fraternity and solidarity. Also, we have no interest, on part of the
medium Vivaldo P. S. Filho, to gauge financial profit.
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus

______________________
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MENSAGENS

DE ALÉM-TÚMULO

VOLUME 3 – Elvis is Back!
Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), que continuam na lida!

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM BAIANO
VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO,
CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA E PSICOMÉTRIA), REALIZADO
PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES EM HOMENAGEM AO LIVRO
“CIDADE NO ALÉM”, POR HEIGORINA CUNHA/CHICO XAVIER E À
“REVISTA ESPÍRITA” FUNDADA E PUBLICADA ORIGINALMENTE
POR ALLAN KARDEC ENTRE OS ANOS DE 1858 ATÉ 1869, QUANDO
DE SUA DESENCARNAÇÃO.
***

“Se precisamos trabalhar, suando e transpirando a cada instante da intensa
tarefa de serviço que assumimos diante do mundo pela reencarnação, não
podemos desconsiderar que o estudo e a instrução devem ser os nossos
pilares básicos para a devida aferição dos elevados valores da inteligência,
embora reconhecendo que sem um coração amplamente devotado ao amor
e ao bem do próximo estaremos à frente de um grave equivoco psicológico,
dando mais valor ao cérebro do que ao sentimento.”
Espírito Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 12 de setembro de 2015)
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MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO
VOLUME 3 – Elvis is Back!
Vivaldo P. S. Filho
Pelos Espíritos:

Elvis Presley & Santa Clara de Assis
Participação de Espíritos Diversos
As imagens, e os pequenos extratos, apresentados neste trabalho espiritual,
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO” (VOL.3), foram capturados em fontes
diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista.
Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem em
consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de utilidade pública, por
força da Caridade, por conta do sentimento de solidariedade e fraternidade,
desprovido também de qualquer desejo, por parte do médium Vivaldo P. S.
Filho, de aferir qualquer lucro financeiro.

1a edição: © 2015 Copyright by Vivaldo P. S. Filho
Obra (original) realizada sem fins lucrativos, iniciada em junho de
2013 e concluída em 26 de setembro de 2015, quando foram
adicionados à respectiva obra alguns outros interessantes capítulos que
versam sobre Mediunidade, Reencarnação, e Espiritualidade, assinados por
queridos benfeitores espirituais, dentre eles:

André Luiz

&

Fénelon,

dessa maneira complementando as obras anteriores de nossa própria lavra
mediúnica, que fazem referência à atual Missão do

Espírito São Luis de

França (já reencarnado no Brasil), que, à época da Codificação Espírita, foi
o Presidente Espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”,
orientando de mais perto os sagrados serviços de Allan Kardec, junto à
Falange da Verdade.
Isto, na generosa intenção, por parte de nossos demais Guias Espirituais,
de enriquecer o trabalho de

Elvis Presley & Santa Clara de Assis, que,

aqui, nos ofertaram não somente instrução Evangélica e orientação
doutrinária, como muito amor e amizade sinceras, além de muita paixão
por Nosso Senhor Jesus Cristo.

EDIÇÃO ESPECIAL 2019 – REVISTA.
Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação desta
obra deverá ser doado à DIVULGAÇÃO DO ESPÍRITISMO, não recebendo o
autor qualquer remuneração proveniente de sua venda.
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_________________
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na vida
física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam
pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam
do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e
dignos que os aguardam na Vida Superior, para a continuidade do serviço
de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito.”

- Instrutor Druso
(André Luiz/Chico Xavier, “AÇÃO E REAÇÃO”, cap. 2, COMENTÁRIOS DO INSTRUTOR, 2ª.
edição especial – 1ª. Reimpressão, FEB, 2008).
Nota: Mesmo antes da desencarnação, tal ocorrência pode acontecer. A
lembrança espontânea de vidas passadas, e mesmo por sugestão hipnótica, já é
um fato extensamente difundido no meio espiritualista e científico da Terra. (O
grifo no comentário do benfeitor Druso é nosso).

“O estudo acurado das leis que regem o Mundo dos Espíritos trará a
cada um de nós, sem exceção, a ciência, senão perfeita, pelo menos,
muito próxima da realidade a que está subordinado os variados
processos reencarnatórios na esfera de nossas ações na Terra...”
– Espírito Allan Kardec
Vivaldo P. S. Filho (médium)
Salvador/BA, 19 de junho de 2014

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental
e não especulativa. Para combater as teorias do Espiritismo, não basta,
pois, dizer que são falsas: é preciso opor-lhes fatos, cuja solução ele
fosse impotente para dar. E mesmo neste caso ele se manterá sempre no
nível, porque será contrário à sua essência obstinar-se numa idéia falsa,
e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam apresentarse, pois não tem a pretensão de ter chegado ao apogeu da
verdade absoluta.”
– Allan Kardec
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1, janeiro de 1866,
1ª. edição, FEB, 2004).
Nota: O grifo no texto de Allan Kardec é nosso.
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As Obras Básicas do Espiritismo: constitui-se por cinco livros.

O ESPIRITISMO É UMA PROPOSTA NOVÍSSIMA DE AMOR, E DE SE
AMAR, UNS AOS OUTROS COMO O CRISTO NOS AMOU, E DE
LIBERDADE, COMO O PROPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS
DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTANCIA ETERNA DA MENSAGEM DO
EVANGELHO.
A CONFIANÇA, E A LEALDADE, NOS PODERES DE DEUS, ESTÃO
ESCRITOS NO SEU FRONTISPÍCIO: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ
SALVAÇÃO”...
FICA-NOS CLARO QUE: SOMENTE PELA PROPOSTA DE UM SERVIÇO
INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS
PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE
RASTEJANDO PELOS VALES DE SOMBRAS E DE DOR, DE DEPRAVAÇÃO E
DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE
DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS
DE INÚMERAS MANEIRAS, E DE NÓS MESMOS, SEJA PELO MUNDO
EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O
NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E
COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL.

Espírito

André Luiz

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 26 de julho de 2015)
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” APREGOA NÃO APENAS
A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS, NA
DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS:
INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN
KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA
RECIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE E
SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS
FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A AUTENTICIDADE DOS
FENOMENOS DA “REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, PELOS
PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E
DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM
CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.

–

A Equipe da Verdade
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)

Allan Kardec, Chico Xavier, São Luis de França, Santa Isabel de Aragão

“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, cujas diversas partes foram
tratadas separadamente, depois coligidas num corpo metódico, quando
puderam ser reunidos materiais suficientes. Esta parte da ciência espírita
mostra desde já que não é uma concepção sistemática individual, de um
homem ou de um Espírito, mas produto de múltiplas observações, que tiram
sua autoridade da concordância existente entre elas”.
– Allan Kardec
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução
ao estudo dos fluidos espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O
destaque no texto de Kardec é nosso.
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do

Médium Vivaldo Filho

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista
Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão, coproduzido por ele mesmo na TV Itapoan (SBT Bahia), em
homenagem ao Rei do Rock, Elvis Presley. Agosto de 1991.

O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais
graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha
preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica
como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias
psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a
depender da natureza mental e emocional do diálogo,
faz questão de se fazer perceber com a personalidade
marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que
naturalmente me deixa completamente envolvido pela
emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre
segura, sóbria e sábia, embora muito simples e muito
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amável!) –, nos orienta que o caráter de “novo”, aqui
apresentado pela nossa Nova Ciência da
“Numerologia Espírita”, se constitui tão somente
de um simbólico apêndice, um detalhe mesmo, devotado
ao interesse de expressar uma vestimenta nova, ou antes,
uma roupagem atual, e específica, da já conhecidíssima
“Numerologia”, reconhecendo ele o caráter muito
particular, quanto muito valoroso, desta emblemática
Ciência dos Números, que acreditamos, tanto eu mesmo
quanto os meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo
veículo de averiguação das ainda Desconhecidas e
Grandes Verdades da Criação Universal, dentro das suas
disciplinas particulares e especializadas.

(Sob a orientação de André Luiz)
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Uma Nova “Pequena” Nota
Especial do Médium

O Espírito André Luiz, que é um dos nossos mais graduados
e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele
tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica
como o célebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as
circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja,
a natureza mental e emocional do diálogo que vamos
mantendo, quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber
com a personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai
da Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR
ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO
HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE
OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU
DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS
E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU
PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO
QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO
TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO
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INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e
altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade,
mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como
acessar as suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias
pregressas, quando, neste caso particular, procuram devassar
determinados conhecimentos arquivados e mantidos de
maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso
corpo caloso que tenhamos assimilado no tramite natural de
nossa evolução intelectual, levando em consideração que
muitas fraquezas morais e emocionais que aparentemente já
foram esquecidas por nós também possam ser de seus
interesses, imediatos ou não, E REAFIRMA-NOS QUE O
CARATER DE “NOVO”, agora apresentado pela Nova

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue
apenas o ritmo natural da Evolução do Conhecimento, que
está sempre sujeito a novas interpretações e a uma maneira
sempre diversa de lhe conduzir os estudos, sem que haja a
absoluta necessidade de lhe reformular os conceitos básicos.

Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem
atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da
eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o
caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência
Psicológica dos Números.
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Dedicatória

(Chico Xavier, Programa “Pinga-Fogo”, TV Tupi, 1971)

A Numerologia Espírita e a Reencarnação Programada

Meus filhos do coração!
Se é certo que o homem nasceu para ser livre, e nisso confiamos
a nossa própria palavra, não podemos desconsiderar que a vida é
algo de muito precioso que nos fora doada pelas generosas mãos
do Criador para que, a despeito de nossas intenções pessoais,
venhamos a fazer dela algo de bom e de últil para cada um de
nós, em particular, e para todos aqueles que nos julgam de
maneira precipitada e até mesmo nos aborreçem com palavras de
desconsideração e desrespeito, sem evidentemente estarmos
colocando a posição exata do serviço que devemos apresentar ao
mundo, valendo-nos da palavra de Nossos Senhor Jesus Cristo:
“AMAI A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E AO TEU PRÓXIMO
COMO A TI MESMO.”
É natural que o homem, na sua angustia em aliviar a própria
dor e a da prole consanguinea, busque primeitramente sanar os
males em si mesmo, ou no seu grupo familiar.
Não estamos contra ninguém, embora devamos sempre levar em
consideração a família universal, como um todo!
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De qualquer maneira, buscando palavras que me fogem no
momento, pelo teor do material apresentado aqui e pelo carinho
profundo que dedico à todos os tarefeiros da divina providencia,
ofereço a minha gradidão eterna aos amigos e companheiros da
Terra que, de uma maneira ou de outra, procuraram acender
alguma luz no caminho da vida humana, buscando a todo o
instante de suas caminhadas força e sustento naquelas palavras
de profunda sabedoria do Amigo Divino: “A CANDEIA NÃO DEVE
FICAR SOB O ALQUEIRE.”
Diante disso, rogamos ao Pai Celestial que nutra de afeto, de
ternura e de profunda estima todos os abnegados Missionários da
Luz que aqui vieram depositar uma ostia do seu amor e uma
pétala de sua formosa aura, para que todos, encarnados e
desencarnados, pudéssemos mais uma vez apreciar as bençãos de
Deus em forma de cartas singelas e palavras humildes,
naturalmente muito carentes de luz pessoal, pois se aqui podemos
encontrar alguém verdadeiramente iluminado este alguem é Nosso
Senhor Jesus Cristo!
Os demais, que somos nós todos, somos apenas interpretes
apagados da Verdade.
Que Deus esteja sempre com cada um de nós, em particular.

Chico Xavier (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, setembro de 2015)
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Segundo nos informaram os Amigos Espirituais que generosamente nos Dirigem as
Faculdades Mediúnicas, o inesquecível Codificador do Espiritismo, Allan Kardec, fora,
também, O Espírito da Verdade, que, mesmo estando encarnado, comandava a
tarefa grandiosa de Jesus Cristo, junto às inúmeras Falanges de Espíritos de Luz,
sempre subordinado aos: Superiores Mecanismos da Mediunidade Entre os Dois
Mundos. – Vivaldo P. S. Filho
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O Médium Vivaldo P. S. Filho
A Reencarnação do Espírito São Luis de França: O Presidente Espiritual
da “Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, ao tempo de Allan Kardec.
Uma prova muito particular de que Deus, O Supremo Pai do Universo, promove a
ascensão espiritual de suas Criaturas por diversos meios de aprendizado e
experiência, quando numa vida lhe faculta a riqueza material, e na outra a pobreza
quase total, com o objetivo de lhe assegurar a Evolução pelo testemunho da
resistência e do vigor, do desprendimento e da fraternidade.
– Emmanuel (Espírito reencarnado)
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SE FORMOS TODOS COGITAR DE UM CORAÇÃO REPARTIDO EM MIL PEDAÇOS, NÃO
PODEREMOS DESCONSIDERAR DE VISUALIZAR O MUNDO CONTEMPORANEO, QUE,
LAMENTAVELMENTE, CONTINUA A REPARTIR-SE POR REGIÕES E MUROS, CERCAS E
PEDAÇOS DE TERRA, QUE, NA VERDADE, NÃO PASSAM DE PURA ILUSÃO DE OTICA,
SEM CONEXÃO NENHUMA COM A BONDADE SUPREMA DO CRIADOR, POIS SE
TAMBÉM FORMOS APRECIAR O MUNDO MICROSCÓPICO E ATÔMICO DAS CRIATURAS,
EM SUA INTEIREZA, ENCARNADAS E DESENCARNADAS, VAMOS OBSERVAR
MARAVILHADOS QUE FOMOS TALHADOS POR DEUS: PERFEITAMENTE SEM
DINSTIÇÃO ALGUMA, SEM FRONTEIRAS E SEM QUALQUER VESTÍGIO DE SEPARAÇÃO
OU DE EXCESSÃO.
SOMOS PERFEITOS, COMO DEUS NOS CRIOU: “SEGUNDO A SUA PRÓPRIA IMAGEM”,
PORÉM, NÃO DEVEMOS NOS ESQUECER QUE DE SOMOS TAMBÉM IRMÃOS EM UM
MESMO PAI: PERFEITAMENTE JUSTO!
– EMMANUEL (REENCARNADO)
VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM).
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França

Bahia

EUA

Brasil

Sentimos sinceramente que aqui, neste novo serviço de Educação pelo Evangelho do
Senhor, não tenhamos podido trazem mais do que poucos capítulos, obviamente que
levando em consideração o enorme esgotamento físico de nosso singelo instrumento
mediúnico, já que nos últimos três anos de intensa tarefa mediúnica, com
particularidade para a sua psicografia, esteve ele aos cuidados de uma plêiade de
Entidades desencarnadas e encarnadas, verdadeiramente luminosas, já que não
apenas trouxeram do Mais Além o elixir saboroso e perfumado da vida digna e da
existência nobre, pela moral Cristã, mas indiscutivelmente uma enorme variedade de
acontecimentos insólitos que fazem parte e integram o conjunto de elementos
psíquicos que compõem a graciosidade de suas diversificadas faculdades
paramentais, contribuindo dessa forma não apenas para o enriquecimento de sua
própria alma, sedenta tanto de luz quanto de amor, de carinho quanto de afeto, mas
compreensivelmente com o esgotamento de elementos importantíssimos de sua
compleição neurovegetativa, dessa forma lhe interditando, mesmo que de uma
maneira mais ostensiva, as dignas tarefas na Mediunidade com Jesus Cristo.
Mas, se podemos dizer que o seu esforço foi válido, é com total acerto que lhe
agradecemos a boa intenção.
E é exatamente por este aspecto luminoso, o da Boa Intenção, que o conjunto de sua
obra, junto aos seus zelosos e dedicados Benfeitores e Amigos Espirituais, será
verdadeiramente apreciada por Deus.”

Emmanuel
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 22 de setembro de 2015)
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Prefácio

A PALAVRA DE
Santa Isabel de Aragão
Meus filhos do coração!
Temos confiança em Jesus de que ao se referirem ao nosso querido
médium, portador da mais dedicada boa vontade, antes de tudo,
haverão de enaltecer e glorificar a “imagem” sagrada do Deus TodoPoderoso, para somente então se dirigirem à figura singular de São
Luis de França reencarnado, tendo como principio inamovível a Lei do
Amor, amor sincero, verdadeiro e correto, que prima por uma
relação amigável, amistosa e profundamente respeitosa.
No presente momento, não temos como avaliar, num todo, a
situação especifica de cada coração que se detém na admiração ou na
desconfiança deste nosso novo trabalho, mas é certo que, de uma
maneira geral, pelos fluidos que emanam da condição emocional e
psíquica dos espíritas brasileiros contemporâneos, a desconfiança têm
perdido espaço para o respeito, e o entendimento acerca do que
temos ofertado ao público tem sido a tônica essencial desta
orquestração de belas luzes e cores espirituais multifacetárias,
multidisciplinar, e hipersensibilizada, mesmo porque o que está sendo
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apresentado ao Mundo das Forças Físicas, propriamente dito, são os
cânticos sagrados, os filmes santificados, e as pinturas angélicas de
um determinado grupo de almas afins que partiram de seus
maravilhosos lares em Regiões Felizes da Vida Mais Alta na direção
do tumultuado Plano dos homens de carne, com o único propósito
de elevar o sentimento e o desejo humano aos níveis de
pacificação e alegria, saúde e serenidade, com os quais estão,
atualmente, integrados numa vida social, cultural, política,
comunitária e religiosa, somente entrevista pelos seres materiais nas
novelas de cunho eminentemente poéticas.

Sim, podemos assegurar a todos que nos honram com a leitura e o
estudo dessa obra singela, embora realizada com o mais perfeito
entendimento do Evangelho de Jesus, que se fizermos algo ou
alguma coisa em nosso favor, a partir da leitura de pelo menos um
capítulo deste livro-luz, já terá valido todo o nosso trabalho e esforço,
pois, seguramente, teremos alcançado um coração que esteja em
busca de mais saúde, mais luz, mais paz e mais entendimento das
coisas sagradas da Imortalidade Plena.
Por isso, meus queridos irmãos de ideal e luta educativa, deixamos
a cada um de vocês, em particular, o direito inalienável de julgar,
protestar e aplaudir segundo a sua capacidade de entendimento e
compreensão das ocorrências subjetivas na esfera do Sentimento
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elevado e da Intelectualidade enobrecida, compreendendo que
receberemos do Senhor segundo tenhamos aproveitado bem ou mal
as nossas tarefas do coração.
Antes de tudo, o sentimento.
Depois de qualquer coisa, mais uma vez o coração.
Se tivermos algo a pedir a Deus, que ofertemos bondade a todos.
Compreensão, tolerância e simplicidade.
A ordem do Céu para a Terra continua sendo:
- Amai-vos.
- Instrui-vos.
Jesus é o nosso Guia.

Veneranda (Espírito)

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 23 de setembro de 2015)
Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos antigos,
quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda usa de um
pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André Luiz/Chico Xavier, FEB), já que por
intermédio da faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier fora-nos
possível saber que, a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a
Rainha Santa de Portugal, como consta da obra “ISABEL – A mulher que

reinou com o coração”, autoria de Maria José Cunha (Editora Vinha de
Luz, Belo Horizonte/MG, 2012).
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Apresentação

A PALAVRA DE
Santa Clara de Assis
Julgo que estamos no caminho certo.
Temos tido sérias dificuldades para poder sair do nosso atual corpo
fisiológico, sem que isto possa configurar um drama para a nossa
própria segurança pessoal, entretanto não podemos deixar passar a
grande oportunidade de abençoar a cada um dos Tarefeiros
Espirituais que aqui estiveram presente na ancia, mais que sincera,
de buscar bem lá no fundo de suas almas sedutoras e alegres, algo
que pudesse entreter, instruir e classificar esta obra, sim, classificar é
a palavra mais justa que encontramos no vocabulário humano, para
definir o real significado da palavra AMAR!
Classificamos de amor todo o sentimento viril e ardoroso que se
direciona ao coração aflito e angustiado.
Classifica-se de corajoso todo o ser que busca na liberdade de
expressão a exaltação de sua própria lealdade à Verdade.
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Podemos também classificar de leais todas aquelas pessoas que se
dedicam a outra pessoa, a alguma tarefa profissional ou a algum
serviço de solidariedade humanitária, seja na Cultura ou na Ciência.
Mas se desejamos realmente sermos classificados por honestos,
valorosos e leais amigos do Cristo, não podemos nos esquecer de
que, antes de qualquer investida num negócio novo, numa tarefa
santificante ou num trabalho generoso e util, haveremos de ter em
mente o rumo a ser seguido, e na intimidade de nossos corações não
poderemos prescindir da perfeita sentinela do sentimento.

Aqui, meus amigos e irmãos do Espiritismo-Evangélico,
encontraremos um pouco de cada uma dessas classificações, sempre
a nos alertar da necessidade inadiável de estarmos ao lado do Senhor
na subida incessante para Céu, para aquele mesmo Reino Divino
que nos fora indicado pelo Salvador de Nossas Vidas há mais de dois
mil anos atrás, e que, justamente agora, se torna cada vez mais
próximo de se realizar, pelo menos em nossa intimidade,
individualmente falando, caso continuemos no mesmo ritmo e na
mesma passada.
A estrada a ser percorrida é longa.
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Mas não nos faltará luz a refletir a beleza do caminho a ser trilhado
por todos, sem disntinção de credo, de cor, de condição social ou
economica, e nem mesmo de natureza conjuntiva, pois se há dois
palmos de terra a ser vencido não nos faltará a decidida coragem
para lhe transpor os umbrais aparentemente desconhecidos.
Sigamos pacientemente, mas sigamos.
A batalha final será vencida pelos mansos e pelos pacificos.
Que o bom Deus de Paz nos acolha em seu generoso e
aconchegante abraço.
Irmãos amados! Jesus de Nazaré é o nosso Guia.

Clara (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de setembro de 2015)
Nota do médium: Como já tivemos a oportunidade de informar em uma
de nossas obras mediúnicas, a venerável Mensageira Celestial Santa Clara
de Assis, que fora a companheira fiel e dedicada de São Francisco de Assis,
já está reencarnada no solo brasileiro há aproximados quinze anos, mais
especificamente no interior do Estado de São Paulo, onde apesar da pouca
idade já contribui devotadamente com as tarefas santificadas da Doutrina
dos Espíritos.
Ela, mesmo na condição de Espírito reencarnado, continua atuando em
diversas tarefas de elevada envergadura espiritual durante determinados
desdobramentos pelo sono fisiológico, embora, devido a natureza mesma
de sua elevação espiritual, nada lhe empeça que, sob certas condições, se
desprenda do corpo somático mesmo em estado de plena vigília, apesar de
nestas ocasiões, pelo menos por enquanto, os seus atenciosos Guias
particulares não prescindirem do fenômeno da sugestão hipnótica, fazendo
com que ela, a grande Mensageira Clara de Assis, em nada se recorde do
feito mediúnico, apenas, como é natural, ficando com determinadas
sensações de paz e beleza, horror ou mal estar segundo a natureza dos
seus desprendimentos temporários e das suas tarefas extra-corpóreas,
inconscientes, em decorrência até mesmo de sua pouca idade atual e da
sua momentânea condição psicológica, de garota alegre, extrovertida, mas
ainda carregada dos naturais conflitos da adolescência contemporânea.
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As mensagens
dos Bons Espíritos
__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier,
surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida
médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) do Espaço
Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário.

Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e
trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”,
pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina
Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente
na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).
Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia.
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Capítulo 1

O MUNDO EM QUE EU VIVO!

Audrey Hepburn
Faz algum tempo, quando ainda me encontrava no corpo de carne
apodrecível – vejam bem, por aqui as coisas se apresentam mais ou
menos dentro do mesmo esquema do de vocês ai na Terra, pois as
substâncias orgânicas também tem o seu tempo de viver e morrer! –,
ao encontrar-me na companhia de um nobre cavalheiro inglês, me
veio a idéia de lhe perguntar como ele poderia estar interessado em
passar uma temporada na África, sendo ele considerado um dos
beneméritos lordes da nobreza britânica que, apesar do honroso
sentimento de amor à pátria e pelos negócios da realeza, ainda não
dispensavam largos interesses sociais pelos serviços braçais, e
sempre indispensáveis, em benefício dos povos humildes, como foi o
exemplo da saudosa Lady!...
Quando, com a maior surpresa, pude ouvir de seus próprios lábios,
suaves como o néctar das flores e “mordaz” como o mais ardiloso
centurião ao tempo de Nero:
- Minha filha! para dizer a verdade, nem sei bem ao certo como
haverei de passar pelos intestinos problemas governamentais...
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guando muito desejamos fazer, mas sempre fazemos muito pouco,
diante dos entraves burocráticos que geralmente constrange os
homens públicos de boa intenção.
No entanto, posso lhe assegurar que não tenho outro pensamento
que não seja o de suportar o maior constrangimento de todos... o de
ver de perto o sofrimento daqueles que hora choram e sofrem sob o
catre do abandono e pelo esquecimento total do conhecido, quão
respeitável: “mundo civilizado”!... que apesar do grande esforço em
manter viva a chama da solidariedade, não tem conseguido dar “um
só passo” na direção da libertação definitiva dos povos mais
necessitados do globo terrestre.
Sim, podemos falar mesmo em libertação, pois o que vemos
atualmente são homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes e
inumeráveis idosos em verdadeira condição de escravidão, pois com o
próprio suor e o sangue essas criaturas infelizes que se encontram
nestas regiões atrasadas do globo planetário passam a nutrir os
escravocratas das altas hierarquias governamentais e empresariais
do planeta que, salvando raríssimas exceções, se aproveitam da
situação para fazer “políticas de governos” que nada mais servem
senão para fomentar guerras, mais matança e mais corrupção.

Audrey Hepburn
Aliás, posso lhe assegurar que não haverei de encontrar companhia
melhor que exatamente a daqueles que, por força de uma
contingência da Natureza, vamos assim dizer, acabaram por vir a
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nascer numa região ainda tão espicalhada pelo sofrimento e pelo
infortúnio, gerando em todos nós, que já vivemos sob os véus
adocicados do “bem estar” e da fartura, grande esforço e muita perda
de fósforo na tentativa de evidenciar aos demais de nosso grupo
social, e de toda a comunidade, de que a vida é verdadeiramente
bela, mas ainda repleta de furacões e tornados a devastar o todo
mundo moral da civilização humana.
Com isso, minha doce amiga Audrey, mais a frente estarei
assumindo um posto de destaque entre aqueles a quem aprendi a
amar e respeitar, numa região devastada pelo martírio, sim, mas tão
prospera em esperança, e nutrida pela mais graciosa capacidade
de resistência, obviamente que não me esquecendo das imensas
responsabilidades que me depositaram nos próprios ombros os
nossos veneráveis e ilustres servidores do estado inglês.

É verdade que não temos a pretensão de derrotar o demônio
aterrorizante da miséria e do infortúnio tão somente por conta de
nossa presença, embora a nossa vontade seja esta mesmo, porém
vamos para o território africano com a cabeça erguida reconhecido de
que estamos fazendo o melhor ao nosso alcance, sem desmerecer
os demais que ficam por aqui, procurando fazer a parte que nos
cabe dentro desse jogo infeliz, onde alguns poucos ganham, e muito,
com o sofrimento e a desgraça da maioria.
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Mas se é certo pensar que somos responsável por nossa pequenina
parentela familiar, não podemos esquecer de que estamos vivendo
dentro de um concerto mais amplo: o da universalidade moral,
como nos orienta o Evangelho de Jesus Cristo.
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E assim, meus irmãos, passados alguns anos após este enigmático
episódio e ter conciliado melhor os meus afazeres pessoais,
profissionais e sociais, procurei seguir o programa traçado
anteriormente na Vida Maior, já empreendido por aquele nobre
cavalheiro que veio a se tornar um querido amigo e confidente, agora
subitamente resolvida, sem que qualquer um dos meus familiares e
amigos tivesse a coragem, ou mesmo a ousadia, de me impedir o
propósito de converter as minhas lágrimas de solidão em profundas
oportunidades de contribuir com os mais desesperados, com o
quinhão de imensas alegrias materiais que aprouve o Senhor da Vida
me oferecer ainda em vida, tanto quanto o do imenso tesouro de
amizades e admiradores que granjeei durante os meus apreciáveis
anos em Hollywood.
E assim, depois de muitas peripécias e grandes sofrimentos
pessoais, fui à luta, já que o sentimento que me comovia, quando
transitávamos pela Terra dos mortais, era o mais formoso dentre as
pérolas de ternura da natureza humana: A Caridade...
Estou de pé, de volta e cheia de vitalidade!...
Estou mais feliz e menos torturada pelas fraquezas humanas, e
mais consciente dos imensos percalços que todos nós sempre
haveremos de passar quando nos dispusermos a trabalhar pelos mais
carentes, já que, desde o meu alegre retorno ao Mundo dos Espíritos,
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tenho procurado oferecer, sempre e cada vez mais, não somente ao
meu pobre coração como ao coração de todos, como tributo da minha
fé verdadeira em Jesus: a esperança renovada no trabalho e no
doce sacrifício de amar, sentir e perdoar, invariavelmente, a
tudo e a todos.

Meus irmãos queridos, a excelência de “viver bem” está também
em saber compreender as limitações do próximo.
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Não que não tenhamos algum senso critico ou estejamos isentos de
fibra moral para refletir diante das mazelas sociais que entrava o
progresso do mundo, e mesmo das criaturas, individualmente
falando, mas a verdade é que pessoalmente, e individualmente,
estamos muito longe da perfeição, e, sendo assim, lembremos de
“perdoar não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes.”
– Assim, nos ensinou o Cristo.

E como forma de expressar o meu eterno carinho a cada um de
vocês, também como forma de gratidão, deixo-lhes as palavras de
São Lucas, no capítulo 2, versículos 3, 4, 5, e seguintes, no
Evangelho de Jesus, mediante o qual poderemos compreender o
orgulho que devemos possuir no serviço ao Senhor: servindo a todos,
e mais particularmente aos pobres e aos desesperados.
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Meditemos nas palavras santificadas do Mestre, compreendendo
que, por cada caminho trilhado na Terra sobre os espinhos da
indiferença e da incompreensão, se bem suportado, serão portas de
luz que se abrirão mais a frente, assim que transpassarmos o portal
escuro da morte material, quando haveremos de encontrar a paz e a
felicidade dos verdadeiros vitoriosos: do AMOR, pelo AMOR e no
AMOR.
Esta é a Lei e todos os Profetas.
Muita paz a todos, muita tolerância e muito amor.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de agosto de 2013, às 19hs46min)
Nota do médium: Como bem disse a nossa doce amiga espiritual
Audrey, não estamos desprovidos de bom senso, pois fomos capacitados
pelo Pai Celestial com o dom da análise e do bom senso, que deverão
nortear sempre a nossa razão quando formos analisar a vida moral do
mundo, e mesmo a vida particular das pessoas, pois não podemos
desconsiderar que o próprio Allan Kardec nos afirmou, em “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”, que seria um grande erro só ver o bem onde
decididamente existe o mal.
Segundo ela, a sábia amiguinha espiritual (ela se apresenta para a minha
clarividência tal qual nas fotos acima, com uma aparência em torno de seus
25-26 anos... Risos de Audrey!):
- O que não podemos mesmo tolerar é a maldade.
De qualquer maneira, precisamos entender que o Senhor não nos pediu a
convivência pacifica entre os dragões da imprevidência e da corrupção,
embora possamos ser suficientemente tolerantes com cada um desses
Espíritos inferiorizados e turbulentos na forma de agentes educadores da
sua salvação, mediante uma orientação bem formulada e um coração
generoso capaz de lhes insuflar o bem sem lhes envergonhar a ignorância
que ainda trazem dentro do próprio coração, geralmente atormentado pela
angustia do abandono e da traição.
- Pois então, Audrey, de certa maneira percebemos que você
parecia estar tentando nos dizer algo a respeito de sua vestimenta
astral.
O que teria sido isso, em verdade?
- Meu querido amigo! eu estava fazendo você notar como o nosso atual
corpo espiritual está propenso a determinadas transformações de natureza
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fisiológica, e mesmo orgânica, pois não creiam vocês, os encarnados, que
quando os Espíritos desencarnados fazem algum tipo de malabarismo
perispíritual, como no caso das transfigurações, apenas o exterior é
tomado por específicas diferenças visuais.

Não é bem assim que acontece, pois por dentro de nós também há uma
variada transformação em seus inúmeros agentes fisioquímicos e biológicos,
já que naturalmente seguimos aquele preceito de que “somos por fora o
que somos por dentro”.
Naturalmente, que quando um Espírito malfeitor toma a forma de um
determinado guru da vida superior, podem crer que, de alguma maneira,
ele será beneficiado pelas irradiações subjetivas do específico mestre do
qual toma emprestado a vestimenta astral, já que de algum lugar ele
haverá de tomar emprestado os implementos (aparentemente)
somente visuais ou esternos, embora, no afã de causar o fenômeno
sínico, quanto espetacular, não possa perceber ele que haverá também de
nutrir-se dos seus implementos morais, ou seja, da figura caracterizada.
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Pois bem, no mau caso, em particular, somente lhe chamei a atenção
para que observasse o tipo de fluido espiritual no qual eu, atualmente,
estou completamente absorvida, ou ele por mim (risos da benfeitora!),
que me dá condições de até mesmo me metamorfosear em uma pedra,
numa árvore e/ou até em um belo cristal liquido.
Como pode perceber pela sua faculdade, até mesmo pelo seu paladar,
o nosso fluido mediúnico nos capacita a realizar incursões de socorro e
auxílio em específicas regiões do mundo oculto que os amigos do plano
material, geralmente, só apreendem por intermédio da cinematografia
hollywoodiana.
De qualquer modo, fica aqui o nosso registro em forma de conteúdo
educativo para os amigos médiuns, de uma maneira geral, que acreditam
que o Mundo dos Espíritos é formado, ou constituído, por seres totalmente
desprovidos de “conteúdo”. – Risos.
Sim, temos uma natureza toda particular do campo da fluidez e do
magnetismo, da eletricidade e do calor, da polaridade e do odor, porém não
estamos libertos ainda dos demais implementos da constituição biológica,
quanto fisiológica, que caracteriza todos os seres animais da vida terrena.
E verdade que já somos seres melhorados, mas estamos ainda muito
distantes da condição de seres anjelizados, ou purificados, como alguns
poderão até acreditar.
- Pelo que você acaba de nos informar, seria possível realizarmos
um profundo estudo filosófico à luz do Espiritismo, pois fica
evidente que tanto nas manifestações inteligentes como naquelas
de efeitos físicos, como é o caso da transfiguração, entra em jogo as
relações morais que temos uns para com os outros, sejam no campo
objetivo da vida diária ou nas do mundo subjetivo, e isto valendo
para Os Dois Planos da Vida.
Poderia nos dizer mais alguma coisa sobre isso?
- É acertado pensar dessa maneira.
Quando um determinado Espírito de ordem elevada ou não, entra no
processo muito difícil da transfiguração perispíritual, ele também se arroja
no mundo intimo da criatura a qual ele estabelece a sintonia psíquica para a
realização do feito maravilhoso, quão surpreendente.
Sim, porque para nós esses fenômenos da vida íntima da alma também
se processam de maneira a nos levar às lágrimas, quando isso se dá por
conta de uma atuação benemérita.
Foi por este motivo que ao nos vasculhar a intimidade, você se
surpreendeu com os variados tipos de fluidos (ou gases do mundo psíquico)
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que trazemos em nossa personalidade espiritual (que tem cheiro, cor,
substância e imagens!), cada um com características particulares na esfera
da Geologia, da Eletricidade, do Magnetismo e da especialíssima Botânica, o
que naturalmente nos capacita a realizar uma série intensa, quão variada,
de transformações astrais em nosso próprio corpo espiritual, cada
uma delas sugestionada pela nossa mente quanto das de outros
companheiros que nos auxiliam nas tarefas de auxílio e estudo às quais
estou ligada pela índole moral e emotiva.
Entretanto, vale a ressalva de que nem todos os Espíritos de minha Esfera
Espiritual (a 9ª. Esfera da Terra), particularmente os que são mais
afeiçoados às Artes e à Cultura, de uma maneira geral, estão aptos para
este feito, não por falta de méritos, mas porque tem suas almas delicadas
centradas em outros tipos variados de estudo, trabalho e iluminação
pessoal, sem contar que nem todos estão dispostos psicologicamente a
adentrarem determinadas regiões do Plano Espiritual da Terra.

Uma das características de seu fluído, apontada por ela mesma, e que eu
pessoalmente pude observar pela clarividência, é a de possuir “imagens”
tetradimensionais, como se cada corrente fluídico-liquida deste mesmo
fluido mediúnico de sua natureza intima, apresentasse particularidades
visuais e terapêuticas (com imagens “vivas” diversas) que
correspondem à determinada cadeia de elementos fisioquímicos,
neurológicos e ambientais do ilimitado manancial de força e poder espiritual
da sua própria personalidade, com cada coisa, ou determinada
particularidade deste mesmo seu conglomerado mental, em sua
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respectiva equação de tempo e espaço, tudo se movimentando em
especificas e especializadas condições da Fisiologia do seu Corpo Espiritual.
Uma verdadeira maravilha do Universo Mental das Criaturas de Deus.
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Capítulo 2

UM SOPRO DE ESPERANÇA!

Audrey Hepburn
A ociosidade, talvez seja o maior entrave para que o Homem se
liberte definitivamente da jaula sombria do egoísmo e da loucura...
Muitas vezes, prevalecendo-nos do excesso de conforto, temos
perdido maravilhosas oportunidades de serviço junto àqueles aos
quais temos visto pela televisão, ou mesmo in loco, sorvendo as suas
enormes dores, vertendo lágrimas de fogo, em suplicas a cada um de
nós, que, andarilhos do mundo carnal e transitório (e, diga-se de
passagem, que do lado de cá da Vida também existe um número
considerável de criaturas desencarnadas que, sequer, admitem a
possibilidade de realizar um ato de caridade, um gesto de amor, ou
mesmo uma nota de gratidão!... Esses são os “perdidos da grande
noite escura”, da noite sombria de si mesmos!), não temos
encontrado forças morais e nem mesmo coragem para lhes estender
a mão amiga e segura por intermédio de uma solidariedade franca e
sincera, toda ela voltada para a verdadeira solidariedade espiritual e
santa da: Caridade, assim como nos legou o Cristo Senhor, e também
nos ensinou os seus Sábios Espíritos da Codificação Reveladora,
naquela eloqüente e calorosa proposta de vida pura e salvação
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libertária, posta no frontispício da sua veneranda causa: “Fora da
Caridade não há Salvação”.
Não compreendemos, ou antes, não toleramos mesmo qualquer
desejo desarmônico com as Leis do Progresso e da Cultura pacifica,
por mais que possamos visualizar a nossa frente pessoas
invariavelmente desprovidas de conhecimento.
Se é certo que lhes faltam o saber, não lhes tem sido regateado o
óbolo perfeito do sentimento.
Deus não seria um Pai amoroso e sábio se para contrapor a nossa
demanda de devassidão, orgulho e vaidade, não tivesse nos tocado a
alma com o a justa dose do antídoto para tal veneno, ou chaga
moral.
Só precisamos mesmo é de um pouco de boa vontade, vontade de
agir em benefício do nosso irmão, em lhe devotando um tanto mais
de carinho, de afeto, de respeito, de amor mesmo!... Embora o que
mais temos visto são irmãos assassinar seu irmão, pais matar os
seus próprios filhos, filhos arrasarem os corações de seus pais, os
abandonando ao martírio do esquecimento e até da fome...
Quando vemos uma esposa abandonando o seu marido e mesmo o
seu Lar por causa de uma blusa, um par de sapatos, ou de uma
máquina de lavar que não pode comprar, fica-nos realmente
evidenciado de que a vida humana, de uma maneira geral, se tornou
um verdadeiro corcel de tremendas mazelas espirituais.
E o amor?
Onde tem andado este sagrado sentimento, depositado bem lá no
fundo de nossos corações para que pudéssemos fazer frente às
nossas inquietantes necessidades materiais?!...
Me dá até arrepios, calafrios mesmo, só em pensar nestas coisas.
Imaginem só, se eu estivesse vivenciado-as por ai, onde vocês,
meus irmãos amados, foram colocados pelas mãos do Altíssimo para
aprender a ajuizar melhor as coisas: pelo sofrimento!
Ah, o bendito sofrimento, o cinzel das boas obras.
Pois, sabemos muito bem que sem esse “terror humano” os
homens se esqueceriam por completo das causas nobres e
santificadas, já que sem saber como é a dor, como dói naqueles que
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clamam e choram por justiça, jamais se debruçariam diante de um
pobre angustiado e lhe estenderia a mão amiga e o socorro
necessário.

Jesus, sempre!
Por estes e outros motivos é que nós, Os Espíritos do Senhor,
temos voltado incontáveis vezes no decorrer dos milênios do Eterno
País das Sombras na tentativa de arregimentar os valorosos
companheiros da Cristandade, particularmente entre os espíritas, pois
esses já estão mais e melhor adaptados aos propósitos da Terceira
Revelação Divina, quanto aos fenômenos transcendentais da
Reencarnação, pelo menos nos moldes dos Evangelhos, na tentativa
de formar um verdadeiro exercito de almas corajosas e desejosas de
cumprir a promessa do Cristo, a de: “haver um só rebanho e

um só Pastor”.
Não havendo em nós a pretensão de fazer a transformação do
mundo transitório a golpes de tacape, como nas eras primitivas de
vossa Humanidade, firmamos o compromisso com as Altas Esferas da
Espiritualidade da Terra de não forçar a índole de ninguém, de quem
quer que seja, por nossa vez convidando, apenas e tão somente, aos
que desejarem espontaneamente aderir aos nossos ideais de amor e
virtude..., dentre aqueles que já estiverem prontos para caminhar
mil passos à frente, depois mais dois mil, e assim sucessivamente!...
Sem isso, se não fosse desta maneira, não estaríamos exercitando
os ensinos do Mestre Galileu, o de: “não irmos aos Gentios”.
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Quem poderia se atrever a virar a face diante o sofrimento de um
irmão, pobre e miserável, que suplica em lágrimas flamejantes a
augusta presença do Senhor através de nossa doação de amor e de
carinho, solidariedade e ternura, quando por este mesmo motivo
passamos a compreender que somos nós mesmos os desgraçados,
envolvidos por num turbilhão de deploráveis angustias, todas elas
oriundas de uma vida mesquinha e sem qualquer sentido para a
própria alma, já tão humilhada pelas inglórias loucuras cometidas em
reencarnações passadas, sim, inumeráveis experiências materiais e
mesmo espirituais jogadas fora como se fossem lixos depositados em
qualquer furna miserável, invariavelmente forjadas na dor e no
sofrimento, na insensatez e discórdia entre irmãos, familiares,
cônjuges e companheiros de serviço comum.
Valores Imortais para os nossos Espíritos: a ética e
especialmente a “moral”, que deveriam urgentemente estarem
sendo inseridos na constituição de todos os valores da Família, a
partir de uma cultura toda ela voltada para a pacificação dos corações
familiares, pois não podemos compreender uma sociedade
verdadeiramente justa, pacífica e moralizada sem o apoio “vivo” ao
seio familiar, seja ele constituído por um casal heterossexual ou
homossexual, oferecendo silencio definitivo ao mal e trazendo-nos de
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volta, e imediatamente, para o serviço inadiável, quanto
intransferível, da construção de nossas vidas, sempre melhor para
todos, versada ainda e sempre no sentimento generoso e
eternamente saudável de Jesus Cristo, que é o caminho mais seguro
para uma vida realmente feliz.
Outra coisa que tem nos aterrorizado a alma muito sensível, é o
fato de inumeráveis autoridades da cátedra humana, e mesmo do
altar (que deveria ser totalmente santo!), sinistramente tentarem
convencer a sociedade, como um todo, pelos grandes veículos de
comunicação de massa, que “jogos” de violência e as “imagens” de
comportamento sensual (embora de caráter vil, como vemos ser
exibidas em determinados programas de televisão em várias partes
do mundo!), por exemplo, segundo eles mesmos, nada trariam de
complicações para a natureza infanto-juvenil, esta, pela nossa
humilde compreensão de mãe desencarnada, já tão insegura e
vilipendiada pelo deboche clamoroso da Humanidade atual, num
jogo fatal de sedução perversa de uns para com os outros,
também compelida e humilhada pelos excessos de conforto, de nudez
e de inglórias perversidades.
Nota do médium: Hoje mesmo, dia 16 de setembro de 2015, poucos
minutos antes de fazermos uma revisão deste texto com o auxílio da
querida Audrey, assistimos profundamente comovido uma reportagem da
TV Globo (Jornal Primeira Hora) dando noticia de um jovem adolescente ter
assassinado o seu colega em plena sala de aula a golpes de “canivete”, por
motivo fútil.
Pelo que nos esclarece a grande benfeitora espiritual, Audrey Hepburn,
esta ocorrência já estava nos quadros de previsão do Mundo
Espiritual Superior, embora pudesse ter sido evitada.
Isso nos leva a crer que os Amigos Espirituais, em verdade, lutam para
mudar “o destino fatal” da vida humana na Terra, assim como nos
esclarece e orienta São João Evangelista no Apocalipse.

E agora, como desejar então ter uma vida de paz, de lucidez e de
concórdia, mesmo entre a nossa encantadora juventude, já tão
perdida e abandonada, quando cheia de mimos aterrorizantes a
facilitar as suas quedas no lamaçal vertiginoso da autodestruição, nas
mãos de parte daqueles que estudaram muito, criando ferramentas,
em si mesmos, para ajudar e servir, educando e se educando, e que
agora lamentavelmente nada fazem senão causar mais pânico e
terror segundo os seus obscuros interesses econômicos e espirituais
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sempre mesquinhos (maquiavélicos!) e suas propostas versadas no
mais formal desrespeito à criatura humana, o Espírito Imortal?!...
Queridos irmãos, voltemos a nossa atenção para o que realmente
nos possa fazer felizes, nesta vida material ou, melhor ainda, na
Outra Vida, onde haveremos de nos insurgir com mais prudência,
mas também com mais coragem, contra as matanças morais que
temos perpetrado uns contra os outros, na louca paixão pelo
supérfluo e pelo transitório, pelo o que é desrespeitoso e amoral.
Unamo-nos numa só corrente de solidariedade e, assim como os
Apóstolos e os primeiros Cristãos, entreguemos o nosso corpo em
holocausto sadio para a Vitória definitiva de nossas almas.
Jesus nos abençoe a todos e que sempre sejamos felizes e alegres.
Se as nossas noites estão sempre carregadas de sombras e
escuridão, não esqueçamos de que sempre haverá um sol que
nascerá mais a frente, carregado de luz, brilho e esperança
para todos.
E sigamos rumo ao Grande Amanhecer.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 09 de agosto de 2013, às 09hs58min)
Nota do médium: Nesta nova comunicação, a meiga e doce Audrey teve
o auxílio do querido benfeitor espiritual Manoel P. de Miranda, que lhe
consagrou não somente a energia e o poderoso vigor de sua alma valorosa,
mas também a ternura e o afeto de um pai carinhoso e gentil.
Ele, Miranda, se nos apresentou minutos antes de tomarmos
conhecimento de que a querida Amiga Espiritual iria psicografar.
Uma vez, aparecendo-me à visão mediúnica usando óculos de grau, não
sopitei a curiosidade, e lhe perguntei: - “Como você pode estar usando
óculos, se o amigo já desencarnou há tanto tempo atrás.”
Prazerosamente, me respondeu ele:
- “É que eu trabalho muito... Escrevo bastante, e isto me causa certos
problemas de visão, como haveria de ser com qualquer pessoa encarnada
por ai, em vosso plano de ação.
Ainda, não deixamos de ser homens. Simplesmente homens, fora do
corpo sensório, carnal!...”
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Capítulo 3

A VOZ DA NATUREZA!...

Audrey Hepburn
Em certa ocasião, em plena paisagem do Infinito, encontrava-me
na companhia de valoroso companheiro das lides espiritistas em
terras da América do Norte, ele estando desdobrado em pleno sono
fisiológico, quando, esboçando um caricioso sorriso, me chamou a
atenção para o que vinha sendo observado pelos Excelsos
Trabalhadores do Cristo nas diversas correntes do pensamento
religioso de toda a Terra:
- Audrey, minha doce irmã, não sei mais o que fazer na intenção de
movimentar forças para que o nosso movimento espírita venha a
consolidar, tanto na América do Norte como no próprio Brasil, os
interesses verdadeiros de Jesus Cristo, já que muito temos feito no
máximo de nossas forças e ao nosso alcance para que, por entre as
nossas paredes doutrinárias, venhamos a vivenciar, de corpo e alma,
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os ensinos exarados pelo Consolador, na interpretação generosa e
verdadeira do Evangelho de Jesus...

Mas não tenho sido muito feliz nesse propósito, mesmo porque,
apesar de nossa particular incompetência e imensa desvalia pessoal,
estamos sendo defrontados com um inimigo muito poderoso, ou seja,
com o orgulho e a vaidade entranhada no espírito do próprio povo de
Deus, a nosso ver “os escolhidos”, que são, em realidade, todos
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aqueles que devotarem tempo, suor e lágrimas ao propósito sincero
de transformar a Humanidade inteira pelo amor e pela caridade,
aliás, como expresso de forma clara em: “O Evangelho Segundo o
Espiritismo”.
Dentro desse enigmático esquema psicológico em que movimenta
os espíritas, vemos perplexo como as atitudes de cada um dos nossos
irmãos e companheiros de doutrina destoam completamente do que
leciona a nossa religião reveladora, contribuindo de maneira
desastrosa para o aviltamento da filosofia libertadora do Consolador,
pois doutrina que se preze não pode falar em libertação ao mesmo
tempo em que castra o direito das demais criaturas, seus adeptos ou
não, em seu maior direito, inalienável mesmo, que é o de se
expressar segundo a sua consciência e a sua compreensão
diante da vida e das coisas, obviamente que sempre primando
pela decência e pela nobreza de valores éticos e morais, onde quer
que se encontre ou se manifeste.
Sendo assim, minha querida irmã em Cristo, valha-se de minha
pobre atenção para nos ministrar uma palavra de carinho e conforto,
segurança e vitalidade, para que não venhamos a malbaratar o
trabalho que pertence aos Bons Espíritos, nesta duríssima empreitada
de transmitir ao mundo material as graciosas alegrias de fé e
esperança que os Agentes Espirituais da Luz Divina sempre trazem
dentro de seus corações...
Não escondendo a grande estranheza no meu espírito, ainda
sequioso de luz e tranqüilidade, meditei por alguns instantes nas
palavras de tremendo pesar do companheiro encarnado (que foi
conduzido ao nosso encontro por uma equipe de tarefeiros espirituais
consagrados à evangelização dos homens terrenos que se localizam
na região sudoeste do Brasil), e após não mais que uns três ou
quatro minutos de introspecção voltei-me para ele e lhe solicitei que
olhasse em volta, quando podíamos vasculhar a olhos nus um sol
lindíssimo com irradiações de ouro divino, forrado por estrias
luminosas de variada matiz do rosa-lilás ao azul-celeste.
Víamos, em pleno vôo, formosas aves de constituição belíssima,
trajando inigualável véu de penas alvinitentes de colorações variadas,
dando a impressão de serem inebriantes pavões alados a chispar em
pleno ar as alegrias e os encantos do Céu venturoso da 9ª. Esfera
Espiritual da Terra...
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Então, lhe disse resoluta:
- “Meu bom amigo F. C., não temos palavras que, a queima roupa,
possam transformar o mal moral com o qual nos comprazemos há
milênios sem conta, no Bem e no Belo tão desejado por Nosso Senhor
Jesus para cada uma de suas ovelhas desgarradas, desde a sua
passagem pela Terra.
Com este ponto de vista, dentro de nossa modesta condição de
Espírito desencarnado, temos procurado levar um pouco mais de
solidariedade e de apoio exatamente àqueles corações mais
dispostos ao entendimento da Verdade.
Realmente, seria um imenso prazer e uma alegria sem limites
termos a felicidade de construir, de imediato, o Reino Divino no
coração
das
pessoas
humanas,
tanto
encanadas
quanto
desencarnadas, porém o que haveremos de conseguir mesmo, em
curto prazo, em nos referindo a nós mesmos, singelos trabalhadores
da Terceira Revelação, é muito sacrifício e pouca conversa, de mais
trabalho e menos descanso, isto para que a “longo prazo” possamos
ver estabelecido no Planeta, como num todo, ou seja, em todas as
suas Dimensões Espirituais, a verdadeira Casa do Pai, no Seu
Reinado de Glória e de Extrema Felicidade, para que todos nós, suas
criaturas e seus filhos tão amados quanto o Cristo Jesus, tenhamos a
alegria suprema de vivermos em paz e em completa fraternidade
universal.
Não devemos esmorecer, esta é a proposta de Jesus Cristo.
Assim, peguemos a nossa santa cruz e sigamos os Seus passos
sublimes, quando, mais à frente, e com toda a certeza de nosso
humilde coração, haveremos de ganhar, na Sua divina presença, o
cume do Monte Espiritual da Terra, onde nos embriagaremos com o
licor adocicado da paz e o sabor eterno da consciência tranqüila,
numa paisagem de exuberante beleza espiritual, já que a Natureza
por aqui traz em si mesma as sublimes irradiações da vida emotiva e
mental de cada um dos habitantes espalhados pela região a que
estão ligados, num movimento intenso de

sons alegres, em

acordes melodiosos que parecem trazer aos nossos
ouvidos os cânticos perfeitos da Criação, e em imagens
deslumbrantes a manifestarem o teor sublime dos sentimentos dos
corações de cada um, em particular...
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E assim, procuramos encerrar o nosso rápido diálogo com o amigo
que vinha da esfera da carne ao encontro do esclarecimento e do
incentivo.
E da mesma maneira que ele, o interessado companheiro da vida
material que acabava de nos solicitar a luz do esclarecimento,
embora sem medir ao certo a minha própria pequenez diante da
Vida, busquemos nas palavras e nas vozes generosas de nossos
Guias, pelos fios invisíveis da prece, e mesmo do estudo, a ternura e
o amor dos Ensinos Evangélicos, sabedores que somos de que se
precisamos amar muito, também necessitamos de estudar cada vez
mais.
A Natureza

de Deus nos pertence como patrimônio

inalienável de Sua Perfeita e Soberana Paternidade, cabendo-nos o
direito de escolher por qual caminho desejamos chegar até Ele, o
Soberano Senhor: se pelo caminho angustiante da dor ou se
pelo caminho feliz e terno do amor.
O Cristo nos aguarda a boa vontade em Lhe seguir os passos
sublimes.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 09 de agosto de 2013, às 13hs40min)
Nota do médium: Esta querida Irmã Espiritual, apresenta-se à minha
visão espiritual com expressão de contagiante alegria, naquele seu sorriso
penetrante de sempre, como se desejasse esconder algo, apesar de se
manter disposta ao diálogo com os encarnados.
Entretanto, um fato curioso me chamou a atenção no dia de ontem,
quando já estávamos para encerrar as – primeiras! – revisões de suas três
psicografias, isto ocorrido no dia 16 de setembro de 2015, ao tentarmos
lhe rastrear o pensamento até que de uma maneira bastante
insistente.
Pois bem, quando percebemos que não iríamos ter sucesso algum na
continuidade de nossas tarefas de revisão, já praticamente esgotado de
tanto lhe sugestionar a presença, a percebemos numa região espiritual que
nos parecera com a nossa África terrena, pelo fato de ter a sua volta várias
crianças negras e que me passavam a nítida segurança de estarem
realmente nesta específica região geográfica da Terra, a vimos aparecer à
nossa visão clarividente bastante desconfortada pelo fato de estarmos
insistindo na sua presença aqui no Brasil.
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Quando vimos aparecer, entre mim e ela, a visão lúcida e clara de nosso
querido Allan Kardec (Diretor Geral de nossas Atividades Mediúnicas), lhe
dando uma breve, mas muito decidida advertência: - “Vá. Ele precisa de
você. O trabalho merece a total atenção.” Como se esse sabão fosse
necessário para tirar a querida Audrey dos seus afazeres diários, que era o
de cuidar das crianças daquela região do Astral.
Num átimo, vimos a amiga espiritual tomar um susto danado e
imediatamente direcionar a sua atenção para a minha acanhada pessoa,
como se desejasse pedir desculpas pelo mal entendido, pois a sua
dedicação e o seu zelo pelas crianças são as jóias de sua vida.
Aqui nós temos dois pontos a levar em consideração.
O primeiro, é que jamais devemos insistir pela presença de um
determinado Espírito, pois ele pode não estar podendo vir ao nosso
encontro, ou mesmo não o desejando (ver: “O Livro dos Médiuns”, no
capítulo referente às evocações).
O outro, é que, em determinadas circunstâncias, os Espíritos Superiores
podem “forçar a barra” junto aos nossos Benfeitores e Amigos Espirituais
para que eles atendam os nossos rogos de socorro, mesmo eles
estando em alguma tarefa de relevância no Mundo Maior.
Vemos aqui se apresentar a Hierarquia Espiritual.
De qualquer maneira, ao termino de nossa revisão acima, Audrey
Hepburn, muito sorridente, brincou comigo, me esclarecendo que ela estava
na dúvida: se vinha naquele momento ou se tomava conta das crianças sob
os seus cuidados.
O certo, é que, assim que recebeu “o puxão de orelha” de Kardec/Chico,
ela rapidamente tratou de chamar algum outro companheiro para
tomar conta das pequenas jóias de seu coração na África, vindo logo
em seguida ao meu encontro.
Outro fato que ficou evidente para mim mesmo foi o de ela, se assim o
desejasse, poder ter me passado as devidas instruções a distância mesmo
de nosso lar, no Brasil, e em nossa dimensão, mas não o fez pelo motivo
que já expomos mais acima, já que durante estas ocorrências a sua mente
(e imagem) ficou perfeitamente clara em nosso campo psíquico.
Por isso, leva-me a crer que, assim como nós mesmos, os encarnados, ao
invés de manter algum diálogo com alguém pelo celular, telefone ou pelo
computador, os Espíritos preferem mesmo é ter a pessoa bem ao seu lado,
quando podem nos apertar as mãos, nos beijar e ainda nos dar um bom
abraço, cheio de carinho e repleto de ternura!...
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Entretanto, vale a ressalva de que os Espíritos de ordem mais elevada
podem fazer tudo isso (e muito mais!) mesmo há anos luz de nossa
presença física, somente pela força de sua poderosa vontade, já que a
dificuldade em lhes apreender o toque carinhoso e o poderoso magnetismo
providencial está mais em nós do que, propriamente, na distância em que
nos encontremos deles.
Particularmente, tenho sido testemunha do grande poder mental que
possuem, variando o grau moral de cada uma destas Entidades da Luz que
tem nos depositado carinho e acolhimento no decorrer dos nossos vinte
anos de labor mediúnico, pois são inúmeras as vezes que tenho observado
pela nossa clarividência, e com o auxílio de nossa faculdade de efeitos
físicos (que nos possibilita sentir os feitos do fenômeno de maneira positiva,
ou real, completamente solido ao tato dos nossos sentidos materiais!), a
presença destas magnânimas Entidades Espirituais bem ao nosso lado,
embora estejam localizadas a distância inconcebível de nossa
compreensão, e tudo se materializando aos nossos sentidos como se
fossem seres realmente de carne e ossos, quando, em determinadas
circunstancias, pedem até que lhes toquemos as carnes, ou então o
próprio globo ocular (retina, íris, etc...), o que nos proporciona um deleite
espiritual sem comparação na pobre linguagem humana.
Mas no nosso momento evolutivo, de uma maneira geral, ainda não
prescindimos de “uma costelinha quente”, como diria o grande e amoroso
benfeitor da mediunidade Chico Xavier. (Risos).
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Capítulo 4

O VOO DA ASA BRANCA!

Luiz Gonzaga
Meus queridos amigos!
Chego de mancinho, saudando o Mestre de nossas vidas na
qualidade de cantador “ilustre” dos grandes sertões do Infinito, que à
procura de MAIS LUZ não vê em sim próprio senão sombras por
aplainar, sob as labaredas da Califórnia norte-americana, já tão
integrada no sistema europeu de comércio alfandegário, que só posso
afirmar aos irmãos brasileiros: VAMOS TRABALHAR; instituindo um
novo sistema de alforria para o comercio salutar entre as nações de
língua portuguesa e aquelas que transitam pela faixa de
entendimento do inglês americano, desta maneira transformando
as comunidades americanas em irmãs perfeitas uma das
outras, facilitando a vida cultural, econômica e administrativa dos
seus povos, necessitados de menos burocracia e mais serviço, mais
compreensão e tolerância, e menos desforço personalista na esfera
das parasitárias ideologias do mundo capitalista e selvagem.
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O Forróck, termo que bem empregamos em nossa comunidade
espiritual, a serviço do “aconchego” das massas desencarnadas,
serve para trazer às criaturas de Deus um pouco mais de calor
humano nesta vida cheia de contraponto, repleta de formosuras
intercaladas de muitas misérias, tanto no plano físico quanto na
Esfera dos Imortais, já que a Vida Superior está ainda muito longe de
ser alcançada pelas Entidades medianas ainda necessitadas das
provas da matéria carnal, indiscutivelmente o grande catalisador de

52

Ed. e-book:
2015

Livro # 14: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 3 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

forças espirituais, principalmente naquelas personalidades mais
necessitadas de se conservarem em condições razoáveis de
sanidade mental, algo que ainda não pude encontrar pelo lado de
cá, em nossa própria alma, em decorrência dos grandes e graves
conflitos existenciais com os quais vim a me debater após a
passagem
pelo
grande
Portal
Musical,
a
revelar-me,
indiscutivelmente, as notas sonoras destoantes do meu próprio corpo
espiritual.

Bendita oportunidade! esta que estamos tendo agora sob o
patrocínio da Espiritualidade Maior, proporcionando aos seres
miseráveis da Imortalidade, comunidade a qual faço parte, consagrar
um pouco de seu tempo e de suas lágrimas – sim, muitas lágrimas,
meus irmãos... pois, não seria possível para cada um de nós,
miseráveis servidores da Causa de Jesus Cristo, ver tanta angústia e
tanta dor na faixa de existência da Terra dos seres carnais e ficarmos
impassíveis diante da fornalha e do fogaréu que tem abrasado a vida
comunitária, social e moral de todo esse povo – na transmissão de
mensagens consoladoras e instrutivas, reveladoras e educativas,
informando ao mundo planetário que ESTAMOS TRABALHANDO,
sem que sejamos forçados a revelar a nossa presença insignificante
pela mediunidade de efeitos físicos, em materializações forçadas e,
na maioria das vezes, contra producentes para os médiuns, a
acarretar-lhes indisposições não somente na área gástrica como
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sérios comprometimentos na própria economia celular por conta de
uma assembléia, geralmente, formada por mentalidades heterogenias
e sem qualquer comprometimento com a causa evangélica.
Se pudéssemos escolher entre as facilidades de uma transmissão
mediúnica puramente intuitiva e um fenômeno maravilhoso de
materialização, mesmo este último se apresentando como uma
excelente oportunidade de comprovação psíquica, não tenham
dúvidas de que preferiríamos a primeira opção.
É sempre bom causar “espetáculo”, particularmente entre almas
que se consagram ao “entretenimento”, mas a dor causada pelo
excessivo esgotamento da força nervosa nos impede de
aparecermos como a maioria gostaria que fizéssemos. (Risos do
Luiz!).
Não pensem vocês que, após a morte, ficamos apenas de “papo pro
ar”, sorrindo, cantando e beatificando a hóstia divina.
Por aqui, meus irmãos, a vida se torna cada vez mais carregada de
responsabilidades, pelo menos para aqueles que desejam realmente
levar a vida a sério e ascender cada vez mais no Universo de mundos
inabordáveis, mesmo pelo pensamento mais vigoroso e mais fértil
dos pensadores da Terra.
Aqui, na Nova Vida, procuramos estudar e contribuir, mesmo que
de forma fragmentária e singela, na obra do Universo, que, num
piscar de olhos, podemos abarcar ao longe com as ferramentas
maravilhosas da Mediunidade Santa e Milagrosa (sim, Deus faz
milagres a todo instante!), que nos possibilita mil maravilhas, e
de mil maneiras diferentes: criar vida!... que são oportunidades
imensas de crescer e construir, amar e cantar cada vez mais alto a
belíssima sinfonia da Caridade, vivida por cada uma das criaturas de
Deus a partir mesmo que de um singelo aperto de mão, um beijo,
num caloroso abraço, ou ainda no “corpo a corpo”, cantado e
decantado pelas delícias de um São João bem vivido e bem sentido,
seja na Terra ou no Imenso Mundo de Deus, nas regiões espirituais
que nos aguarda de forma cariciosa, terna, meiga e amiga.
Acolhamos as palavras instrutivas e carregadas de valor moral dos
Amigos Espirituais que, sob a batuta magistral de Santa Clara e o
calor humano e terno do nosso valoroso Elvis Presley, ofertam a cada
um de nós as bênçãos do Céu em forma de delicado orvalho nesta
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grande sinfonia de amor e amizade verdadeira, pelo arrasta pé
luminoso do Forró Alegre e Inesgotável da Espiritualidade.

São Paulo pregando o Evangelho

Fiquem com o meu abraço fortificado naquele amor sincero,
desinteressado e vigoroso de São Paulo, para que os meus irmãos
do solo planetário venham e vejam com os seus próprios olhos as
maravilhas da Eternidade, num vôo que não mais terá fim.
Muita paz.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 22 de junho de 2013, às 17hs43min)
Nota do médium: A alusão do querido Luiz Gonzaga ao Apóstolo São
Paulo, é para nos deixar inteirados de que o excelente divulgador do
Evangelho de Jesus Cristo já se encontra reencarnado no solo da Terra,
servindo ao Senhor no seio da Igreja Católica, como um valoroso homem de
fé e de bem, verdadeiramente identificado com a Caridade desinteressada,
exatamente como o fez no passado do Cristianismo.
Outro fato bastante interessante na carta do generoso Gonzagão, é o fato
de ele ter providencialmente nos antecipando, desde a época de sua
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psicografia, sobre o que estamos assistindo acontecer agora, em meados de
setembro de 2015, quando estamos em pleno esforço – inicial! – de
revisão destas psicografias originais, ou seja, a catástrofe social dos
exilados da África e da Ásia, nossos irmãos em pleno desespero pelo
socorro dos países ricos europeus, particularmente da Alemanha, quando
sabemos que o governo norte-americano aparece dentro desta gigantesca
problemática como o principal elo entre a saúde dos continentes em guerra
e o futuro social e comunitário das nações super-civilizadas da Europa.
Um problema social e econômico que só poderá ter um final feliz quando
todos compreenderem que a paz do mundo somente se realizará pela
tolerância e pela capacidade que tenhamos em amarmo-nos uns aos outros
como Jesus Cristo nos amou.

A Caridade continua sendo e será sempre a rota principal que nos
conduzirá ao Pai Celestial.
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Capítulo 5

“O SEU AMOR PODE NÃO ESTAR
SENDO O SUFICIENTE”

Berry White
Queridos amigos, fãs da boa música, da boa arte e da excelência
nos valores morais ensinados pelo Cristo! agora revividos nos
postulados de amor e da caridade, do perdão e da sinceridade entre
aqueles que verdadeiramente procuram pautar suas existências na
gloria de servir com um coração voltado exclusivamente para o bem
de todos e não somente, como temos visto e testemunhado, mesmo
por entre as fileiras da Santa Doutrina dos Espíritos, de acordo aos
seus interesses mesquinhos de seita e corrupção, de insana vaidade e
de orgulho, pela primazia de um “poder” que, verdadeiramente, lhes
escapa por entre os dedos das mãos, pois não lhes pertence, já que
toda a Obra da Terceira Revelação, tanto no século XIX, a partir das
mensagens reveladoras a fluir pelos seus interpretes encarnados,
muito humildes, como nos dias atuais, em pleno século XXI, já agora
nem tão humildes assim ou pelo menos não tão humildes como
antes, a demandarem dos Céus pelas faculdades hipersensíveis de
médiuns e trabalhadores devotados e mesmo desconhecidos do
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publico geral, mas testemunhados de perto pelo olhar caricioso do
poder de Deus, é de origem toda Divina!...
Será que a loucura que temos observado entre os servidores da
administração publica do planeta, fomentados pela intriga e pela
depravação, na tentativa de desarticularem os valores do Espírito
Eterno, já não seria o suficiente para deixar os companheiros
espiritistas com “as barbas de molho”, um tanto mais conscientes de
que a corrupção tem os seus dias contados?!...

Ou será, meus irmãos, que haverá a necessidade de, por entre as
paredes de nosso movimento espiritualista, já tão decadente,
movimentarem-se as energias salvadoras de nossa juventude e, tal
qual os “cara pintadas”, ou então como os jovens “passes livres”,
termos de arregimentar forças “físicas”, além das já dispensadas pela
Espiritualidade Maior, e fazermos a devida faxina tão
ansiosamente aguardada por todos aqueles sérios companheiros e
companheiras que se incomodam de verdade com os destinos do
Espiritismo nas terras do Brasil?!...
Nesse vai e vem de turbulência moral na qual vive o nosso querido
povo brasileiro, e a Humanidade inteira, de forma geral, não teremos
outra alternativa senão pedir ao Senhor de Nossas Vidas Sua
intercessão para que, as hecatombes que haverão de acometer o
plano físico, e estremecer os corações imprevidentes, venham o mais
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rápido possível, dando um “trato especial” no sentimento e no
pensamento de nossa comunidade Cristã no Espiritismo, para que, de
uma vez por todas, possamos ver triunfar por entre mesmo as nossas
células administrativas, seja no centro espírita ou em suas editoras, a
tão decantada transformação moral do povo evangélico, nossos
companheiros de espiritismo.

Assumimos um sério compromisso com o Cristo e não poderemos
“dar para traz”, senão na condição de náufragos que, desesperados
pela selvageria da tormenta, pula da nau sem cogitar de que, logo
mais à frente, poderia todos encontrar porto seguro pela paciência e
pela tolerância, pela fé e pela esperança, salvaguardando a sua
integridade pessoal e a de todos aqueles companheiros que lhe
confiaram, sinceros, as suas próprias existências mediante a palavra
do Divino Salvador: “somos todos irmãos e filhos de um só Pai”.
O mundo suspira por nossa coragem.
Sejamos fieis à causa que abraçamos no Consolador Prometido e
promovamos a Justiça Divina, mediante a nossa própria renovação
intima.
E pacifiquemos os nossos corações no desejo sincero de construir
uma vida melhor para todos, amando mais e amando melhor, com
intensidade, lealdade e verdadeira caridade, na mesma caridade, na

59

Ed. e-book:
2015

Livro # 14: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 3 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

mesma lealdade e na mesma intensidade do Evangelho de Jesus
Cristo, qualificando os nossos corações a caminharem ao lado do

Divino Amigo, o Pacificador Sublime de Todas as Nações do Mundo.
Que o Bom Deus salve os corações espíritas.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de junho de 2013, às 12hs05min)
Nota do médium: Por estar reencarnado atualmente, desde o ano de
2014, no dia da devida – primeira! – revisão texto, Berry precisou ser
auxiliado por nosso Benfeitor Chico Xavier, dando ao texto uma conotação
mais evangélica e menos política ao assunto tratado na mensagem dele,
embora o conteúdo se manteve o mesmo da psicografia original de 2013,
praticamente sem qualquer alteração das palavras e do seu pensamento
inicial.
Segundo o Chico nos informou, por estar reencarnado por pais muito
jovens, quase recém saídos da adolescência, ele, Berry, traz em seu Espírito
(reencarnado) e vigor, a eloqüência, a indignação e o natural destemor da
juventude brasileira.
Por isso eu pude observar, pela nossa visão mediúnica, o Espírito, ou o
pensamento de Berry ser, literalmente, amortecido pelo de Chico Xavier,
quando o nosso querido e amoroso benfeitor espiritual resolveu trocar as
últimas palavras do texto acima, consagrando ao Senhor Jesus o justo título
de Amigo Divino, tendo o Berry, quase que por insistência sua,
acrescentado a Sua natureza de Pacificador do Mundo, demonstrando em
suas palavras a natureza de sua atual missão como algum líder
comunitário, sindical ou político.
Curiosamente, o seu perispírito se mantém integro à estrutura astral
anterior a esta atual reencarnação, ou seja, o seu corpo astral (e duplo
etérico) se mantém, basicamente, com a mesma forma da encarnação
anterior, com os traços fisionômicos e formas anatômicas idênticas ao
tempo de Berry White, que, segundo André Luiz: - “Causa-lhe um maior
conforto psicológico, embora a condição moral que traz em sua alma amiga
e terna lhe tenha capacitado a manter quase que de maneira integral os
implementos psíquicos e fisiológicos de uma existência que, para ele,
particularmente, fora triunfante e de real estimulo para que terceiros
viessem a dar mais valor não somente a própria vida, mas a vida de todas
as pessoas que carecem da luz do esclarecimento e da lúcida compreensão
do bem geral.”
Este fora o Berry de antes, e podemos ver que ele está realmente de
volta, tão intenso em suas palavras como o será, em breve, por suas ações.
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Capítulo 6

O SANTUÁRIO DA MEMÓRIA

Michael Jackson
Para muitos, talvez a maioria, não passamos de seres desprovidos
de sentimento... como se de onde estamos não tivéssemos condições
nem capacidade de abarcar de uma só vez toda a movimentação dos
seres encarnados a se rastejarem de um lado para o outro do plano
material, inseguros e desprevenidos, na tentativa de ludibriarem as
Leis Naturais do Universo, regidas por um mecanismo de perfeição
somente vislumbrado por mentalidades sadias, como a de Albert
Einstein ou a de um Emmanuel, Espíritos vigorosos que trouxeram ao
mundo das formas carnais o testemunho de fé viva pela Ciência e
pelo Evangelho, pela Solidariedade das partículas luminosas e pelo
incentivo ao “amai-vos uns aos outros”, contribuindo com o
magnânimo SERVIÇO de Cristianização das Criaturas de Deus, tanto
no
plano
material
quanto
nos
escaninhos
da
“ALMA
FISIOLÓGICA”, a qual fora forjada pelo próprio ego desde o
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nascimento do Espírito, em épocas remotíssimas da sua vida mental
e emotiva, mas que se encontram arquivadas em seu Santuário
Bioplástico, repleto de enigmas e surpresas que felizmente vem
sendo desvendados, pouco a pouco, pelo conceito universal de
Espiritualidade, que têm no Espiritismo a sua melhor maior força e
sua mais eficiente ferramenta de trabalho, proporcionando aos seres
encarnados e desencarnados uma gama imensa de oportunidades
cultural-científicas através do estudo e da perquirição dos fenômenos
transcendentais que dizem respeito ao “si mesmo”, que transcendem
em muito os equipamentos tecnológico-mental e de aferição primitiva
do homem-espiritual terreno.
Não estamos desejando sugerir que na condição em que me
encontro, como um Espírito desencarnado, eu já esteja transitando
pela faixa de pensamentos e emoções dos seres verdadeiramente
anjelizados, nem mesmo santificados... pra dizer a verdade, não sei
nem como as minhas pernas tem suportado o peso de meu corpo
(mesmo que quintessênciado! – Risos de Michael!).
Sou apenas uma alma em busca de Deus, carregada de sombras,
mas, incondicionalmente, desejosa de Lhe servir à Causa, seja pelo
Espiritismo, pelo Catolicismo, pela Sagrada Umbanda ou por qualquer
outra lida de pensamento religioso que não venha a me castrar o
desejo ardente que trago no coração de fazer o bem pela música,
pela arte e pela gentileza.
Em mais dia ou menos dia, em um pouco mais de tempo, que
seja... e ai sim, teremos à nossa inteira disposição novos mecanismos
de percepção e investigação desse maravilhoso e ainda inexpugnável
universo de maravilhosas partículas hiperatômicas, movimentadas
em feixes de luminosidade inapreensíveis aos olhos comuns, e
mesmo dos mais técnicos médiuns do plano material, porém
carregadas de vitalidade e memória, transubstanciando sombra
em luz, trevas em correntes de esperança e certezas, dando ao
Espírito Imortal o conhecimento minucioso de si mesmo, para que
possa avançar cada vez mais neste maravilhoso universo de emoções
e sentimentos, intelectualidade e sabedoria, fortalecendo em cada um
a certeza de que o Reino Divino está dentro de nós mesmos.
O Corpo Espiritual, sede de nossas mais intimas experiências,
representa para a alma o mais complexo engenho patrocinado pelas
mãos do Criador à criatura, possibilitando-lhe trabalho e esforço,
serviço de natureza intelectual e particularmente moral para que
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possa, no eterno infinito, continuar produzindo cada vez mais em
Cultura e em Sentimento, em Saber e em Intelectualidade, em Amor
e em Ideal, no aperfeiçoamento cada vez maior de si mesmo, para o
engrandecimento da Obra Augusta do Universo.
De mim mesmo, nada tenho a oferecer, no entanto, pelas graças
do Senhor, rogo a intercessão soberana para que todos os
companheiros encarnados na faixa de existência do plano material, e
até aqueles outros de nossos irmãos de luta que transitam pelas
Dimensões dos Espíritos menos moralizados, tanto quanto nós
mesmos que já reconhecemos a grandeza de Seu Amor, Lhe
encontremos de braços abertos e, assim como eu, após o
cumprimento de suas tarefas individuais diante da experiência
momentânea, seja na Terra ou nos Mundos Invisíveis, venham a
encontrar as alegrias da Verdadeira Terra Santa, não mais aquela
prometida unicamente aos povos do oriente, mas aquela versada na
poesia terna e imortal do Evangelho, quando o Messias de Nazaré
prometera para todos os povos, e que são em verdade todas as
criaturas de seu imenso rebanho: as luzes incomensuráveis do

Reino de Deus.
A música, continua me fazendo feliz.

E hoje, na Pátria dos Espíritos, procuro me emancipar das correntes
poderosas da matéria, continuando cantando e dançando, amando
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cada vez mais e tentando, com a ajuda dos Amigos Espirituais,
converter lágrimas em deliciosas homenagens a Deus, que nos
proporciona a Caridade de Seu Imenso Amor, oferta bendita dEle pela
qual procuramos retribuir através de mais trabalho e mais
solidariedade, incentivando a todos, sem distinção, o prazer perfeito
em ser solidário, atencioso e generoso.

Curvando-me carinhosamente diante da imensa alegria em tê-los,
mais uma vez, sob o meu olhar e sob as atenções do Altíssimo,
rememoro aqui uma passagem interessante na qual pude vivenciar
quando partia pelos umbrais da morte em direção à Vida Maior; ao
ser socorrido pelas abençoadas mãos do querido médium Francisco
Cândido Xavier, fui tomado de imensa surpresa ao ver ao meu lado
não somente a sua figura magnânima e repleta de ternura, como a
sua palavra de extrema devoção ao Senhor Jesus, a me afirmar em
tom, de quase suplica:
- “Sede bem vindo, meu filho, ao Mundo dos Imortais, agora
chegou a sua vez de sorrir e de se alegrar mediante a promessa do
Cristo de que o Reino de Deus é para os pequenos e para os humildes
de coração.”
Sorrindo, mas surpreso, com aquelas palavras pronunciadas com
tão grande emoção, lhe contra-argumentei, quase sem pestanejar:
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- Meu bom amigo, como aceitar o Reino dos Céus sem ter, de mim
mesmo, feito qualquer coisa pela obtenção de tamanha graça?!...
E volta o Mensageiro divino, o querido “cisco de Deus”, a me
estimular o bom ânimo:
- Você, meu filho, fizeste o bem sem pedir contas a quem quer que
fosse.
Não mediu esforços no sentido de contribuir pela paz no mundo, e
mesmo diante de tantas dores morais não encontrou tempo para
queixas contra quem quer que fosse.
Foste como o bom servidor da sagrada Parábola, o Samaritano, já
que guardou no próprio coração a vontade fervorosa e sincera de
ajudar a todos, sem qualquer distinção.
Vem! Segue-me, iremos ao encontro de Jesus!

E agora, aqui estou de volta, dos meus humildes aposentos no
Grande Lar de Deus, travando uma luta imensa comigo mesmo no
propósito de “não deixar a peteca mais cair”, e sem lágrimas, mas
sorrindo sempre, seguindo as pegadas de Jesus, convidando a todos
aqueles de meus companheiros espíritas, ou não, que desejam uma
vida melhor, a também carregar a sua própria cruz, seguindo com o
Mestre e não olhando para traz.
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Estudemos e cresçamos para o Pai, servindo a todos de mãos
dadas com o Cristo Jesus quando, logo mais a frente, todos seremos
recompensados pelos tesouros de paz, da saúde e da luz da Divina
Providência.
Muita paz e sejamos cada vez mais felizes.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 25 de junho de 2013, às 07hs52min)
Nota do médium: Como já pudemos perceber nas inúmeras vezes que o
querido Michel tem vindo nos visitar, ele está realmente muito feliz com a
sua condição atual de Espírito liberto da matéria.
Muito já tem se escrito sobre ele, sobre as suas façanhas profissionais e
mesmo sobre a sua vida pessoal, porém, segundo já sabemos, nada tem
lhe trazido mais alegria ao próprio Espírito senão a “recordação” de ter
feito a Caridade completamente desinteressada, não tendo como
motivação senão: “o prazer de ver alguém feliz”.
Esta é a verdadeira história da vida espiritual de Michael Jackson,
LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE ESTA SUA NOVA MENSAGEM É UMA
‘SEGUNDA VERSÃO’ DO SEU TEXTO ORIGINAL, APRESENTADO NA OBRA:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, livro de nossa própria lavra mediúnica
que deu origem a esta série de obras psicográficas dos Mensageiros da 9ª.
Esfera Espiritual da Terra.
Que Deus seja louvado.
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Capítulo 7

O RELÓGIO NÃO PARA!...

Bill Haley
Olá meus queridos amigos de luta terrestre!
É verdade, somos companheiros de uma mesma batalha, a do
grande e eterno bem contra as forças ainda atuantes do mal, que
embora temerárias e perversas, inamistosas e imprevidentes, não
deixam de ser fugidias, já que sob o sopro sagrado de Deus tudo
pode se acabar, tudo passando como uma bela miragem.
Não passando, apenas o amor e o sentimento de caridade que
ilumina sempre e engrandece a criatura onde quer que ela esteja, se
na Terra, no Céu ou nos Infernos da consciência de culpa.
Sim, no Inferno também, pois mesmo tendo o coração abrasado
pelas labaredas de um tormento passional, por um crime obscuro, ou
por uma ação imprevidente, qualquer que tenha sido ela, o ser
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espiritual terá sempre em seu coração a vibração perfeita do amor,
como se fosse um toque de Deus na tecla sensível de sua alma.
O ódio e a vingança não se justificam nunca.
Mas, o AMOR sempre será a perfeita partitura celeste no grande
concerto da Vida Universal.

Por nossas palavras, muitos dos amigos leitores poderão afirmar
ingenuamente que o mal não existe, deixando transparecer em suas
almas singelas a ternura de um “sonho”, num romantismo que deve
ficar para traz...
Podem crer nisto.
Já que no grande futuro haveremos de ainda ter pela frente uma
enorme tarefa a cumprir, empreendendo força, dinamismo e
coragem.
Não, o nosso interesse não é o de causar sustos desnecessários aos
nossos companheiros de transito pela faixa de vida no solo do Planeta
Terra, a Dimensão dos Homens encarnados, mas a de fazer vocês
compreenderem que se por dentro do ecossistema planetário em que
vocês vivem há muitos entraves sociais e belicosos a serem vencidos
pelo HOMEM DE BEM, não será por aqui, do “Outro Lado” da Vida,
que estarão todos vocês, e nós mesmos, imunes aos propósitos
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sombrios de uma comunidade de Entidades maldosas, tão extensa
quão diabólica.

Bill Haley & Elvis Presley

Fiquemos todos nós cientes e cientes de que a Mediunidade não é
um dom exclusivo dos Anjos.
Sendo assim, podemos compreender que as nossas ações no bem
ou no mal são constantemente influenciadas pelos Espíritos, como
ainda são motivo de investigação por ambas as comunidades, as da
Terra e as do Céu, motivadas pelas estreitas relações com as quais
nos afinamos, interagimos e nos mantemos diariamente uns com os
outros, e uns pelos outros, na obra da Vida, seja ela de ordem
superior ou inferior...
Caso estejamos no rumo certo, caminhando com os nossos irmãos
que comungam com os propósitos da paz e da luz, estaremos a
produzir caminhos luminosos que haveremos de trilhar no futuro de
nossas existências, seja por aqui ou por ai mesmo.
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A estrada que haveremos de percorrer será sempre pavimentada
pelas nossas ações no bem ou no mau.
E dessa forma, pela construção do caminho luminoso, pelos
mesmos mecanismos da vida transcendental, ou psíquica, também
encontraremos uma vida produzida e mantida por mentalidades
aterrorizantes do submundo espiritual, quando por uma questão de
sintonia emocional-vampiresca poderemos ser subjugados por estes
mesmos seres por um período de tempo inapreciável, quando,
também, haverão de nos ministrar (pelos fios delicados do
pensamento) sinistros ensinamentos, todos baseados em sua cultura
de terror e perturbação, chegando até a nos antecipar
acontecimentos em nossas vidas com precisão quase cirúrgica (nos
momentos de desprendimentos serão hábeis manipuladores de
nossas faculdades mediúnicas!), atuando dessa maneira não somente
por entre os desvios de nossa própria conduta moral, mas muito
significativamente por entre aqueles Espíritos que haverão de nos
encontrar, daqui a dez, vinte ou mais anos de nossa existência, na
condição de “amigos” e/ou “familiares” que, sem cogitarem do
grande mal em si mesmos estarão à serviço de perversos agentes da
maldade já entranhados em suas personalidades transitórias por
conta do próprio desleixo (previsto psiquicamente pelos seus
comparsas invisíveis com anos de antecedência!) e de uma vivencia
interna sem qualquer partícula de luz que possamos denominar o:
“Deus em Nós”.
Nota de Bill Haley: Procuremos estudar as Personalidades Múltiplas,
reconhecidas tanto pela Psicologia como pela Apometria (técnica
espiritualista de desdobramento induzido que serve de socorro aos vários
tipos de padecimentos obsessivos), assim como as Personalidades
Esquizóides ou Patogênicas, como ensaiadas pela Moderna Psiquiatria, não
desconsiderando os estudos do eminente pesquisador espírita Herminio C.
Miranda, sobre os “Condomínios Espirituais” (na obra “DIVERSIDADE DOS
CARISMAS”), embora o companheiro Miranda tenha dado apenas algumas
poucas pinceladas a este respeito, que haverá de realizar uma grande
contribuição ao campo investigativo do Espiritismo Científico.

Tomemos cuidado com o orgulho, a vaidade e o egoísmo, três
chagas terríveis que trazemos escondidas em nosso peito (chácra
cardíaco), sem que imaginemos, ou venhamos a medir a consistência
real, poderíamos dizer “palpável”, de sua estrutura fluídico-química a
desorganizarem a nossa alma de forma que não tenhamos outro
método de “limpeza” interior senão pelo sofrimento e pela tortura
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intima, numa existência toda ela voltada, ou devotada, para a
presença do Cristo na Cruz.
Meditemos em Efésios 2: 3,4 e 5.
E com a maior certeza de meu coração, os amigos estarão logrando
laboriosos passos na compreensão dos grandes e infinitos mistérios
da Eternidade.
A alma pura, identificada com os valores nobres da Vida Imortal,
não se acovarda diante da luta, pega o seu cajado e sobe o monte da
esperança e da luz, mediante a corajosa proposta de crescer, viver e
morrer sob os desígnios do Altíssimo.
Confiemos nisto.
Mas mudando um pouco o rumo de nossa prosa, aliviando um
pouco mais o coração de nossos irmãos encarnados, pela ternura de
um pensamento menos tórrido, mas compreensivelmente mais
acolhedor, já que o “romance” sempre causou e haverá de sempre
causar mais acolhimento nos corações abrasados pela paixão a
caminho do Amor Universal, poderíamos afirmar que “O Rock and Roll
continua rolando” por aqui... (Risos de Bill!)
Sim, a Música terna, saudável e cheia de “balanço” também poderá
ser ouvida, dançada e “sentida” no Mundo dos Espíritos.
Aliás, quem foi que disse que nos Planos Espirituais mais elevados
não haveríamos de encontrar uma boa festa dançante, regada a
cocktails (sem álcool!) e prazerosamente acolhedora, por força de um
magnetismo todo especial, de singular encantamento, a proporcionar
aos seus participantes (jovens e idosos, que são homens e mulheres
de todas as idades!) o entretenimento saudável e puro com o qual
sonham todos os “saudosistas” de vosso plano?!
E estes são, realmente, os que encontram na boa música e no
bom entretenimento as alegrias otimistas de uma vida que
deixaram para trás antes da reencarnação e que agora, ao voltarem
para o Mundo Primitivo, tomam posse da alegria e da felicidade dos
Eleitos...
Segundo Abraão, colheremos no Mais Além as alegrias que
tivermos semeado no mundo material.
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Oh! Meus irmãos, quanto encantamento temos encontrado em
nossa Nova Pátria!...
As alegrias da Bem-Aventurança, também são conquistadas pela
alma que se devotou ao bem e ao belo: na Música e nas Artes do
Mundo.
__________________
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E estas alegrias, garanto, são talvez mais belas e mais
surpreendentes do que aquelas forjadas apenas e tão somente na
pratica da caridade...
Não entenderam?!...
Explicar-me-ei melhor: Tendo oferecido um pensamento a um certo
amigo, cheguei a imaginar que pouco lhe havia feito ao coração
desejoso de encontrar a Deus.
Após esta ocorrência, passei anos e anos sobre a Terra sem nada
saber a seu respeito, até que veio a morte...
Então, passados os primeiros dias na minha nova residência, pude
encontrar aquele velho e bom camarada, que era “ateu”.
Agora, já mais revigorado e mais forte..,. não fora a surpresa do
reencontro, e logo vem ele em minha direção, sorridente e
abraçando-me carinhosamente, por certo com o coração repleto de
alegria.
Sem sopitar o inconveniente, lhe desfechei a pergunta que não
queria calar por dentro de mim:
- Meu bom amigo F., que fez você de sua vida?!... Lhe vejo
por aqui, assim tão forte e tão entusiasmado que tenho a
impressão de que o companheiro deva ter feito algum grande
esforço (moral) para transpor o Grande Portal da Morte nesta
condição de alegria profunda?!... Vamos lá homem, me conte o
que houve com você, para lhe encontrar tão bem assim...
E de supetão, sem qualquer formalismo, desfechou a resposta:
- Ora meu querido Bill! não lembra você do nosso último
encontro?!...
Pois bem, você me recomendou uma música.
A belíssima “Love Me Tender”, consagrada na voz de um jovem
rapaz que acabava de estourar nas paradas de sucesso da nossa
querida América.
Eu a escutei uma infinidade de vezes, meditei bastante e vi,
segundo o seu conselho amigo, que não bastaria apenas e tão
somente servir, para encontrarmos o Senhor de nossas vidas...
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Para isso, para lhe olhar nos seus olhos, cara a caca com Ele, seria
preciso amarmo-nos como Ele nos amou.
E assim eu fiz, e assim estou aqui!...
E agora termino a minha singela missiva, aos meus irmãos do
Planeta, com a paixão saudosista e sincera do amigo que sempre
teve nas Santas Escrituras a Palavra Augusta de Deus, do Senhor
Jesus Cristo, dos Apóstolos, dos Evangelistas e a dos Profetas, agora
consubstanciadas pelas promessas de profunda esperança dos
Espíritos do Eterno que voltam do Infinito para vos conduzir ao Céu
com as suas próprias experiências além do véu do sepulcro.
Recolhamos em nossos corações as bênçãos divinas ofertadas pelas
mãos generosas do Celeste Mensageiro de Nazaré, e munidos de
coragem, fé e perseverança trilhemos para frente na conquista do
Grande Amanhã.
O tempo, meus irmãos, é uma jóia rara que não deverá ser
desperdiçada por nenhum de nós.
O tempo continua rolando, tanto ai quanto por aqui...
Deixo-vos os meus votos de felicidade, na sincera amizade, na paz
e na alegria eterna de sermos devotos e praticantes desta santa
doutrina de Jesus: O Espiritismo-Evangélico.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 06 de agosto de 2013, às 05hs14min)
Nota do médium: O Espírito de Bill Haley é um pouco comedido.
Ele é verdadeiramente feliz e alegre, porém tem dado mais preferência
em escrever do que falar, embora ele se considere um homem falastrão.
Ele nos informa que o fato de ter conversado pouco comigo é por conta
da grande emoção que lhe traz esse nossos contatos Intermundos, de
qualquer maneira ele se mantém atento ao que nos acontece na vida diária,
mantendo a sua mente e o seu coração vigilantes e em estado de oração
permanente para todos aqueles que já se identificam com os serviços do
Senhor, por estar esses “mais necessitados” de força moral para
empreenderem o trabalho de transformação das massas, quanto de
si mesmos, algo que poucos, muito poucos, tem se interessado em
realizar, já que a maioria das pessoas que vivem na dimensão da Terra
material, ainda segundo o Bill: Estão mesmo é interessadas em seus
próprios interesses materiais e imediatistas.
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Uma situação que lhe causa dor profunda no coração e no de todos os
Amigos Espirituais que tem se esforçado pela melhoria do padrão vibratório
da vida planetária.
Ele encerra este nosso pequenino diálogo afirmando: “O que é de
lamentar, mesmo!”
O tema abordado pelo querido Autor Espiritual acima, necessariamente
nos faz recordar do capítulo 19, ALERGIA E OBSESSÃO, na obra:
“Instruções Psicofônicas”, por Espíritos Diversos, psicografia de
Francisco Cândido Xavier (FEB), quando o Espírito Dias da Cruz
apresenta uma maravilhosa síntese sobre os variados tipos de obsessão que
são a causa das variadas ocorrências patogênicas que acometem tanto o
corpo espiritual das criaturas encarnadas quanto as suas vestimentas
materiais, e com repercussão gravíssima para a sua economia metal.
Daí, podemos deduzir que os Amigos Espirituais que nos trazem
pessoalmente a caridade da mensagem esclarecedora e educativa, estão
em perfeita sintonia com o rico material de estudo patrocinado pelos
Benfeitores da Vida Maior a partir da mediunidade de Chico Xavier,
demonstrando não somente capacidade cultural-doutrinária como um real
sentimento cristão, todos eles convergindo para o levantamento moral das
criaturas encarnadas na Terra, com a particular atenção para nós espíritas,
que tanto temos recebido e lamentavelmente tanto temos desconsiderado,
pois não é mistério para ninguém, pelo menos entre os espíritas que
estudam as obras de Chico Xavier, que nós adeptos do Espiritismo,
independentemente de classe social, estamos verdadeiramente nos
deixando afogar pelas ondas aparentemente tranqüilas de uma existência
toda ela devotada aos prazeres e aos interesses pessoais (na sua maioria:
inconfessáveis!... como diria o estimado benfeitor espiritual Dr. Inácio
Ferreira) e imediatistas, como se a palavra dos grandes benfeitores da
humanidade terrestre estivessem sendo transmitidas a uma assembléia de
loucos, ou de surdos.
Doa a quem doer, esta é a nossa opinião e a dos nossos generosos
Instrutores da Vida Mais Alta.
Meditemos nisto.
A vida material é muito curta.
Ou começamos a fazer algo diferente agora, neste exato momento, em
benefício de nós mesmos, ou poderá ser tarde demais.
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Capítulo 8

SERÁ QUE O BRASILEIRO
É “TÃO BONZINHO”,
MESMO?!...

Inácio Ferreira
Voltando-nos para o companheiro Humberto de Campos, quando de
uma de suas visitas ao Hospital dos Médiuns, na região astral de
Uberaba, da querida Minas Gerais, fomos interceptados, quase a
queima roupa, pela sua verve amiga e alegre:
- Mas Doutor Inácio, como seria a situação atual do nosso meio
doutrinário, se ao invés de ter sido transferido da França o
Espiritismo tivesse sido enviado, pelos Guias Espirituais da
Humanidade, para algum outro país, por exemplo, para a Noruega ou
mesmo para a Itália?!...
-?!... (com um sorriso nos lábios).
- Vou me explicar melhor...
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O senhor, muito bem sabe que a revolução francesa trouxe grandes
benefícios para toda a Europa, particularmente para o eixo sul e norte
do continente, dessa maneira, pelo próprio andar da carruagem, a
partir de um pensamento mais harmônico com os ideais de libertação
e fraternidade entre os povos, especificamente destas duas regiões,
onde vamos encontrar, talvez, o campo mais propício para o
desenvolvimento do pensamento espiritualista, aliás, como pudemos
testemunhar com a vinda ao plano material de nomes consagrados
do mundo científico como os de Richet, Lombroso e Bozzano.

Humberto de Campos & Inácio Ferreira

Mas o que vimos, em realidade, fora a transferência quase que
imediata da Nova Revelação para as Terras verdejantes do Cruzeiro
do Sul, assim que implantada no centro cultural da França...
- Ora, ora, meu bom Humberto, não sabia que o amigo tinha ainda
qualquer dúvida referente aos propósitos do Cristo para com o
desenvolvimento do seu pensamento glorioso que, a partir da difusão
dos quatro Evangelhos canônicos, ou seja, não muito tempo depois
de terem sido promovidos pela Igreja romana, passou a ter origem
uma intensa quão impressionante desfiguração da sua figura ímpar,
que para nós mesmos o Espiritismo não teria qualquer sentido sem a
perpétua presença de sua aura magnânima em nossos estudos e
interesses primordiais, aliás, como andam cogitando por aí grande
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parte dos nossos mais “respeitáveis” figurões do proselitismo
doutrinário, estes, lamentavelmente, mais interessados nas cifras
(muitas cifras!) provenientes da venda dos produtos religiosos da
doutrina do que em essencialmente viverem como Ele viveu e nos
recomendou a viver (São Marcos que o diga!).

De qualquer maneira, querido irmão, podemos aferir e conjecturar
a partir das próprias palavras dos Espíritos Guias de Allan Kardec,
que lhe recomendaram muito trato e muito cuidado com os negócios
do Espiritismo e quanto à sua própria conduta moral frente aos
interesses de Jesus Cristo, pelo comando de uma causa que deveria
ser totalmente descompromissada com os interesses imediatistas do
mundo material, quando lhe declinaram a vitória do trabalho cristão
exatamente pela proposta de “intangibilidade” da missão dos
espíritas, sejam eles encarnados ou desencarnados, pela informação,
quase a queima roupa, de que se ele mesmo, o Codificador, viesse a
falhar em seu compromisso com o Senhor outro personagem logo
seria colocado em seu lugar, já que, mais humilde e dedicado,
poderia dar continuidade ao trabalho iniciado e não completado por
ele mesmo.
Dessa maneira, querido Humberto, temos a convicção de que o
Brasil fora escolhido, sim, por sua capacidade imensa de trabalho e
resistência no sofrimento, mas também pela forma como tem
encarado a vida humanitária de uma maneira geral, aderido assim, e
naturalmente, aos propósitos dos Instrutores da Codificação da
Esfera Cristica, de ser o celeiro do mundo não apenas na agricultura,
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mas também na Espiritualidade a ser projetada de seu próprio seio
para todo o mundo.
No entanto, como afirmamos acima, vemos tal ocorrência de uma
maneira mais geral, já que infelizmente temos encontrado grandes
entraves e empecilhos não somente entre os cristãos, mas entre
todos os religiosos.
O egoísmo, o orgulho e a vaidade vêm se alastrando em nossa
comunidade brasileira numa velocidade surpreendente.
Algo que, talvez, não tivesse sido sequer imaginado pelas Altas
Potencialidades do orbe planetário ao trazerem para cá a bandeira
luminosa da Caridade...
Recordando-nos tristemente a narrativa bíblica do “Anjo caído”.
Nos dias que passam, vemos que aquela história de que “O
Brasileiro é Tão Bonzinho”!... é coisa do passado.
O que temos encontrado pela frente, são pessoas e mais pessoas,
homens e mulheres, jovens ou adultos, com verdadeira aptidão para
a usura, o ganho fácil e a completa falta de solidariedade, seja no
seio da própria família consangüínea ou na comunidade a que estão
inseridas dentro do esquema natural da reencarnação.
- Mas qual seria a causa dessa grande anomalia moral?
A falta de uma educação religiosa entre as criaturas desde a tenra
idade, assim como nos recomendou Chico Xavier.
Pois, sem uma formação ética e moral que possa elevar os espíritos
humanos a um patamar melhor de convivência social e comunitária,
poderemos aguardar pela frente muitas dores, e muito ranger de
dentes.
Meu querido Humberto! tenho cá pra mim, que boazinha mesmo
era a Katy, que nos fazia sorrir ao invés de chorar!...
E meio que acabrunhado, responde o amigo:
- Entendi.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 10 de agosto de 2013, às 07hs59min)
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Nota do médium: Mensagem transmitida pelo querido Benfeitor Dr.
Inácio Ferreira, em homenagem a querida atriz e humorista Katy Lira, que
ainda se encontra reencarnada.
Curiosamente, ao realizarmos a – primeira! – revisão do texto, na
madrugada do dia 18 de setembro de 2015, isto por volta das 03hs, ao
irmos buscar na internet algum conhecimento sobre quais seriam os países
do norte e do sul da Europa, me deparei com uma informação pra lá de
interessante, que foi a seguinte:
“Um estudo conduzido por pesquisadores suecos mostrou que o
cérebro de homens gays é fisicamente parecido com o das mulheres
heterossexuais, enquanto o de lésbicas se assemelha ao de homens
heterossexuais.”
O estudo é extenso e muito interessante, e por esse motivo apenas
recomendaremos aos nossos amigos leitores que se dirijam ao seguinte
endereço: http://www.espiritismo.net/content,0,0,775,0,0.html.
De qualquer forma, esse estudo acima, de certa maneira, se coloca como
contra ponto, ou mesmo, vem em auxílio aos estudos realizados na America
do Norte sobre o fato de crianças criadas por casais homossexuais
apresentarem determinadas disfunções psicológicas, diante o quadro social
no qual se inserem pela natureza mesmo na vida comunitária e profissional
da Terra: http://ohomossexualismo.blogspot.com.br/2014/10/estudo-demark-regnerus-cientificamente.html.
O que desejamos fazer compreender é que, assim como foi mencionado
por Humberto de Campos no seu diálogo acima com o Dr. Inácio, isto há
cerca de três anos atrás por nosso intermédio, os pesquisadores do norte da
Europa (no caso aqui, a Finlândia, como reportamos mais acima), também
se destacam neste conjunto de servidores da causa espírita, embora, nem
sempre estejam conscientes de que labutam pela causa de Jesus Cristo
sobre a face do mundo material, isto também mencionamos para que
pudéssemos entender o motivo de Humberto ter mencionado o “eixo”
norte/sul da Europa.
Em relação aos estudos realizados pelos investigadores da Ciência
humana sobre a opção sexual distinta das criaturas encarnadas, não vemos
qualquer desconforto para o que o Espiritismo apregoa no que se refere ao
homossexualismo, pois entendemos que o Espírito, a rigor, não tem sexo,
como nos leciona: “O Livro dos Espíritos”, já que podem passar de uma
determinada condição sexual para a outra em uma existência para a outra,
levando em consideração que os Seres Espirituais mais elevados podem,
sim, tender para uma condição sexual não condizente com as suas
características físicas atuais, quando em nada lhes entravando a própria
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elevação, sendo movidos apenas por interesses de ordem sentimental e
afetiva, não por descuido, mas unicamente por associação psíquica.
O descuido, se existir, será somente no campo da baixeza e da insensatez
que evidentemente se estabelece entre pessoas de qualquer opção sexual
que não esteja afinada com os altos valores da vida moral e sentimental da
alma imortal.
Quanto ao termo “eixo” utilizado pelo querido Espírito Humberto de
Campos, apresenta-se aqui com um valor profundamente enigmático e
transcendental, já que há época da psicografia não dávamos conta de como
haveria de se dar isso.
Mas, agora, o Dr. Inácio nos afirma que um novo “eixo” será formado
pelas nações do mundo rico, basicamente formado por França, Estados
Unidos da America do Norte, Alemanha, Egito e Brasil, que formarão um elo
psíquico, vibratório e emocional que haverá de sustentar não somente o
Espiritismo nos séculos que virão, mas a humanidade inteira,
compreendendo que Jesus continuará sendo o seu Guia Maior de toda a
Humanidade.
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Capítulo 9

PENSANDO BEM!...

Michael Jackson
Se me permitem, meus bons amigos do Cristianismo Espírita, dou
início ao nosso bate-papo informal pedindo licença para dar começo a
minha breve exposição a respeito do: Perispírito, como eu havia
iniciado a poucos capítulos atrás, quando pudemos estudar juntos, e
um pouco melhor, os conceitos básicos acerca do pensamento e da
memória espiritual, já que estamos bastante entusiasmados com os
estudos que estamos realizando em conjunto com outros amigos que,
diversificadamente, ou seja, não como eu, encontraram a graça e a
alegria de terem tid, do lado de cá da existência uma acolhida
extremamente calorosa por parte de vários Amigos e Benfeitores,
pela forma vitoriosa que saíram de suas experiências reencarnatórias,
amigos estes experimentados pela solidão e pelo aplauso, numa
dicotomia de valores e situações que poderia tê-los levados a
derrocada.
Porque não é fácil para ninguém viver do aplauso e ao mesmo
tempo transitar pelo infortúnio da solidão e do esquecimento,
principalmente se estiver transitando pela onda do sentimento
romântico e generoso, sim, é a mais pura verdade, já que os
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corações mais sensíveis são exatamente aqueles que mais se sentem
desolados pela tortura do abandono.
Não estamos aqui validando os suicidas e os desesperados, não
mesmo.
Apenas estamos tentando fazer vocês compreenderem que se
somos capazes de engrandecer ao mundo pela fartura do
conhecimento, por outro lado também temos o poder de arrasar as
almas verdadeiramente singelas, não perdidas para Deus, mas
verdadeiramente perdidas para o mundo, já que o mundo não as
merece.

No entanto, pelo fervor das suas personalidades corajosas e
alegres, geralmente conseguem sair da vida material quase que
incólumes dos ditos “convites” ao prazer ilusório e à sedução pelo
ganho fácil, pois são almas que brilham por dentro: no amor e na
ternura, incapazes ainda de serem visualizadas em seu conjunto
pelas demais criaturas da Terra, incontestavelmente com as suas
visões obscurecidas pela própria vaidade, pelo próprio orgulho e pela
desdita do próprio egoísmo...
Crimes que a justiça humana não ver e nem tão pouco atinge.
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The Jacson Five.

Mas a Justiça Divina não haverá de lhes deixar impunes, pois que
seus crimes são todos de natureza perversa, sem que haja uma gota,
sequer, de misericórdia e compaixão para com as suas vitimas, os
românticos, os líricos e os sentimentais.
Estou sendo poético em demasia?

84

Ed. e-book:
2015

Livro # 14: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 3 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Quem viver verá.
No entanto, entre altos e baixos, mortos e feridos, se cada um
procurar fazer a sua mínima parte todos haveremos de sair (quase)
vitoriosos!...
Não sei bem ao certo se os meus irmãos e companheiros (agora)
de Espiritismo, estão realmente capacitados para adentrarem mais
intimamente pelos abençoados domínios da Ciência Espiritual, já que
muitos dos nossos mais interessados pesquisadores e estudiosos da
Mediunidade na Terra, de uma maneira geral, se entregam ao serviço
de pesquisa por uma conduta disciplinar respeitável e pela dedicação
sincera, quase sacerdotal, ao estudo dos variados temas relacionados
aos intrincados mecânismos do Magnetismo e das Radiações
Imponderáveis, já que, por conta própria, passaram a envergar a
túnica luminosa e sacrificial da pesquisa e da análise, do estudo e
da comparação, coisa que, lamentavelmente, não tem sido
encontrado, como forma de compromisso, nos adeptos da Terceira
Revelação...
Aliás, os vossos mais dedicados e elevados Instrutores tem dito que
os espíritas têm deixado de lado o bom livro doutrinário para se
embrenharem, inadvertidamente, numa aventura desvairada por
entre inesgotáveis “copos de cerveja” (todos os finais de semana!...
quando não, naquele “saboroso” cálice de “vinho quente” ofertado às
próprias entranhas como forma de lhes aliviar a tempera arredia e
indisfarçavelmente tenebrosa!), “novelas decadentes” com temas
escabrosos e sem valor nenhum para a alma do cristão convicto, e,
ainda, pelas veredas perturbadoras de uma vida toda ela voltada
para a baixeza dos sentidos e das obrigações menos edificantes, a
exemplo das horas perdidas nos diálogos desprovidos de qualquer
elevação espiritual.
Certa vez Emmanuel falou pro Chico, mais ou menos assim:
- Alguns minutos de diálogo agradável é uma coisa, mas a perda de
tempo em horas consagradas à conversação fútil, é outra coisa!
Por isso, devemos pensar direitinho no que estamos realmente
desejando para as nossas existências.
Definitivamente, não sou guru e nem mesmo benfeitor de quem
quer que seja, apenas estou me colocando na condição de um leal
amigo desencarnado, que conhece alguma coisa (pouca mesmo!)
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além do convencional humano, mas que almeja crescer para Deus,
buscando a paz e o amor pelo ideal de servir com Jesus Cristo.

Meu Deus! “pensando bem”, depois de ter me recordado de
tudo isso na companhia carinhosa de vocês, que são os nossos bons e
atentos leitores, acho melhor terminar a minha pequena carta
espiritual por aqui mesmo, deixando o assunto para depois, em uma
melhor ocasião, quando os meus amigos do Planeta estiverem mais
dispostos ao entendimento e mais comprometidos com as suas vidas
espirituais, proporcionando tanto a mim mesmo quanto a cada um de
vocês melhores rendimentos e mais entusiasmo diante de um
assunto tão importante, que seja o nosso Corpo Espiritual, já tão
abatido pelas guerras de consciência que temos travado com o nosso
próprio coração, sim, porque o coração também pensa além de
sentir, por causa da vida que a grande maioria de nós tem levado,
nutrindo-nos da leviandade de uns para com os outros, sem levarmos
em consideração que no final das contas, após a perda da vida
carnal, levaremos muitos anos, talvez séculos, para recompor esse
equipamento divino que nos foi emprestado pela Providencia Divina
para que contribuíssemos com o engrandecimento dessa mesma
vida, exercitando a verdadeira fraternidade, a solidariedade máxima
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pela Caridade, enriquecendo os nossos caminhos com destino certo e
seguro à Pátria Perfeita.
Mas como nos disse a querida Audrey Hepburn, a vida se constrói
tijolo a tijolo.
Sem este entendimento, muito claro e muito lúcido, é certo que irei
continuar tendo fortes “dores de cabeça”, e vocês, meus queridos
irmãos em Cristo, haverão de criar uma boa cefaléia, sem que
qualquer exímio psiquiatra da Terra possa vir a identificar a origem
do problema (moral), e sem que qualquer remédio venha a dar jeito
na situação, pelo menos pelos próximos cem ou duzentos anos, na
melhor das hipóteses.
Beijos carinhosos do amigo que jamais haverá de lhes esquecer.
Em meus mais lindos sonhos continuo a suspirar pela alegria de
cantar e de fazer a felicidade de todos, seja através da música
saudável ou por força de uma prece sincera à Jesus.
Que Deus seja louvado sempre.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 10 de agosto de 2013, às 21hs43min)
Nota do Médium: Ficamos informados que a querida Entidade Michael
Jackson, nessa mensagem, fora auxiliada pela delicada atenção do Dr.
Inácio Ferreira.
Para mim, Michael apresenta-se como um Espírito muito lúcido e muito
sábio, embora a sua característica marcante de pessoa muito sensível e
delicada. Ele é alegre, risonho e me passa uma grande segurança espiritual.
Pra ser sincero, não saberia afirmar onde ele encontrou tanta
compreensão e tamanho conhecimento doutrinário, particularmente
no campo da Mediunidade, pois dá pra notar o seu natural lastro psíquico,
poderoso mesmo, sem que isso possa representar que já seja uma Alma
redimida. – este pequeno detalhe foi-nos sugerido por ele mesmo. – Risos
de Michael Jackson!.
Ele tem uma certa facilidade para se locomover entre os fluidos materiais
e pesados da vida terrena.
Segundo ele mesmo: - “É porque além de eu ter deixado a vida carnal há
pouco tempo, eu também já estou me ambientando para estar de volta ao
solo do Planeta, creio que em 2016-17.”
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Capítulo 10

NADA DE DORMIR!

Richard Burton
Queridos Espíritas! Nem pensemos em dormir...
Nada de descanso desnecessário, já que a obra de Cristianização da
Humanidade ainda está inacabada.
Procuremos meditar nas palavras de advertência do Nosso Salvador
e Mestre: “O meu Pai trabalha. E eu trabalho também.”
Sendo cada um de nós apenas servos iniciantes, na maioria das
vezes relapsos e preguiçosos, invigilantes e desatentos, não temos
agora o porquê de solicitar repouso, ou mesmo um bom salário do
Senhor.
Mesmo porque, segundo temos observado do Lado de Cá da
Existência, nada temos feito de real valor que possa contribuir com a
santa causa do Espiritismo, senão entravar o seu próprio progresso
pela nossa imensa má vontade em procurar seguir fielmente os
ensinos por ele exarados, tanto em suas obras básicas como nas
magníficas mensagens de esperança, fé e socorro espiritual inseridas
na diversificada bibliografia mediúnica do nosso estimado Chico
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Xavier, o qual reverenciamos como o mais formal testemunho de
amor ao Cristo, jamais vivido e exemplificado por qualquer outro
espírita, obviamente salvaguardando a figura exemplar de Allan
Kardec, que, em realidade, trata-se do mesmo Espírito, calejado nas
mais inglórias lutas e nas mais acerbas experiências do mundo.
Afirmamos isto com o coração carregado de certeza, já que na
Região Espiritual onde me encontro atualmente não se fala em outra
coisa senão na capacidade singular deste valoroso Espírito em se
fazer: “menor do que todos” e “servo de todos”, sem que sequer
venha a derramar uma só lágrima de arrependimento por ter
assistido este ou aquele irmão, ou ter servido este ou aquele outro
companheiro mais perturbado, que, em sua própria loucura, ainda
tem a “coragem” vergonhosa de se voltar contra o seu benfeitor e lhe
agredir com palavras de estrema desventura e incompreensível
desrespeito.
Mas a vida tem dessas coisas...
Não é mesmo, meus irmãos?!...

Se a gente for levando em consideração tudo o que nos dizem e
tudo o que nos fazem de mau gosto, ou de má vontade, não
daríamos mais um único passo à frente, sendo assim procuremos
fechar os nossos olhos para o desvario da turba ensandecida,
pelas agruras e fustigações da própria miséria em que vivem e se
locupletam, e sigamos com o Cristo Jesus.
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Aliás, na atualidade, Ele é o único consolo que temos, que, pela
terna presença de Seus Elevados Emissários, sabe nos confortar e
nos esclarecer, nos amar e nos dar o carinho e o respeito que temos
buscado no mundo, mas que, somente Ele, verdadeiramente Ele e
ninguém mais, poderá nos proporcionar.

As alegrias do mundo carnal são excitantes e por demais
sedutoras, SERVINDO PARA OS IMPREVIDENTES E PARA OS
DESATENTOS UNICAMENTE COMO UM VERDADEIRO ELIXIR DE
TETAÇÕES E VOLUPIAS.
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Não podemos nos enganar quanto a isso.

Jesus (O Sábio por Excelência), já nos alertou: O REINO DE
DEUS NÃO É DESTE MUNDO!

Richard Burton & Elizabeth Taylor.
A não ser, meus irmãos, naquelas alegrias que tem haver
com o coração sincero, generoso e devotado ao Senhor,
quando na entrega de sua vida às boas obras e aos assuntos
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de interesse social, cultural e administrativos realmente
devotados ao Bem, ao Amor e à perfeita Caridade.
Por este motivo, tenhamos em mente em realizar o melhor ao
nosso alcance, seja no lazer, na festa, ou no lar, e, ainda, entre as
conversações diárias entre amigos e companheiros de serviço e luta,
para que não sejamos mais um de seus imprevidentes prisioneiros,
impossibilitando-nos de nos desvencilharmos de seus tentáculos,
tenebrosos e sombrios, a merecer o corretivo necessário, mas
completamente inconveniente: da dor e do sofrimento!
Muito se tem dito a respeito da vida nas Esferas de suplício
adjacentes ao plano material-carnal, porém alertamos aos
companheiros espiritistas que sequer foi dada a última palavra ou
mesmo a “imagem” mais fiel do que existe e do que vivenciam
milhões de Espíritos que por lá, em extrema penúria, passam a sofrer
pela oportunidade perdida da reencarnação, mitigando de cada um de
nós: uma prece de socorro que venha a lhes aliviar o grande
sofrimento.
Portanto, queridos companheiros, mantenhamos os olhos bem
abertos para que o “bicho papão” do arrependimento não venha fazer
guarida em nossos corações pela nossa imprevidência e pelo nosso
descaso diante das Leis Morais.
Estudem atentamente “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec, e
assim como eu busquem a luz do aperfeiçoamento pela estrada
luminosa do Bem.
Quando, mais a frente, pela estrada abençoada do arrependimento
e do crescimento moral, haveremos de nos encontrar em algum
Teatro ou Cinema da Vida, quando poderei falar bem baixinho, ao pé
do ouvido de cada um de vocês, meus amigos: - “Vale a pena ser
Espírita, ser um verdadeiro Homem de Bem.”
Que o Bom Deus nos auxilie, nos ofertando sempre, e cada vez
mais, as alegrias do amor sincero e da amizade verdadeira.
Muita paz.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de agosto de 2013, às 14hs38min)
Nota do médium: Alguns minutos após a psicografia acima, quando já
nos encontrávamos tomando banho, ao percebermos a presença do querido
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Richard Burton, com a sua irradiação delicada e amiga, e ainda fustigado
pela curiosidade em saber como se daria a desintoxicação no Plano
Espiritual, nos casos de alcoólismo, já que ele mesmo havia sido vitima
dessa insidiosa doença, obtive dele a seguinte resposta:
- No momento, eu não tenho como mensurar de forma mais detalhada a
extensão de tais atividades em nosso meio de vida, porém posso afirmar
que existe uma maravilhosa maquinaria ultra-sofisticada capaz de ajudar o
próprio paciente a se desvencilhar do que poderíamos classificar do “mau
moral” da humanidade terrena, já que nos dias atuais milhões de pessoas
entram sumariamente em transe hipnótico, de conseqüências lastimáveis,
nas regiões inóspitas do inconsciente vicioso da mente espiritual,
provocando, assim, grandes padecimentos para si próprio, para a família
consangüínea e para toda a coletividade social a qual está inserido.
Particularmente, não cremos que exista tão somente: a “dose social”.
Para nós, Espíritos fora do corpo denso, temos a certeza de que toda e
qualquer experiência na esfera do alcoolismo, torna-se um pavoroso
condicionamento psíquico, derivando, à partir daí, uma série de distúrbios
na função neuroquímica da criatura humana, encarnada ou desencarnada.
Entretanto, podemos assegura-lhes que as conseqüências serão sempre
gravíssimas.
Obviamente, respeitamos a condição moral dos “farristas inveterados”, no
entanto cabe às autoridades do Plano Material olhar com mais carinho e
mais respeito para todos aqueles que lhes buscam o auxilio,
voluntariamente.
Acrescentamos apenas, que o estudioso Amigo Richard é médium natural
de outras Entidades do Invisível.
Entretanto, fica-nos a pergunta que não quer calar:
- Amigo querido, Richard, a alta cultura moral que você apresenta
é mais sua ou das Entidades que lhe auxiliam:
- Vivaldo, meu amigo! Existe uma frase que simboliza muito bem esta
nova questão levantada por você:
“Eu penso, por isso existo!”
Com isto, não quero dizer que sou mais sábio que os nossos Benfeitores
da Vida Maior (risos), mas em qualquer circunstancia da vida, material ou
espiritual, é certo de que estaremos aprisionados ao nosso próprio mundo
moral, ou psíquico, embora tudo emane de Deus.
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Como contraponto ao que acaba de nos informar o nosso querido amigo
espiritual Richard, e seguindo uma sugestão do nosso benfeitor Dr. Inácio
Ferreira, pois reconhecemos que o assunto merece uma maior atenção de
nossa parte, de todos nós, trazemos um exemplo de intervenção mental do
Mundo Espiritual Superior na vida das pessoas encarnadas, quando há uns
15-18 anos atrás, já que eu não saberia precisar ao certo a época, passei a
observar pela nossa vidência mediúnica algumas pessoas andando pela rua,
e mesmo pela praia, sendo literalmente sugestionadas pelo “globo ocular” a
andarem por determinado caminho ou não, ou a pensarem, e visualizarem,
determinadas imagens ou determinados tipos de pensamentos, tudo
integrado no seu conjunto de órgãos da visão-cerebral.

Vou exemplificar melhor: uma determinada pessoa passou pela nossa
frente usando um óculo de grau, somente que através das lentes desse
mesmo óculo eram projetadas imagens (e talvez: ilustrações!) por via de
projeções a distância, ou seja, os raios luminosos vinham do Céu para a
Terra na direção das pessoas assistidas que lhes captava as intuições em
forma de imagens mentais subjetivas, ou seja, dando-lhe a impressão que
eram dele mesmo, mas que na verdade partiam do Mundo Oculto.
Este, é verdadeiramente um fenômeno transcendental de formosa beleza,
que víamos e acompanhávamos em seus pequenos detalhes, dando-nos a
possibilidade de participar daquele “aparente monologo”, entre a pessoa
encarnada com ela mesma, mas que na verdade tratava-se de uma
poderosa assistência tecnológica do Mundo Espiritual Maior.
Esta foi apenas uma das ocorrências que eu pude testemunhar pela
minha faculdade clarividente, no âmbito da Assistência Espiritual Elevada,
embora tenhamos observado outras ocorrências do globo ocular humano
com características de obsessão complexa a distância.
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Capítulo 11

CRIAÇÕES MENTAIS

Elizabeth Taylor
Meus queridos amigos! filhos do Deus Altíssimo e meus irmãos do
Espiritismo-Evangélico, saudemo-nos uns aos outros com o mais
fervoroso debito de gratidão ao Cristo-Senhor, pela oportunidade
generosa que nos doa de seu coração, em entregarmo-nos neste
momento aos estudos magníficos da Imortalidade sem jaça e sem
preconceitos, mediando em nossos próprios corações, havidos de
amor e carinho, o sentimento puro da Paixão de Cristo, quando, e da
mesma maneira como Ele nos exemplificou, possamos nos entregar
de corpo e alma, uns aos outros, aos Seus propósitos divinos, ou
seja, a da Cristianização de todo o globo terrestre: pela Paz, pela
Solidariedade e pela Justiça Divina, enfim, pela causa do Espiritismo,
que é o mais poderoso móvel de transformação moral das criaturas,
encarnadas e desencarnadas.
Até compreendemos que muitos dos nossos leitores de agora
haverão de questionar o motivo de nós, Espíritos comuns e de
“origem” cultural tão distinta na Ciência, possamos, por nossa vez,
trazer tantas oferendas de luz acerca das maravilhosas ferramentas
do Espírito Eterno pelas mãos da Ciência dos Imortais, quando,
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segundo vocês, deveríamos, na verdade, estarmos a cogitar apenas e
tão somente das delicadas sutilezas da Arte Espiritual... – Risos da
querida Elizabeth Taylor!.

Elizabeth e seu esposo Richard Burton.

Pois bem, então eu lhes perguntaria: será que no nosso novo Plano
Dimensional, estaríamos unicamente relegados a uma única forma de
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entendimento da vida, sendo que mesmo em vosso mundo atrasado,
ainda extremamente arraigado à animalidade ancestral, todos são
livres para estudar, investigar e compreender todos os tipos e todas
as formas de Cultura, seja na Filosofia, seja na Ciência, ou então, na
mais glamorosa de todas, na Religião?!...
Por este motivo, sinceramente, não vemos qualquer fundamento
nas prováveis, quão possíveis, criticas que o nosso medianeiro venha
a ser vitima, por este ou aquele outro investigador desavisado que,
munindo-se das ferramentas da inveja e do espírito de concorrência,
tenha unicamente em sua mente doentia e selvagem: o sentimento
de despeito para com as coisas sublimes, em nosso caso particular: a

Mediunidade.
Compreendemos também, e sempre, que a grande massa de
companheiros da vida planetária são hospedeiros de outras tantas
mentes invigilantes, causadoras não somente de distúrbios na
economia celular do sujeito como, muito particularmente,
patrocinadores ferrenhos dos mais despóticos processos de obsessões
complexas, que haverá de levar o homem da sociedade terrena aos
mais angustiantes conflitos de ordem emocional e psíquica.

Obviamente, que não temos a intenção de aterrorizar a quem quer
que seja, mas acreditamos, com toda a sinceridade de nosso coração,
de que este tema já fora assunto de estudo por parte dos mais
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respeitáveis estudiosos do Espiritismo, tanto
Invisível, sendo assim não vemos qualquer
nossos companheiros de Doutrina venham a se
ou outra argumentação de nossa parte, mesmo
relação a nossa abordagem temática.

na Terra quando no
motivo para que os
constranger com uma
que insignificante, em

Richard e Elizabeth: Almas Gêmeas!

Mesmo porque, muito se disse a respeito do assunto, mas muito
ainda haverá de ser dito, não só sobre os princípios valorosos da
Ciência da Alma, mas, e principalmente, pela equação perfeita que
trará aos corações desejosos de aprender e construir pelo Amor,
principiando assim a sua retomada na grande escalada no Monte

da Luz.
Estejamos certos de que os valores espirituais que jazem em nossa
intimidade, alicerçados numa mente saudável e incorruptível,
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haverão de se manifestar mediante a nossa iniciativa de caminhar,
passo a passo, que seja, seguindo as pegadas consoladoras do Nosso
Cristo-Jesus, na condição do Excelso Preceptor, a esquadrinhar os
nossos corações com o Seu formoso beijo de paz e eterna felicidade.
Joguemos fora a preguiça, meus irmãos, e como os valorosos
soldados em difícil fronte de batalha, ergamos a bandeira de nossa
causa santa, a do Espiritismo, meditado, estudado e pensado, e
façamos o que o Senhor nos pede: “Amemo-nos uns aos outros

como Ele nos amou.”!
Tomemos muito cuidado com o que pensamos.
E procuremos sempre formular votos de carinho, respeito e afeto
para com toda a Natureza, desde o mais humilde inseto a mais bela e
luminosa estrela do firmamento.
Que Deus seja sempre louvado.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 25 de agosto de 2013, às 09hs08min)
Nota do médium: A querida Entidade Elizabeth Taylor, traz em seu
coração amigo o mais terno e o mais formoso sentimento de carinho pelos
irmãos do solo planetário.
O seu aspecto espiritual (perispírito) se nos apresentou num rosa-carmim
timbrado de safirina luz prateada em sua intimidade energético-fisiológica,
a nos atravessar o próprio coração com o seu terno encantamento
de verdadeira mulher voltada para divina missão de amar, deixandonos perceber o perfeito aroma de jasmim a exalar de seu corpo físico-astral.
Segundo Elvis Presley, o benfeitor espiritual que organiza o presente
encontro de almas felizes, pelo serviço intenso de amar a Cultura do Bem
sobre a Terra que deixaram no século XX e XXI:
- “Ela, a nossa querida quão estimada amiga espiritual Elizabeth Taylor,
verifica-se revestida de sublime halo de luz, formoseado não somente pela
sua figura física bela e encantadora, mas principalmente pelos seus
verdadeiros traços de união com o Deus de Bondade, que teve nela,
enquanto estava encarnada, uma solidaria companheira das causas
humanitárias, convertendo o seu precioso tempo de estrela hollywoodiana,
em diversificadas ocasiões, em generosas oportunidades de socorrer,
aliviar e servir os humilhados e os aflitos que, na “calada da noite”,
vinha lhe buscar o conforto de amiga leal e sensível.”

99

Ed. e-book:
2015

Livro # 14: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 3 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
Como vemos, Elizabeth veio reforçar o capítulo anterior escrito pelo seu
amado companheiro Richard.
Somente que, há alguns minutos atrás, quando já havíamos encerrado a
nossa pequena nota explicativa, fomos quase que forçados (risos) pela
nossa doce amiga Liz Taylor a fazer mais algumas adições ao nosso
conjunto de informações mediúnicas, por conta mesmo da relevância do
assunto, o das criações mentais:
Pois bem, partindo do que apresentamos mais acima, nas oportunidades
que visualizamos as irradiações visuais chegarem ao pensamento dos
homens encarnados pelo globo ocular, mais especificamente através de
determinados óculos que eram usados pelas pessoas encarnadas sob a
nossa atenção, tudo era transmitido através de pequenos fios
luminosos, como condutores radiantes de imagens tetradimensionais que,
por sua vez, transmitiam não somente as figuras e as ornamentações da
Vida Maior (no caso de bons pensamentos!) que eram tomadas pelo agente
encarnado como belos e encantadores pensamentos pessoais, mas que na
verdade vinham do Mundo Espiritual Superior em forma de assistência
terapêutica e desobsessiva.
Talvez, milhares desses pequeninos fios eram dispostos uns ao lado do
outro, ou quem sabe: uns por entre os outros.
O certo é que chegamos a perceber as inúmeras imagens chegarem aos
seus cérebros por intermédio dos vidros dos óculos, que serviam como
perfeitos tubos (telas!) de imagens, todas invisíveis ao olhar humano
comum, mas que eram naturalmente captadas pela mente do Espírito
reencarnado ali a nossa frente, em forma de pensamentos agradáveis.
Liz Taylor, há poucos instantes nos informou que:
- Além das imagens que você pode visualizar pela sua poderosa
clarividência mediúnica, o fenômeno trazia outros efeitos de ordem
subjetiva, que eram as laboriosas essências do Mundo Parafísico, cada uma
delas com fragor e substância especifica, tudo contribuindo para a
eficácia da assistência ao ser encarnado, quanto aos dos desencarnados que
estivessem dentro do raio de ação de sua própria aura magnética.
E dessa maneira, cremos ter feito a vontade da nossa encantadora
amiguinha espiritual: Elizabeth Taylor.
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Capítulo 12

ALMAS QUE ENCANTAM

Marjorie Reynolds
Olá, amigos queridos!
Pressagiando o dia da glória definitiva, pela Justiça de Deus,
quando nós todos poderemos nos encontrar no Paraíso, do qual
fôramos excluídos por termos saboreado, sem permissão, o “fruto
proibido”, a cantar Hosana em homenagens sinceras ao Criador, que
pela bondade extrema do Seu compassivo e misericordioso coração
de Pai e Amigo há de nos proporcionar agora, e mais a frente no
grande futuro, novas oportunidades de crescer, evoluindo
infinitamente, e congregar junto com os demais seres da Criação do
profundo amor e da profunda ternura com a qual tem nos declinado
no decorrer das eras sem fim, sem meio e sem começo, pela
presença em nós do Inesquecível Pastor das Ovelhas Desgarradas de
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Israel, Jesus Cristo, quando, incondicionalmente, só temos a Lhe
dizer:
OBRIGADO MEU PAI QUERIDO PELAS BENÇÃOS DE HOJE, E
PELA ALGERIA DE ESTAR SEMPRE VIVA NO SEIO DO
UNIVERSO!
SOMOS-LHE
ETERNAMENTE
GRATOS
PELA
PERFEITA
BONDADE DE NOS AMAR, SEM QUE ESTEJAMOS A UM SÓ
PASSO DIANTE DE QUALQUER MERECIMENTO...
SIM, SOMOS FILHOS E FILHAS
(QUASE) SEM CAUSA ALGUMA!...

INGRATOS,

REBELDES

MAS, MESMO ASSIM, TEM NOS CONSAGRADO A ALEGRIA DE
TE AMAR E DE TE CONHECER PELAS PORTAS SACROSSANTAS
DA NATUREZA VIVA, SEJA EM NÓS MESMOS OU NO ILIMITADO
UNIVERSO AO NOSSO REDOR...
PEDIMOS, DESDE JÁ E DE JOELHOS, ANTECIPANDO AS
LOUCURAS QUE HAVERAMOS AINDA DE PERPETRAR CONTRA A
SUA
MAGNANIMA
LEI
DE
JUSTIÇA,
MISERICORDIA,
COMPREENSÃO E TOLERANCIA...:
PERDÃO, PAI CELESTE!
POIS, SE SOMOS AINDA MUITO REBELDES, PODEMOS LHE
ASSEGURAR, PELA GRANDESA INCOMENSURÁVEL DO SEU
AMOR... OH! GRANDE SENHOR DE NOSSAS VIDAS:
SOMOS TEUS FILHOS... TEUS AMADOS FILHOS!
Meditemos nas ternas palavras de estimulo e exaltação à
verdadeira vida Cristã, toda pacífica, de nosso doce e meigo
Francisco Cândido Xavier, o preclaro Codificador do Espiritismo,
que, ao ter reencarnado na figura “insignificante” de um Cisco (de
Deus!), oportunizou aos novos e aos futuros adeptos da Terceira
Revelação: a felicidade de lhe compartilhar os exemplos de
caridade, solidariedade e amor fraternal com o qual soube fazer
brilhar, ainda no Plano Físico, as claridades misericordiosas das Altas
Esferas do Mundo Invisível, apesar dos grandes entraves causados
por nós mesmos, os espíritas, tentando-lhe adiar as revelações
multiformes do: AMOR PERFEITO EM JESUS CRISTO.
Vocês não me compreendem?!
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Assustaram-se com isso?
Vejamos, então:
- “Às vezes, estamos tão separados a ponto de uma outra

autoridade religiosa de um outro culto dizer: ‘Os espíritas do
Brasil conseguiram um prodígio: conseguiram ser inimigos
íntimos!’”
(“Chico Xavier com você”, Carlos A. Baccelli, Editora Vinha de Luz).

Neste sentido e dentro deste concerto de loucuras a que tem se
entregado a imensa maioria de nossos companheiros da Santa Causa
de Jesus, no Espiritismo, venho a convite dos Benfeitores Espirituais
trazer a minha tenra contribuição ao Edifício monumental da
Espiritualização do Planeta, obviamente que dentro do conceito de
que: “uma formiguinha apenas não faz milagres”, mas no nosso
modesto entender: pode ajudar bastante, e pode até fazer toda

a diferença, caso esta mesma formiguinha humilde venha a
solidarizar-se com outras tantas, centenas, milhares, e, quem sabe,
até milhões de mentes-formiguinhas que estejam unidas pelo mesmo
diapasão da Verdade, vivida e sentida no seu profundo amor e no seu
profundo respeito pelo Senhor da Vida.
Sempre que for possível, é claro que os Amigos do Mais Alto
haverão de trazer sempre uma ou outra palavra de esclarecimento
evangelizador, sempre priorizando a Educação e a Instrução das
criaturas do mundo material com o que existe de mais puro e mais
belo em suas almas, geralmente forjadas na mais estreita
simbiose com o sofrimento, pois não podemos compreender uma
alma verdadeiramente iluminada, que, antes de tudo, não tenha
passado pelas chamas intensas da dor e do infortúnio.
As pessoas por ai costumam dizer que para se dar uma orientação,
ou um bom conselho, a quem quer que seja, e que esteja passando
por dificuldades, o “benfeitor” deverá de ter passado pelo mesmo
angustiante testemunho.
É certo este ditado.
Por este motivo é que estou aqui, disposta a dar a minha discreta
contribuição:
Se eu fui rica, fui também muito triste.
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Se eu tinha beleza, não passei de uma bela solitária.

Se eu tive muitos pretendentes, não encontrei a minha carametade.

Então, como poderíamos nos esquecer de contribuir com os nossos
irmãos do solo planetário com a nossa palavra, embora muito ligeira,
mas carregada de otimismo e encorajamento, sempre
pressagiando saúde e esperanças para todos, sem distinção, para
que a partir de agora possam todos voltar-se definitivamente para o
mandamento primeiro do Espiritismo-Evangélico: “Fora da

caridade não há Salvação”, repetindo sempre e sempre, com
àquele vigor dos tempos apostólico-espírita, a mensagem de bondade
do Espírito da Verdade, como a nos carregar em seus braços
compassivos, e, pelo coração, nos fazer: sentir, compreender, e
desejarmos definitivamente ser amigos uns dos outros, da mesma
maneira do quanto necessitamos de verdadeiramente amarmo-nos
uns aos outros, no tanto que Jesus nos amou.
Nas Esferas Mais Altas do nosso lindo planeta, quando em visitas
de estudo e aprendizado, temos nos nivelado aos insetos da Terra,
não por humildade, que ainda não temos, mas por uma completa
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sensação de “miséria” moral que ainda trazemos dentro de nossa
própria alma, que apesar do grande esforço não tem encontrado
forças espirituais suficientes para demandar em vôos generosos aos
Mundos Perfeitos da Criação, embora eu já possa me considerar uma
mulher realizada, pois aqui onde me encontro já sou muito mais feliz
do que quando me encontrava por ai, na Terra material.
Aqui não temos luxo, somente conforto.
Não temos excesso de apego aos bens materiais, apesar de nada
nos faltar materialmente.
Sabemos quanto nos custa cada vintém de alimento, mas não nos
falta nada à mesa.
Sentimo-nos verdadeiramente extasiados pelo sexo, mas não nos
desequilibramos diante dele.
Tudo é festa, é alegria, é contemplação.
Portanto, meus queridos irmãos em espiritualismo, não nos
atrevamos a continuar raciocinando como os nossos ancestrais, os
bípedes inferiores, que apesar de serem seres exemplares da Criação
de Deus, e mesmo compreendendo as coisas da vida melhor que
muitos de nós, continuam a ser apenas animais!...
Certa vez, acompanhando a leitura de uma das abençoadas obras
do Espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier, na companhia
fraterna de nosso médium querido, vimos aterrorizada quando, em
determinada passagem, uma luminosa Entidade de outro planeta
acabara de nos colocar na mesma condição de “demônios”, como se
em nossa natureza humana não existisse, sequer, a lúcida presença
da humanidade.
Por que não tocarmos o coração dos que seguem ao nosso lado
com uma “nota” de carinho e com a benção de nossa amizade?
Por qual motivo teimamos tanto em nos aferroar aos bens
transitórios da carne, apesar de muitas vezes serem necessários a
nossa sobrevivência no mundo, desconsiderando quase por
completo e de maneira quase generalizada o sentido “nada oculto”
da palavra santa e clarividente de Jesus de Nazaré, de que: O

REINO DE DEUS NÃO É DESTE MUNDO?!...
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Meus irmãos, não existe formula mais segura do que esta para que
possamos seguir pela senda da evolução: senão pela concórdia,
pelo respeito e pelo devotamento entre irmãos, que somos.

E, sinceramente, lhes digo isso com o meu coração em lágrimas,
sentindo na alma a angustia de uma mãe pela imensa loucura do
filhinho desviado do caminho, pelas artimanhas sombrias de sua
personalidade tão débil e ao mesmo tempo tão desprevenida.
Meus amigos, muito amados! não deixemos escapar a oportunidade
grandiosa de evoluirmos..., este é o momento, esta é a hora mais
perfeita, pois só sabe lá Deus quando teremos outra?!...
Fujamos do terrível vendaval da loucura pelo egoísmo e pelo
orgulho e como nos recomenda: “O Evangelho Segundo o

Espiritismo”, façamos a caridade como se estivéssemos
entregando o próprio coração, sem que venhamos a queimar as
mãos do beneficiado, juntando a isso o carinho e o respeito para
com todos os nossos companheiros de Doutrina, irmãos nossos de
ideal e facilitadores, também, de nossa paz.
Precisamos nos amar como Jesus Cristo nos recomendou.
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E sigamos com estas lindas almas que nos encantam, pelo
perfume saboroso de amor e de ternura que deixam esparzir, mesmo
que por descuido, de seus corações generosos e entregues ao
Senhor.
Muito carinho e esperanças eternas, da amiga e sempre amiga.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 25 de agosto de 2013, às 13hs47min)
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As DESPEDIDAS
dos Bons Espíritos
__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier,
surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida
médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) do Espaço
Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário.
Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem
e trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral
ou Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO
ALÉM”, pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas mediunidades de
Heigorina Cunha/Francisco C. Xavier, IDE, Araras/SP, 1ª. Edição: 1983).
A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside
atualmente na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil,
já que todo o projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas
Sucessivas, e de outras tantas pessoas do seu conhecimento, ou não,
invariavelmente, por força mesmo da natureza totalmente transcendental
do projeto inicial, estarem anexados ao número nove (9), referente ao
mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo mediúnico
concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido nas
demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem
ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).
Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia.
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Data da foto (acima):

Elvis Presley, 1970

Mensagens de
Além-Túmulo
VOLUME 3 – Elvis is Back!

Do Céu para a Terra... Aloha!
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Reflexões

“ESPIRITUALISTAS”
Pelo Espírito André Luiz

Elvis Presley & Gabriel Delanne (Um só Espírito!).

Por mais que pretendamos compreender, fica muito difícil
concatenarmos pela cabeça de alguns dos companheiros espíritas
que, embora, e reconhecidamente sérios e estudiosos, francos e
interessados, continuam insistindo pela negação sistemática dos
estudos que foram ministrados pela venerável Equipe da Verdade
no decorrer dos últimos dois anos, quando a partir do mês de outubro
de 2013 o nosso singelo aparelho mediúnico passou a receber pela
sua faculdade psicográfica uma série incontável de revelações acerca
de suas vitoriosas existências passadas, quando nos foi possível,
naturalmente que dentro das limitações impostas pela sua faculdade
e pela própria condição psíquica de seus auxiliares desencarnados
(sim, pois ele é o real mentor, e nós outros, com a devida exceção
de Chico, somos os seus humildes pupilos!), verter da Vida Mais Alta
uma soma preciosa de cálculos e pequenas equações que,
literalmente, compunham o quadro magnânimo das Vidas Sucessivas
do sábio e heróico Rei São Luis de França, quanto a da sua
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parentela mais próxima no século XIII e XVII, dessa maneira
seguindo um trajeto todo particular, e já previsto com milênios de
antecipação, que deságua exatamente na VOLTA do Senhor do
Mundo ao solo da vida planetária por conta de uma Nova
Genealogia do Cristo Amado, como foi muito bem
documentado nas várias obras mediúnicas apresentadas ao público
no decorrer desses últimos dois anos.

Livros da Geração de Jesus Cristo: Mateus (1:1-17) & Lucas (3:23-38)

Falamos em Nova Genealogia para o Senhor a partir da
Genealogia Original como apresentada na Bíblia Sagrada,
tendo As Quatro Mulheres da Genealogia Bíblica como fonte
primordial das especializações naturais da cadeia genética do Senhor,
não obstante, aparecendo em cada um do esquema particular para
cada uma desta sagradas figuras femininas da vida santificada do
povo hebreu e cristão, tanto no passado como agora, está São Luis
de França (Vivaldo P. S. filho), num seqüencial encadeamento
matemático verdadeiramente miraculoso, que cabe aqui mais
um levantamento de dados aritméticos, isto para que não pairem
mais duvidas quanto ao sério esforço da Vida Maior para que os
homens terrenos se conscientizem em definitivo, pois este é o nosso
interesse, de que o Espírito da Verdade comanda e guia
pessoalmente os passos do nosso caro Vivaldo P. S. Filho:
- Tamar (reencarnação passada de Maria F. L. de Amorim,
também a reencarnação da rainha Margarida de Provença, consorte
do rei Luis IX de França no século XIII): mês de nascimento: 10.
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- Raabe (reencarnação passada de Rosí d´Portilho, também a
reencarnação da rainha da França Maria Antonieta, no século XVII,
mãe do rei Luis XVII de França, uma das reencarnações de Vivaldo
Filho, além da de Luis IX de França): mês de nascimento: 12.
- Ruth (reencarnação passada de Maria de Magdala/Senhora M., a
alma gêmea de Vivaldo Filho, atualmente reencarnada no Brasil):
mês de nascimento: 7.
- Bete-Sabá (reencarnação passada da Senhorita B., atualmente
reencarnada no estado da Bahia, Brasil): mês de nascimento: 12.
- Serepta (reencarnação passada de Maria de Magdala/Senhora
M., a alma gêmea de Vivaldo Filho): mês de nascimento: 7.
Agora, somemos todos os números divinos encontrados no
específico mês de nascimento de cada uma das QUATRO
MULHERES DA BÍBLIA, ADICIONANDO-SE A QUINTA MULHER
(DESCONHECIDA) DA GENEALOGIA ORIGINAL DO CRISTO E QUE
FOI IDENTIFICADA PELOS BENFEITORES DE VIVALDO P. S. FILHO (A
REENCARNAÇÃO ATUAL DE SÃO LUIS DE FRANÇA):
- 10 + 12 + 7 + 12 + 7 = 48.

Aparece aqui, de maneira verdadeiramente milagrosa, como
um SINAL PERFEITO DE DEUS:
- 4: o mês de nascimento de São Luis de França.
- 8: o mês de morte de São Luis de França.
Vejamos que a situação aqui se apresenta de maneira formidável,
já que as equações apresentam um grau de precisão incontestável.
Em nossas obras anteriores, esses dois números mágicos que
representam os específicos meses de nascimento (4) e morte (8)
do rei Luis IX de França (Vivaldo Filho), já foram devidamente
ilustrados com a perfeição dos quadros inquestionáveis de “SINAIS”
& “CÓDICOS” SECRETOS DE DEUS na obra de Allan Kardec, quando
da Bíblia Sagrada, entretanto vale o esforço de trazermos mais uma
vez esta lembrança, pois o esquema aqui também se encadeia e se
esquadra de maneira matematicamente inquestionável, fazendo-nos
ver, e de uma maneira absolutamente fantástica, de que os Poderes
de Nosso Pai Celestial, verdadeiramente, comanda os destinos da
vida planetária por mecanismos da Matemática Transcendental
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com vistas ao desenvolvimento das Criaturas terrenas pela
mensagem esperançosa e completamente salvadora da Terceira
Revelação Divina, que é o Espiritismo, aqui desvendado pela
ferramenta da Nova Ciência da “Numerologia Espírita”:
- # 4: O Capítulo IV (4) de “O Evangelho Segundo o
Espiritismo”: NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE
NÃO NASCER DE NOVO. Todo este capítulo se enquadra e se ajusta
perfeitamente ao que estamos analisando, que é a Reencarnação
Programada das: 5 MULHRES DA GENEALOGIA DO CRISTO +

A PARTICIPAÇÃO DE SÃO LUIS DE FRANÇA EM TODO ESTE
MOVIMENTO DE FORÇAS SIDERAIS PARA A FORMAÇÃO
EQUACIONAL DA NOVA GENETICA DE JESUS DE NAZARÉ
PARA O QUARTO (4º.) MILENIO DA ERA CRISTÃ.
Entretanto, devemos levar em consideração que para as
INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS, deste mesmo Capítulo IV (4),
Allan Kardec reservou duas (2) únicas mensagens dos Espíritos
Superiores, num maravilhoso estudo sobre a Reencarnação, as dos
itens 24 & 25, somente que ambas são de autoria espiritual do
Espírito São Luis (de França), dessa maneira fechando o esquema

matemático profético perfeito.
- # 8: Evoquemos agora “O NOVO TESTAMENTO”, Capítulo 8, do
Evangelista Lucas (que se enquadra ao esquema profético préestabelecido pelas Altas Esferas do Mundo Maior, por ter sido ele uma
das reencarnações passadas de São Luis de França/Vivaldo, sob o
signo dos SINAIS DE DEUS NA BOA NOVA DE JESUS CRISTO): AS
MULHERES QUE ACOMPANHARAM JESUS, versículos 1 ao 3.
E é exatamente do que estamos tratando aqui, dentro deste
esquema matemático todo particular: o das mulheres que até

hoje

acompanham

Jesus,

cada uma dentro das suas
particularidades reencarnatórias, mas absolutamente integradas à
VOLTA de São Luis de França (o nosso Vivaldo), já que todas elas,
as cinco (5) mulheres iniciais da cadeia anterior, quanto às da
nova cadeia em projeção para o futuro do plano carnal, ou já se
encontraram com ele, ou haverão de, mais cedo ou mais tarde, se
(re) encontrar, dando prosseguimento ao “choque magnético”

das ações psíquicas do Mundo Oculto, sempre com a intenção e o
objetivo de sugestionarem-se, mesmo que de maneira inconsciente,
ao prosseguimento de suas tarefas individuais e coletivas destro da
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proposta: da construção da Nova Cadeia Genética para a VOLTA
de Nosso Senhor Jesus Cristo ao solo do mundo material.
Entretanto, verifiquemos agora por uma outra maneira, se ao invés
de pegarmos o respectivo mês de nascimento das CINCO
MULHERES DA GENEALOGIA DE JESUS utilizarmos apenas a letra
inicial do primeiro nome de cada uma das personagens bíblicas,
quando poderemos verificar que a “Numerologia Espírita” continua
nos descortinando os impressionantes episódios aritméticos
da Reencarnação Programada de todas estas personagens,
incluindo ai a personalidade espiritual de São Luis de França, como
Vivaldo P. S. Filho, num encadeamento e numa seqüência
matemática absolutamente maravilhosa, impossível mesmo de se por
em dúvida o esquema de “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DA
BÍBLIA que fortalecem as informações dos Guias Espirituais de
nosso medianeiro encarnado:

- Tamar: Letra T: # 20 do alfabeto.
- Raabe: Letra R: # 18 do alfabeto.
- Ruth: Letra R: # 18 do alfabeto.
- Bete-sabá: Letra B: # 2 do alfabeto.
- Serepta: Letra S: # 19 do alfabeto.
Agora somemos: 20 + 18 + 18 + 2 + 19 = 77.
De maneira mais que surpreendente temos aqui duas (2) vezes o
mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo P. S. Filho, como a
nos sugerir a confirmação um do outro número.
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Nota do médium: Quem for estudar detidamente todo o conjunto de
informações profético-matemáticas que estão disponíveis em nossos
livros mediúnicos, verá que esses dois números sete (7) têm
absolutamente tudo haver com a missão particular de Ruth/Boaz (Antigo
Testamento) nas reencarnações atuais de Vivaldo Filho/Senhora M. (São
Luis IX/Maria de Magdalena), ambos nascidos na atual encarnação no
mês (7) de julho, e que são verdadeiras Almas Gêmeas e as principais
personagens dentro do Esquema Divino das Reencarnações Programadas
para a Nova Genealogia de Jesus Cristo.

Ruth: Livro da genealogia de Jesus Cristo (bisavó de Davi/Elvis Presley).

***
Quando as ocorrências vêm se encadeando sob os nossos olhares,
pois se um pouco antes estávamos analisando o mês das mulheres,
agora temos o exato mês do homem do grupo, tudo se enquadrando
de maneira perfeita.
Os “SINAIS” SECRETOS vislumbrados até aqui, são a evidencia
positiva de que os Poderes de Deus se derramam sobre essas
cabeças.
Mas, vejamos um pouco mais:
- Na soma de: 7 + 7 = 14.
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O caso continua sendo o mais sugestivo possível para a
comprovação da Reencarnação Programada de São Luis de França,
pois se até agora estávamos encontrando seqüência e encadeamento
no que toca ao mês de nascimento dos personagens FEMINIMOS
desse divino enredo reencarnacionista, tendo agora como ponto de
apoio o exato mês (7) de nascimento de Vivaldo Filho, duas vezes
mencionado, o que poderemos concluir com o resultado da soma
acima?!
- 1: o mês (1) de janeiro de nascimento de Santa Isabel de
Aragão (Veneranda), a segunda mais graduada diretora das
atividades mediúnicas de Vivaldo/São Luis IX.
- 4: o mês (4) de abril de nascimento de Francisco C. Xavier (a
reencarnação de Allan Kardec), o mais graduado diretor das
atividades mediúnicas de Vivaldo/São Luis IX.
A ocorrência é mais que perfeita.
Poderíamos até dizer: miraculosa!
Mas fechemos a nossa pequena conta divina:
- 1 + 4 = 5.
Este número cinco (5) nos reporta imediatamente para o mês (5)
de maio, quando se comemora o Dia das Mães, que
naturalmente sugere-nos, como bons espíritas que somos, os
processos reencarnatórios, e é exatamente sobre o tema da
Reencarnação que estamos estudando, ou antes, que toda a obra
mediúnica de Vivaldo se baseia na: Mediunidade, Vida Familiar,
Reencarnação, Vida Espírita, e Sexualidade Transcendental.
Evidentemente, que se formos buscar mais evidencia na obra de
Allan Kardec quanto na de Chico Xavier, haveremos de nos espantar
pela fartura de novas provas, absolutamente seguras.
Portanto, para aqueles que pegaram o bonde andando (risos de
André Luiz!), recomendamos que se reportassem às demais obras da
lavra mediúnica de Vivaldo Filho, com o devido aproveitamento do
conteúdo de cada página, para que os nossos amigos do plano físico
possam se inteirar, por completo, do que estamos a descrever de
maneira metódica, racional e muito lúcida, acerca das Vidas
Sucessivas de São Luis (O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita).
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Nota do médium: Como André Luiz acaba de nos orientar, se os
estudantes de Espiritismo e Espiritualismo desejam realmente
compreender melhor o conjunto deste trabalho, metodicamente
elaborado por força da Mediunidade, faz-se necessário que
acessem as demais obras dos Benfeitores Espirituais por nosso
modesto intermédio.

Pois bem, isto já é ponto pacifico, pelo menos para nós, os seus
zelosos e leais Amigos Espirituais, e cremos que para ele também.
Agora, somente fica a grande questão de o porquê ter sido Elvis
Presley, o grande astro da música e do cinema norte-americano, o
escolhido para esse feito de “dramatização” da empreitada que ora
temos em mãos, já que foi ele o co-autor, ao lado da venerável
Santa Clara de Assis, daquela que seria a primeira obra da
mediunidade psicográfica de nosso estimado Vivaldo P. S. Filho:
“MENSAGENS DE ALÉM TÚMULO” (INICIADA EM JUNHO DE 2012
E CONCLUÍDA, EM SUA PRIMEIRA PARTE ORIGINAL, LOGO NO
MÊS DE SETEMBRO, DESTE MESMO ANO), e que, a rigor, haveria de
dar inicio ao que podemos classificar: “Revoada dos Grandes
Pássaros Celestes”, numa alusão mais que respeitosa à chegada da
Caravana Celeste ao tempo de Allan Kardec.
Somente para efeito de registro histórico para o Espiritismo,
afirmamos com todas as letras do alfabeto divino que Elvis Presley,
positivamente, foi não somente a reencarnação do Rei Davi do
glorioso povo hebreu (como está muito bem documentado na nossa
obra original “SÃO LUIS IX”, e demais...), como também um dos
grandes Apóstolos do Espiritismo: Gabriel Delanne.
Como muito bem afirmou o querido Emmanuel, logo no comecinho
do nosso serviço de agora, o esgotamento físico de nosso amigo
reencarnado nos impede que mantenhamos aquele mesmo ritmo
fervoroso (mediúnico) de antes, dos últimos vinte anos de sua vida
material e que compreende os anos de sua tarefa na Mediunidade
com Jesus, por isso, lhe respeitando as limitações naturais do
corpo físico, apenas convidaremos aos nossos mais eminentes
pesquisadores, uma vez se utilizando das mesmas ferramentas que o
nosso querido Vivaldo utilizou para traçar algumas de suas
Reencarnações Passadas, embora o fator mediúnico tenha sido a
causa primeira e especialíssima das elucidações reencarnacionistas a
seu respeito, ou seja, se aproveitem da Nova Ciência da
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“Numerologia

Espírita”

e

vasculhem

os

escaninhos

do

psiquismo divino pela Matemática Divina.
Não obstante ser este um serviço mais que precioso dentro do
conjunto de evidências e provas objetivas a serem analisadas,
observadas, verificadas e atestadas, nenhum pesquisador sério,
espírita ou não, poderá prescindir da Ferramenta Mediúnica, que
haverá de conferir ao esforço de todos: o manancial de força e
poder divino que decorre da sua própria ligação com os Poderes
Superiores da Espiritualidade, contribuindo decididamente para a
realização do melhor, num trabalho incontestavelmente realizado
Entre os Dois Planos da Vida.
Todo o nosso esforço, até aqui empreendido por meio de múltiplas
formas de mediunidade: clarividência, clariaudiência, efeitos físicos,
desdobramento mediúnico, psicometria, etc., foi pelo desejo

ardente de promover entre os queridos adeptos do Espiritismo
contemporâneo: o interesse real pelas coisas sagradas da
Mediunidade,
da
Reencarnação
e
da
Vida
Espírita,
compreendendo de que tanto na vida carnal como nos Planos
Invisíveis o homem está sempre sujeito ao seu próprio interesse:
interesse pelo estudo, interesse pelo trabalho, interesse pelo seu
crescimento pessoal, interesse pela sua vida social e comunitária, e o
mais importante que tudo isso, o devido interesse pela sua
liberdade de pensar e de agir.
Somos todos: Almas livres.
Precisamos compreender de que se há algo escondido por debaixo
do alqueire, cabe a cada um de nós, individualmente ou mesmo
coletivamente, fazer com que a misteriosa escuridão venha a se
tornar um poderoso clarão por onde todas as pessoas, encarnadas e
desencarnadas, possam caminhar com segurança e lucidez.
Esta foi e será sempre a proposta de “luz para todos”, apresentada
pelo Divino Amigo e seguida, à risca, por Allan Kardec e Francisco
Cândido Xavier (duas almas, mas um só Espírito!).
Que Deus seja louvado.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 26 de setembro de 2015)
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Nota do médium: Hoje pela manhã, quando despretensiosamente eu
assistia ao telejornal de um determinado canal de televisão, fui pego de
surpresa por meio de uma visão clarividente pela qual eu pude ver
nitidamente como determinadas Equipes de Técnicos Espirituais atuavam na
economia fisiológica, e mesmo neuronal, das pessoas enfermas ali
atendidas ou mantidas hospitalizadas, pois se tratava de um grande
hospital para atendimento de casos graves em doenças neuro-vegetativas.
Impressionante mesmo, a ação destas Entidades Benevolentes, que pelo
que eu pude observar tem o real poder de curar e até mesmo de fazer-nos
adoecer, caso isso seja necessário, compreendendo que a Justiça Divina não
se subordina aos interesses mesquinhos da vida planetária.
Entretanto, ficou-me bastante claro de que em todos os casos de cura a
fé será sempre a mola mestra para a nossa devida recuperação, sem
absolutamente nos esquecermos de que: FORA DA CARIDADE NÃO HÁ
SALVAÇÃO ALGUMA!
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Posfácio

A PALAVRA DE
Emmanuel

Em Torno dos Médiuns!
Os médiuns... Ah! esses valentes companheiros da Verdade Eterna
que tem diante de si mesmos um glorioso caminho a percorrer na
vanguarda da Ciência humana que, segundo os seus mais íntimos
interesses e disposição para a luta do Bem contra o mal e para a
glória definitiva da Luz, encontrarão à própria frente, por enquanto,
muitos percalços e muitos achaques, exatamente daqueles, a maioria
esmagadora do mundo, que na busca desenfreada pelas paixões do
terra a terra não conseguem visualizar, sequer, uma flor singela no
jardim destes corações sequiosos por amor e havidos por ternura.
Isto, meus irmãos: estamos cada vez mais carentes de amor,
compaixão e ternura, afeto, gentileza, bondade e compreensão.
A carga seria quase insuportável, concordamos meus dignos
amigos, caso esses valorosos e queridos tarefeiros da luz sobre a vida
planetária não tivessem a honra e a gloria de servir ao Cristo sob a
frondosa árvore do Espiritismo, que, mediante a instrução precisa e
lúcida dos Nobres Mensageiros da Vida Sublime, encontrando em
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Allan Kardec o seu corajoso e seguro instrutor, naturalmente se
colocam na condição de verdadeiros desbravadores da Imortalidade,
a contribuírem pela libertação do mundo carnal das corretes
perturbadoras do materialismo, humildemente, com o seu suor e
as suas lágrimas, ajudando a construir o maravilhoso Edifício do Novo
Mundo: que definitivamente haveremos todos nós de vislumbrar,
quanto experimentar, mais cedo ou mais tarde, caso aceitemos com
ardor e sinceridade a perfeita Verdade do Evangelho de Jesus,
que, para nós Cristãos, indiscutivelmente se apresenta como a
inigualável fonte cristalina da Bem-Aventurança, na qual saciamos a
nossa sede de Justiça, de Amor e de Caridade.
O frescor exarado pelas revelações dos Instrutores da Divina Luz,
aqui depositadas em forma de lindas pérolas de amor e ternura, fé e
otimismo, foram escritas sob o fragor da esperança e da paz, por
meio de mensagens educativas e completamente emocionantes que
vem abrandar as nossas intensas amarguras passionais pela certeza
absoluta de uma vida melhor, desde agora até o Grande Futuro, pois
se o Reino de Deus ainda não faz parte desta Terra de tormentas
morais, embora seja bendita construção do Pai, não podemos
desconsiderar hem hipótese alguma que já poderemos, sim, lhe
testemunhar algo de sua inebriante claridade, se soubermos
conviver pacificamente uns com os outros, amando-nos uns aos
outros, e nutrindo em nós mesmos a certeza contagiante de que ele,
o Mundo Perfeito, haverá de nos descerrar as suas portas abençoadas
e acolhedoras pela maneira com que tenhamos nos devotado uns aos
outros.
Vejamos que, ao verdadeiro tarefeiro da Mediunidade com Jesus
Cristo, não sobra tempo para a queixa e nem para a preguiça, mas
unicamente oportunidade de serviço e sempre mais serviço na Terra,
que terá boa paga em muitas bênçãos no Céu.
Os fenômenos têm seu poderoso espaço dentro da Doutrina
Consoladora, entretanto não tenhamos qualquer dúvida de que,
diante dos fatos e dos experimentos supranormais, o que mais
nos deverá chamar a atenção são os ensinos ministrados pelos
corações desencarnados realmente voltados para a intimidade do
Evangelho Vivo, que, no entendimento de Allan Kardec, era a parte
mais importante da Terceira Revelação, onde estaria e está pulsando
o coração generoso e compassivo do Divino Salvador.
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Prestemos atenção às luzes da fenomenologia espírita, mas não
descuidemos sob hipótese alguma das claridades imorredouras da
Boa Nova.

Chico Xavier & Eusápia Palladino.

O bom médium, é aquele que além de estudar muito ama
profundamente o Cristo, servindo à Ele no entendimento e no socorro
aos mais simples e aos mais humildes do caminho.
É preciso, também, sermos médiuns bons.
Não basta dar.
É preciso dar-se.
Não basta ver.
É necessário sentir, chorar, abraçar e se entregar.
Se para muitos de meus irmãos, nós, os Amigos Invisíveis,
parecemos repetitivos, é por falta de palavras em nosso vocabulário,
tanto humano quanto espiritual.
Pois as palavras passam como o vento.
Mas somente o sentimento fica, já que o amor é imperecível no
coração daqueles que verdadeiramente sentem o Cristo batendo
dentro do próprio peito.
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Sejamos para Ele, para o amado Senhor, tão bons quanto Ele tem
sido Bom para cada um de nós nos séculos e nos milênios que já se
foram.
Ele veio fazer cumprir a Lei de Moisés.
Por nossa vez, sejamos todos os fiéis cumpridores de Sua Santa
Lei.
A Lei do Amor.
O incomparável e inebriante Amor, que nos nivela aos anjos e aos
santos, aos poetas e aos românticos.
Ele e o Pai eram Um Só.
Sejamos também Um com o nosso Pai Celestial, integrados na
beleza do Amor Perfeito.
Deus sempre conosco.

Emmanuel (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 23 de setembro de 2015)
Nota do médium: Em homenagem ao 157º. Aniversário de
Nascimento da “Revista Espírita”, publicada e dirigida originalmente por
Allan Kardec até o ano de sua desencarnação, em 1869, o querido benfeitor
Emmanuel trouxe à nossa presença o grande Espírito Fénelon, que,
como sabemos, fora uma das grandiosas Entidades da Luz que auxiliaram o
Codificador a compor a obra do Espiritismo, seja os livros básicos da
doutrina ou a própria Revista Espírita, o que para mim, particularmente, se
tornou um grande prazer e uma emoção intensa, pois jamais tive em
mente que esta bela Entidade da Vida Maior pudesse psicografar por minha
faculdade, embora, devo reconhecer, que a Falange da Verdade, tal qual à
época de Kardec, tem me trazido inúmeras alegrias no decorrer dos meus
singelos vinte (20) anos de labor mediúnico, já que desde o comecinho de
nossas tarefas na seara de Jesus, no comecinho do ano de 1995 para 1996,
a Equipe da Verdade tem se apresentado à minha pobre visão clarividente
de maneira tão lúcida quanto extraordinária.

Prestemos atenção à sua palavra de mestre e instrutor de todos
nós:
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François Fénelon
(Com a Palavra, o Mestre!)
Muito me admira a simpatia com a qual temos sido alvo por parte dos
amigos encarnados que atualmente compõem a santa causa do Consolador
em terras do Brasil, não porque sejamos merecedores de tamanha honraria
espiritual, mas pelo fato de estarmos transitando por momentos de pura
tormenta mundial, já que, se há muitos que buscam na nossa santa causa o
antídoto para os seus males pessoais, não é menos certo de que um tanto
bem maior de pessoas está mesmo é à caça das bruxas, já que, eles
próprios, têm dos nossos médiuns uma visão, antevisão, ou previsão,
profundamente deturpada da Verdade, quando não medem qualquer
esforço para corromperem o mandato de amor e lealdade que são as jóias
do coração dos mensageiros devotados ao bem da humanidade, pela
Doutrina dos Espíritos.
Mas, porque isso tem ocorrido?...
Não somente entre os muros da comunidade espírita, mas vemos isso
acontecer com quase todos os agrupamentos mediúnicos que se espalham
pelo Brasil e pelo mundo, ansiosos por converterem as suas dividas
passadas em moeda divina que poderá ser sacada logo mais adiante,
quando partirem dessa dimensão de sombras para os altos esplendores da
Vida Maior.
E, em todo o caso, vejamos como a vida terrena tem nos valido de
amparo e socorro, pois apesar de tanta desilusão e tanta tortura, diante de
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um mundo altamente materialista e profundamente corrupto, temos
encontrado forças para quitar uma boa parte dos nossos débitos para com a
Divina Economia, pois, invariavelmente, somos obrigados, por força mesmo
do sofrimento, a continuar caminhando, seguindo trabalhando e ascendendo
sempre, desesperadamente e obstinadamente, não deixando que o mar
tormentoso e selvagem nos capture em suas águas escuras e lodosas,
confiando que se pararmos a frente da luta não teremos como sair
das trevas, já que para fazer luz, em qualquer lugar que seja, por dentro
ou por fora de nós, jamais prescindiremos do combustível da paciência, da
tolerância e da perseverança.
Sigamos caminho à frente pelas pegadas do Senhor da Vida, sem temor
de qualquer espécie, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso
próximo mais do que a nós mesmos, e desta maneira entregando-nos
por completo à sua Misericordiosa Proteção.
Meus filhos! Deus está conosco.

Fénelon (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 23 de setembro de 2015)

François Fénelon, pseudônimo de François de Salignac de La Mothe-Fénelon (6
de agosto de 1651 - 7 de janeirode 1715), foi
um teólogo católico, poeta e escritor francês,
cujas idéias liberais sobre política e educação, esbarravam contra o "statu quo"
da Igreja e do Estado dessa época.
Pertenceu à Academia Francesa de Letras.
Nota biográfica da Wikipédia.

Nota do médium # 2: Curiosamente, algumas horas antes de
recebermos pela psicografia a mensagem do glorioso Espírito Fénelon,
quando estávamos num transporte coletivo a caminho do Shopping
Itaigara, em Salvador/BA, sentamos ao lado de uma jovem senhora de
nome Célia, quando pudemos manter um diálogo amistoso e cordial, esta
nascida sob a regência do signo de câncer, assim como eu mesmo.
Porém ao chegar em minha casa, já por volta das 13hs, recebemos pela
intuição (e logo depois confirmada pela nossa faculdade de Clarividência
Psicoscópica e Psicométrica), a informação dos nossos Guias de que aquela
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“nova amiga”, em verdade, seria a reencarnação atual da grande médium
italiana Eusápia Palladino, isto, sem que eu sequer tivesse
premeditado ou sugerido, de qualquer maneira que fosse, o conteúdo da
mensagem acima de Fénelon, até porque nem mesmo eu havia me dado
conta do que ele escrevia, já que eu me encontrava praticamente absorto
no momento de seu comunicado, muito mais preocupado em não lhe perder
a sintonia e em não dar grandes mancadas no campo da gramática (risos).

Ou seja, somente alguns minutos após a recepção da sua carta espiritual
de alto valor doutrinário para nós espíritas, abstração feita da minha
condição de médium receptor, é que fui me inteirar realmente do que havia
psicografado, sem que isso eu esteja incentivando ou mesmo afirmando que
eu a tenha recebido pela psicografia puramente mecânica.
Os traços fisionômicos e corporais, de uma e outra personagem carnal, a
vivenciarem experiências materiais em épocas distintas, neste caso, pode
ser a comprovação perfeita de uma Reencarnação Programada.
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Eusápia Palladino (Minervino Murge, 31 de março de 1854 — Nápoles, 9 de
julho de 1918) foi uma médium italiana.
Foi a primeira médium de efeitos físicos a ser submetida a experiências pelos
cientistas da época, tais como Alexandre Aksakof, César Lombroso, Charles Richet
(Premio Nobel de Fisiologia), Enrico Morselli, Pierre Curie e outros.
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Em 1895, o casal de cientistas vencedores de Prêmios Nobel Pierre Curie e Marie
Curie também testaram Palladino e consideram autênticos os fenômenos de efeitos físicos
produzidos por ela, como consta em carta que enviaram ao físico Louis Georges Gouy no
mesmo ano:
"Foi muito interessante e, realmente os fenômenos que vimos pareciam
inexplicáveis como truques, mesas com quatro pernas suspensas, movimentos de
objetos até a certa distância, mãos que beliscam ou acariciam a pessoa, aparições
luminosas. Tudo num local preparado por nós, com um pequeno número de
espectadores, todos conhecidos nossos e sem qualquer possível cúmplice. O
único truque possível é o que poderia resultar da extraordinária facilidade da
médium como mágica. Mas, como explicar o fenômeno quando se está segurando
as mãos e os pés dela e quando a luz é suficiente para se ver tudo que
acontece?"[2]
Em 1906, Pierre, poucos dias antes de morrer, reafirmou sua convicção de que os
fenômenos mediúnicos de Paladino eram autênticos, novamente em carta enviada para
Georges Gouy:
"Tivemos mais algumas sessões com a médium Palladino. O resultado é que
esses fenômenos realmente existem e não é mais possível para mim duvidar
disso. É improvável, mas existem, e é impossível negar isso, após as sessões que
tivemos, em condições controladas. Uma espécie de membros fluidos destacam-se
da médium (principalmente dos braços e das pernas…) e empurram com força os
objetos. Esses membros fluidos se formam em geral sobre um pedaço de material
negro… Mas algumas vezes eles pulam para o ar aberto. Não tenho dúvida que
depois de algumas boas sessões, você se convencerá… Você, que tem uma
intuição tão grande, com tanta frequência sobre os fenômenos, como explica esses
deslocamentos de objetos de uma distância, como concebe que a coisa seja
possível? Existe aqui, em minha opinião, todo um território de fatos inteiramente
novos, e estados físicos no espaço, dos quais não temos qualquer idéia."[2]

Nota do médium: Extrato biográfico da Wikipédia em 24 de setembro
de 2015, com resumidas correções de nossa parte, valendo a ressalva de
que a obra mais eficiente para que possamos aferir a autenticidade dos
inumeráveis e impressionantes fatos mediúnicos promovidos por Eusápia,
como o de outras tantas valorosas médiuns do passado, quanto o caráter
seriíssimo de sua personalidade desinteressada dos valores materiais, é a
que foi escrita pelo pesquisador e médium baiano Dr. Carlos Bernardo
Loureiro: “AS MULHERES MÉDIUNS” (Pela Editora da FEB), trabalho de
inquestionável valor histórico e doutrinário para o Espiritismo. Ele
mesmo, Bernardo, já residindo no Plano Espiritual, nos dá uma luz: “Sei
muito bem o quanto custa aos médiuns de uma maneira geral, e às
mulheres-médiuns, em particular, manter contato direto com os
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Espíritos sem que venham a se constranger pelo desrespeito dos
investigadores encarnados, e a dor profunda, geralmente, causada
pelos insólitos fenômenos da fisiologia humana. Eles matam a vergonha
pela fé no serviço com Deus.”

Carlos Bernardo Loureiro
Carlos Bernardo Loureiro, filho de Antônio Loureiro de Souza e Elza Cajazeira
Loureiro de Souza, era figura das mais conhecidas no meio espírita, principalmente por
sua dedicação à pesquisa da fenomenologia espírita. Aprofundou ainda mais os seus
estudos no campo a partir de 1986, no Círculo de Pesquisas Ambroise Paré, em
Salvador, cidade onde nasceu em 16 de abril de 1942.
Publicou, por diferentes editoras, mais de 15 obras, dentre as quais: "Das profecias à
premonição", "Dos Raps à Comunicação Instrumental", "Espiritismo & Magnetismo de Paracelso à Psicotrônica", "Obsessão e Seus Mistérios", "Perispírito - Natureza,
Funções e Propriedades", "As Mulheres Médiuns" e "Visão Espírita do Sono e dos
Sonhos". Teve artigos publicados em jornais espíritas do Brasil e do exterior.
Possuía um currículo profissional extenso. Formado em Direito pela Universidade
Federal da Bahia, em 1973 participou da elaboração, em Brasília, do Código de Direito
do Trabalho, sob a responsabilidade da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados.
Exerceu por longo tempo a advocacia e ocupou o cargo de assessor jurídico da
Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), onde trabalhou por 32 anos.
Também lecionou Ética na Escola Superior de Advocacia da OAB/BA.
Na década de 70 passou a se dedicar ao jornalismo espírita, onde fundou periódicos
como: Impacto, O Samaritano, Gazeta Espírita e Dimensões. Foi articulista, também, de
diversos jornais espíritas do Brasil e Exterior.
Fonte da biografia: http://www.telma.org.br/carlos-bernardo-loureiro.html
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FIM
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_________________

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática,
mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de
língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos
os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o
nosso próprio coração no conteúdo da obra original:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO” (VOL. # 3).
Vivaldo P. S. Filho
(Salvador/BA, outubro de 2019)
_________________

- 1ª. versão: 09/2015 (backup original preservado & guardado).
- Revisão visual & ampliação: 10/2019 (arquivo disponível no nosso Site Espírita), sem
qualquer prejuízo para a obra original.
_________________

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo!
Uma nota importante: Precisamos alertar ao leitor interessado pelo nosso trabalho de
investigação de algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, que a Decodificação do
Espiritismo vem sendo realizada desde a obra original: "São Luis IX" (EM 3
VOLUMES) – com backup original de 03.03.2015 –, que teve a sua divulgação virtual
por volta do mês (6) de junho de 2015, e que hoje já se espalha por praticamente toda
a obra psicográfica de Vivaldo, a sua reencarnação atual, salvo raras exceções, e que
naturalmente vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada no decorrer dos anos e de cada
novo livro (e-book) virtual, carecendo inclusive da colaboração de qualquer um
estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as
suas próprias observações, estudos e investigações.
Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative
work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism
Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes)
– with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6)
June, 2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays
reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and
improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual
student collaboration that is willing to contribute with our simple effort with your onw
notes, study and investigations.
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O médium Vivaldo P. S. Filho

(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas explicativas do
médium, sobre diversos fenômenos psíquicos vividos por ele mesmo).

www.facebook.com/vivaldopfilho
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
OS ARQUIVOS (EM PDF) DE TODOS OS ONZE (13) LIVROS ANTERIORES
PSICOGRAFADOS POR VIVALDO FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS
INTERESSADOS: INTEIRAMENTE GRATIS!

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas!
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Elvis Presley, 1973:
A Reencarnação do rei Daví, a de André (Apóstolo)
& Gabriel Delanne.

Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de

Francisco Cândido Xavier
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MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO
VOLUME # 3 – Elvis is Back!
Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho

Obra Mediúnica Realizada com a Participação de Diversos Espíritos.

Pelos Espíritos

Elvis Presley & Santa Clara de Assis

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho
“SE NÃO TIVESSE AMOR EU NADA SERIA.”
OBRA SEM FINS LUCRATIVOS – BY FALANGE DA VERDADE – 09/2015.
Revista & ampliada: 10/2019.
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