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O ESPIRITISMO
Uma proposta de amor:

Entre Jesus, Kardec & Chico Xavier
Pelo Médium

Vivaldo P. S. Filho

Numa coleção de Mensagens Espirituais (inéditas), poderão os
amigos da Terra, pelo estudo e pela sublimação dos próprios
sentimentos, consagrarem-se aos serviços inadiáveis da reforma
moral, proposta primeira dos Evangelhos de Jesus Cristo e
desenvolvida pela lógica inespugnável da Doutrina Espírita.

Extratos de obras do médium Vivaldo Filho
Pelos Espíritos de:

Francisco Cândido Xavier
Veneranda (Santa Isabel de Aragão)
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Diretores Espirituais
do Médium Vivaldo P. S. Filho

Veneranda (Santa Isabel de Aragão)
Francisco Cândido Xavier
Elizabeth d´Espérance
Adolfo Bezerra de Menezes
André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas)
Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas)
São Paulo (Apóstolo)
Emmanuel
Santa Clara de Assis

______________________
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

______________________
Portfólio da Obra Mediúnica de Vivaldo P. S. Filho
Francisco Cândido Xavier & Veneranda
1a edição: © 2015 by Vivaldo P. S. Filho

Em profundo Respeito & Homenagem aos 146 anos de
desencarnação de Allan Kardec, no ano da 11ª. Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas, OBMEP 2015.
A nossa veneração e profundo respeito, também, ao 157º. Ano de
Aniversário de Nascimento do Espiritismo, em 18 de abril de 1857, com
a publicação de “O Livro dos Espíritos”, em Paris, França.
Tanto quando da lembrança pela passagem dos 105 anos de
nascimento de Francisco Cândido Xavier, O Médium Humanista e
Caridoso do Espiritismo.

EDIÇÃO ESPECIAL 2019 – REVISTA.
Obra realizada sem fins lucrativos. Os recursos arrecadados com a publicação desta
deverão ser doados à DIVULGAÇÃO DO ESPÍRITISMO, não recebendo o autor
qualquer remuneração proveniente de sua venda.
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PREFÁCIO – Pelo médium Carlos A. Baccelli

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS
No campo da mediunidade, cada médium com sua condição
receptiva, quanto
transmissora.

cada

espírito

com

a

sua

capacidade

Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa que se articula
entre os Dois Mundos, na qual espírito e médium se
complementam, por serem interdependentes.
A obrigação de estudar e de conhecer compete tanto ao médium
quanto ao espírito, pois um não pode, de maneira absoluta, suprir
a deficiência do outro.
Neste livro, que devemos ao esforço sincero do confrade Vivaldo,
devotado seareiro da Doutrina Espírita, nos deparamos com
inúmeras informações hauridas em outras fontes e experiências
por ele mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores
mediúnicos com Jesus.
Temos certeza de que esta obra será de grande utilidade para
todos os estudiosos do tema em pauta – Mediunidade –,
descortinando novos horizontes à compreensão de muitos.
Conforme temos dito noutras oportunidades, se o Espiritismo
carece de ser estudado como Ciência do Espírito que é, a
Mediunidade precisa igualmente ser estudada como sendo um de
seus ramos mais importantes de especialização.
É que, nos tempos atuais, o Mundo Espiritual está a requisitar,
cada vez mais, a participação consciente e responsável do
medianeiro no intercâmbio entre os Dois Planos da Vida.
Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o médium
espírita continue fiel ao “dai de graça o que de graça recebestes”,
pois tanto o conhecimento do Espiritismo quanto o exercício da
mediunidade não fazem qualquer sentido, sem que se volte para
nossa necessidade inadiável de renovação íntima.
Nota explicativa: Este belo comentário trata-se do "Prefácio" da
primeira obra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho, "MEDIUNIDADE EM
DOIS MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS
MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE CURA – Relatos de um
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Médium Espírita", Organizado pelos Espíritos de Elizabeth d´Espérance,
Francisco Cândido Xavier e Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio, este,
assinado pelo eminente médico e benfeitor desencarnado (cirurgiãodentista) Dr. Odilon Fernandes, em 23 de março de 2009, companheiro
das lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do Consolador
Prometido, nas terras do Cruzeiro.
Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de um valoroso
Instrutor da Vida Maior, especialista em Mediunidade e na Vida
Espiritual, e autor de várias obras de alto valor doutrinário sobre estes
temas, com a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli
("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de Difusão Espírita, 1990,
Araras/SP), prefaciada pelo Espírito EMMANUEL, em psicografia do
grande, e inesquecível, médium mineiro Francisco Cândido Xavier.
Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente tem, ele, mais
de 130 livros publicados, dentre os quais: 10 em parceria psicográfica
com Chico Xavier, e os demais: de usa própria autoria mediúnica e de
pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com o Chico, o
Baccelli, atualmente é considerado um dos maiores biógrafos no Brasil
do Apóstolo da Mediunidade.

Vivaldo Filho, como fundador e presidente do Fã Clube de Elvis em Salvador,
sendo entrevistado pela respeitada jornalista Carla Araújo, à época
apresentadora do programa “Vídeo Jovem” (TV ITAPOAN/SBT BAHIA),
durante um dos épicos Especiais de TV na Bahia dedicado à Elvis Presley.
(Agosto de 1991).

Nota: O Fã Clube foi reconhecido oficialmente por muitos
anos em Elvis Presley Enterprises, Inc. (USA), até que
Vivaldo decidiu, por questão pessoal, no ano de 2014, não
mais manter o seu vinculo oficial com as Empresas de Elvis
Presley, em Memphis, TN.
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POSFÁCIO – Pelo Dr. Elias Barbosa

MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS
Juntamente com a Revisão Doutrinária de nossa primeira
obra mediúnica, o grande Dr. Elias Barbosa nos enviou em
03.02.2011 uma singela carta eletrônica que, por motivos
mais emocionais do que exclusivamente doutrinários,
resolvemos publicá-la em forma de POSFÁCIO, no intuito de
levar ao leitor amigo o inapreciável exemplo de abnegação e
desprendimento deste querido tarefeiro espírita que em muito
nos confortou em nossos modestíssimos apontamentos, na
paz de Jesus Cristo:
Prezado amigo Vivaldo,
Jesus sempre conosco!
Debaixo de muita ansiedade, devido ao agravamento de minha
arritmia cardíaca, das mais graves, que agora passou a se
transformar em fibrilação atrial, exigindo-me regime alimentar e
repouso forçado, em uso de anticoagulantes e outros fármacos
que provocam efeitos colaterais desagradáveis, não pude fazer
uma revisão das que sempre me empenhei, com rigor extremo.
Entretanto, eis o que pude fazer. Rogo-lhe desculpas por ter
deixado passar muita coisa, principalmente relacionada com as
palavras na nova ortografia.
Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos leitores” que
estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas como,
por exemplo, a USP; de Juiz de Fora e a de Minas Gerais, existem
grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA.
Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores se
levantarão contra o seu livro por nele existirem obras polêmicas,
que alguns irmãos “ainda não devidamente preparados”, farão
críticas, salvaguardando André Luiz.
Que o Divino MESTRE, nosso Allan Kardec e o querido Chico
Xavier, sempre trabalhando ao lado de todos aqueles bem
intencionados dos que precisam passar, ainda, por provações
amargas, nos abençoem hoje e sempre.
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Seu servidor e apagado seareiro no campo dificílimo da
tradução e da revisão de livros, aqui sempre às ordens apesar de
sua grande incompetência.
Nota do médium Vivaldo Filho (Em 09/10/2013):
Este breve, mas substancioso, comentário, trata-se de um documento
(e-mail) que nos fora enviado pelo Dr. Elias Barbosa, eminente médico
psiquiatra, que foi professor de medicina, jornalista, pesquisador,
escritor e poeta.
O Dr. Elias Barbosa que, dentre as suas imensas realizações no
campo doutrinário do Espiritismo fora, também, amigo de longa data
(por mais de cinqüenta anos!) do querido médium mineiro Francisco
Cândido Xavier, valendo a ressalva de que Elias Barbosa foi também
um grande colaborador de Chico, não só no campo da revisão de livros,
como no acompanhamento de casos verídicos da sua mediunidade.
*** Vale ressaltar, que as palavras encorajadoras do querido confrade,
hoje desencarnado e vivendo na Vida Mais Alta, em serviço ativo em
nome do Cristo, tem data de 03 de fevereiro de 2011, ou seja, pouco
tempo antes de sua inesperada desencarnação, logo no mês seguinte.
*** Os grifos na mensagem de Dr. Elias Barbosa são do médium.
O querido companheiro, agora desencarnado, volta do Mundo dos
Espíritos, para com a sua gentileza e amizade nos ministrar a sua
assistência médica espiritual, além de nos trazer a sua preciosa
colaboração na esfera do entendimento e do amor, acerca de questões
que envolvem as atividades dos seres do Espaço, particularmente na
sua área de atividade profissional, a Medicina dos Espíritos.
Ele tem se nos apresentado à clarividência mediúnica, de maneira
muito lúcida e objetiva, apesar de sua ternura paternal e amiga, numa
aura esférica carmim-suave, de constituição semelhante a uma
"película" platino-plástica, a envolver-lhe todo o corpo espiritual, ou
perispírito, este, por sua vez, a irradiar uma substância leitosa em tom
de azul-suave esbranquiçada, deixando-nos crer se tratar de sua base
psicológica e emocional, riquíssima de sugestivas lembranças (flashes
psíquicos) de sua última passagem pela Terra dos homens de matéria
carnal.
Segundo ele mesmo nos informou:
- "Tal substância leitosa, nada mais é que o 'ectoplasma espiritual',
oriundo das células do nosso corpo caloso, este de constituição mais sutil
e de menor porosidade, no entanto, como temos observado do lado de cá
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da vida, detentor de maior quantidade de hemoglobinas do tipo AA, que
aquelas encontradas no corpo fisiológico dos irmãos do Planeta
terrestre".
E passado alguns momentos, quando despretensiosamente
assistíamos a um determinado programa de televisão sobre o futebol,
isto já às 13hs52min, do dia 10/10/2013, ele nos envolveu a casa
mental, arrematando em bom humor:
- "O futebol, sem dúvida alguma, é um grande patrimônio da nossa
Humanidade, seja no Plano da Terra, ou nas Dimensões do Espírito
desencarnado, no entanto, para que venhamos a consolidar os propósitos
dos Instrutores da Vida Maior, a cerca da condução dos povos do mundo,
pelos valores imprescindíveis, e inapreciáveis, da Cultura e do Esporte,
teremos muito ainda que "suar a camisa", frustrando os interesses
rasteiros de muitos cartolas que, infelizmente, continuam mandando e
desmandando, a se locupletarem com o dinheiro suado do povo humilde
brasileiro, como se a "cabeça" deles não estivesse "à premio", pelas
Poderosas Organizações da Justiça Divina".
Vale a lembrança de que nem o Dr. Elias, quando ainda encarnado
entre nós, nem mesmo eu, gostamos de futebol. "Ou pelo menos não
gostávamos de futebol"!...
O certo é que os Espíritos Superiores nos deram a oportunidade
preciosa de passar para o plano dos encarnados no solo do Planeta,
algo que nem sequer cogitávamos, por nós mesmos, realizar por
vontade própria, pelo menos por enquanto.

Carlos A. Baccelli & Chico Xavier

Elias Barbosa (1934-2011)
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A MENSAGEM DE ALLAN KARDEC
(“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO – Vol. 1”, por Espíritos
Diversos, Coordenação Espiritual das Entidades Elvis
Presley & Santa Clara de Assis. Ano de 2015).

Allan Kardec – O Codificador

FINADOS, Alegria!... Pois Estamos de Pé.
Incorporando-me ao grande contingente de almas que, tanto na
Terra com nos Céus, brindam a “passagem” venturosa daqueles a
quem amamos e agora se nivelam entre os Mensageiros da
Esperança, congratulamos a todos que de uma maneira ou de outra
sintetizam as suas oferendas, pelos sabores adocicados da prece
verdadeira e fiel ao pensamento puro do grande Profeta de Israel, o
maior dentre todos, o divino e meigo Rabi, que, pelas portas da
Mediunidade glorificada no Pai, consagrou para toda a Eternidade
futura dos Homens da Terra e do Espaço a realidade incontestável da
Vida Imortal, transbordante de beleza e de exaltação ao convívio
pacifico entre todas as criaturas da Criação, filhas de um único
Senhor, e herdeiras de sua magnânima bondade.
Momentos ficam, na vida de cada um, que se tornam especiais.
E nesta data, santificada pelas irradiações das preces venturosas
dos Amigos Redimidos que pairam sobre as nossas cabeças,
mediante a vontade reinante do Senhor da Vinha, compreendemos
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um pouco mais que antes, agora transfigurado na estranha condição
de pobre e deserdado, segundo a promessa do Divino Pastor, de que
“o mais humilde dentre todos, será o que mais se humilhar
diante dos homens”, podemos assegurar-lhes que a profecia será
cumprida na sua integralidade, estejamos aptos a aceitá-la com o
fervor de nossa tempera voltada para os ensinos da Imortalidade ou
mesmo que não comunguemos com os princípios de Eternidade e
Indestrutibilidade que nos foram consagrados nos Evangelhos, a
partir do pensamento glorioso do próprio Messias de Nazaré e,
desenvolvido, parcialmente, pelos Imortais, quando da Codificação do
Espiritismo no século XIX.
A conquista da Verdade é um patrimônio inalienável de todas as
criaturas e de todas as crenças. No entanto, para que alcancemos o
desiderato da evolução perfeita, haveremos de amarmo-nos e
instruir-nos segundo o entendimento de que sem estudo e sem amor
nada realizaremos e nada construiremos verdadeiramente de útil e de
valor para nós próprios.
A proposta da Mensagem Cristã é a da Vida Eterna, a se manifestar
desde hoje até o Grande Amanhã, quando nos apossaremos, em
definitivo, de nossa Vestimenta Nupcial, prometida pelo Senhor,
quando ao termino de nossa excelente tarefa na obra inesgotável da
Evolução espiritual.
Mas podemos assegurar, a cada um em particular, com o fervor de
nossa alma jubilosa de alegria que, diante do imenso serviço a ser
feito, pelo trabalho incansável na rota de Espiritualização das
Humanidades Universais, espalhadas pelos turbilhões de Galáxias e
Mundos do Eterno, o final da linha da estrada da Evolução jamais
virar a termo.
Movimentemos as nossas potencialidades interiores no interesse
primeiro de congregar os nossos próprios corações aos nossos entes
mais queridos, aqueles que compartilham diretamente da nossa vida
familiar. Após, vejamos o quanto poderemos ser úteis aos agregados
da família consangüínea. E após esses primeiros passos, mesmo que
vacilantes, consagremos as nossas ações na Caridade para com todos
aqueles que, deserdados do mundo, suplicam de nós uma réstia de
amor, uma pequena luz de nosso entendimento, para que
transubstanciados, na própria intimidade, possamos lhes estender a
mão segura e o ombro amigo, entendendo, por nossa vez, de que a
verdadeira paixão de Cristo acontece diante de nós, a cada momento
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de nossa caminhada, exigindo de cada um a ação constante no bem
de todos.
Então, quando felizes possamos dizer algum dia, após o termino de
nossa caminhada terrestre: “Obrigado Senhor! pela dádiva da
Caridade que pude exercer, imperfeitamente, mas que não me deixou
“morrer” e nem tão pouco me deixou desertar. A luta foi árdua, mas
a vitória em Ti, oh Senhor, foi verdadeiramente frutuosa... Pelas
graças de Tua incomparável misericórdia, e pela excelência do Teu
divino Amor”.
Oremos pelos que já se foram. Confiantes que estão de nossa terna
lembrança.
Mas não nos esqueçamos dos que ficaram. Órfãos de nossa
compreensão e necessitados de nossas mãos.
Trabalhemos e confiemos no futuro.
Deus salve a Vida Eterna.

Allan Kardec (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 02 de novembro de 2013)
Nota do médium: Apesar de não retermos na mente a idéia esquisita de
“agradar a todos”, mesmo no seio do Espiritismo Evangélico, em nome da
compreensão e da capacidade que todos nós temos em reter o que é bom,
justo e edificante, sempre na intenção de construir o melhor para a nossa
própria causa no Cristianismo, fortalecendo por nossa vez o trabalho, na
maioria das vezes, pedregoso e extremamente árduo dos médiuns,
rogamos aos amigos leitores se reportarem à obra preciosa do grande
Benfeitor Espiritual Emmanuel: “SEARA DOS MÉDIUNS” (Chico Xavier,
FEB), com destaque para o seguinte extrato que pinçamos da mesma,
compreendendo desde já que o real valor de qualquer mensagem
mediúnica, seja ela de uma Entidade Elevada ou mesmo de um pobre
servo de Deus, situado nas cercanias das regiões espirituais que fazem
parte do cinturão de Comunidades de Além-Túmulo a margearem a Crosta
terrestre, será sempre o caráter espiritual (ético e evangelizador), pelo
menos para nós espíritas que comungamos do pensamento de Jesus Cristo,
expresso não somente na forma como, e principalmente, "no seu conteúdo
moral". Segundo a orientação de “O Livro dos Médiuns” por Allan Kardec
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e, muito especialmente, por André Luiz, em: “Conduta Espírita” (pela
psicografia de Waldo Vieira, FEB).

Vejamos:
- “Se dizes de ti para contigo: ‘confio no médium’, robusteces o
contingente de forças para a realização do melhor; contudo, se adicionas:
‘mas duvido da sinceridade da assistência que o cerca’, fazes
imediatamente o contrário”. (Emmanuel/Chico Xavier – “Seara dos
Médiuns”, q. 331, FEB).
Neste sentido, formulamos votos de grande alegria e profunda emoção
para todos aqueles que venham a folhear estas páginas, carregadas que
estão pelo mais profundo amor, pela mais formosa esperança e pela mais
verdadeira dedicação dos Mensageiros Espirituais que, por extrema caridade
de suas almas bondosas, nos trouxeram algo das relíquias do Sem Fim, a
nos convidar, a cada um de nós em particular, ao esforço constante e ao
trabalho contínuo e sincero não somente no aprendizado dos Ensinos
Espíritas mas, e principalmente, pela sua vivencia, adocicando os nossos
corações pela perfeita união do sentimento de fraternidade uns para com os
outros. Não nos deixando mais nos entregar pelas discórdias e, mesmo,
pelas intrigas, que tem feito muitas vitimas entre nós que nos consideramos
Espíritas Cristãos, fazendo-nos compreender, definitivamente, aquele alerta
de Chico Xavier para toda a comunidade do Espiritismo Evangélico:
“Gente! os espíritas estão desencarnando mal”.
Por este e por tantos outros motivos rogamos ao Deus de Misericórdia
permita-nos continuar encarnados, por mais algum tempo, para que juntos,
irmanados num mesmo ideal de fraternidade e tolerância mútuas,
possamos finalmente nos render ao convite de Jesus Cristo: o de
“amarmo-nos uns aos outros como Ele nos amou”.
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A MENSAGEM DE VENERANDA
(“CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”, por
Espíritos Diversos, capítulo # 64, Coordenação Espiritual de
William Crooks, Léon Denis e Adolfo Bezerra de Menezes.
Do ano de 2015).

Veneranda – Santa Isabel de Aragão

AOS EDITORES ESPÍRITAS!

“Que todos operem na difusão da verdade, quebrando a cadeia férrea
dos formalismos impostos pelas pseudo-autoridades da cátedra ou do
altar, amando a vida terrena com intensidade e devotamento,
cooperando para que se ampliem as suas condições de perfectibilidade,
convencendo-se de que as suas felicidades residem nas coisas mais
simples”.
(Emmanuel/Francisco Cândido Xavier, “EMMANUEL”,
capítulo XXVIII, FEB).

Querido irmão!
Não posso de maneira alguma tentar converter, assim como o
Cristo, água em vinho, escuridão em luz, porém com todo o carinho
de meu humílimo coração rogarei a sua atenção para o cap. 9,
MEDIUNIDADE, da obra: "No Mundo Maior" de André Luiz (Chico
Xavier, FEB), na sincera esperança de que o companheiro entenda
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um pouco melhor sobre Mediunidade e, se possível, acatando não a
minha, mas a palavra esclarecida do querido Benfeitor que nos traz
valioso material de reflexão para que todos, principalmente os
respeitáveis editores espíritas, possam contribuir DEFINITIVAMENTE
com a causa do Consolador.
Não complicando, assim, ainda mais a vida dos médiuns que
buscam, a todo o custo, servir a Jesus Cristo com o melhor que
possuem.
Quanto a sua simplória opinião de que as Entidades Veneráveis
"não se declinariam em atender aos médiuns ‘desconhecidos’ por
suas faculdades latentes" rogo-lhe, mais uma vez, e com maior
atenção para a riqueza da vida gloriosa do próprio Messias de Nazaré,
que veio pessoalmente em nosso auxilio, diretamente das esferas
luminosas do Infinito, não medindo esforços e nem sacrifícios,
sempre com o desejo ardente de fazer a vontade do Pai, quanto mais
os demais Espíritos Amigos e Tutelares da Humanidade em
sofrimento atroz, pela eloqüente confusão acarretada pelas correntes
do pensamento religioso ortodoxo, que, segundo eles mesmos, estão
longe e muito longe de se considerarem "alguma coisa", colocandose cada um deles entre "os últimos dos servidores" da causa Cristã
no Espiritismo.
Como querer, então, de uma hora para outra cercear o pensamento
dos Espíritos Esclarecidos mediante a idéia insana de que estariam,
esses abnegados prepostos do Senhor, distantes de nossa civilização
encarnada e sem qualquer possibilidade, mesmo que atrevida, de se
manifestar por esse ou outro medianeiro que se coloque na condição
de singelo “carteiro” Entre os Dois Planos da Vida?!...
Não desconhecemos as impressionantes aventuras a que muitos
dos tarefeiros de escol empreendem na relação intermundos, no
sentido de desfazer as lacunas, quase intransponíveis, entre as
diversas regiões glorificadas do universo espiritual e a esfera sombria
do solo planetário, no entanto haveremos de convir que, ainda que
transitando por esferas de tristeza profunda e grande sofrimento,
nada poderá se comparar ao sacrifício do nosso Divino Salvador
quando, por extrema misericórdia de seu incomparável amor, nos
dedicou a sua atenção e a sua presença, na faixa de vida dos
encarnados loucos e furibundos.
Rogamos-lhe, querido irmão, preste atenção em sua vida perecível,
que se escoa minuto a minuto, e não deixe passar a grande
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oportunidade de servir a Jesus, amando aos mais pequeninos e,
talvez, os mais necessitados de todos, não pela grandeza do trabalho
em si, mas pela grave incumbência de fazer luzir na Terra as flores
luminosas do Sem Fim, os próprios médiuns espíritas, havidos de
trabalho, serviço e compreensão.
Ficamos por aqui, lhe desejando muitas felicidades, muita paz e
grande sabedoria no seu esforço de contribuir, cada vez mais, com a
divulgação do pensamento do Cristo em terras do Brasil.
Deus conosco.

Veneranda (Espírito)
(Salvador/BA, 26 de junho de 2013, às 13h30min)
Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada pelo médium
em seu lar, como resposta da querida Benfeitora (Ministra da Cidade
Espiritual “Nosso Lar”) a uma série de argumentos por parte de
determinado dirigente de conceituada Editora Espírita, com sede no Brasil.
De nossa parte, compreendendo a substancia moral da mensagem da
grande Instrutora, sem desmerecimento particular contra qualquer um de
nossos editores espiritualistas, destaco também a seguinte passagem da
obra de Emmanuel: “EMMANUEL”, capítulo XXVIII, As Comunicações
Espíritas (Chico Xavier, FEB): “Se é verdade que a tibieza de alguns
trabalhadores, obcecados pelos preconceitos, tem entravado a marcha
da doutrina consoladora, devemos reconhecer que muitas mentalidades,
saturadas de suas claridades benditas, têm concorrido com os melhores
esforços da sua existência em favor da propagação dos seus salutares
princípios, desobrigando-se nobremente dos seus deveres para com a
bondade divina”. (O destaque é meu).
E revivendo o pensamento destemido do Apóstolo Simão Pedro, como
narrado na magnífica obra “LÁZARO REDIVIVO”, cap.28, Depois da
ressurreição, Espírito Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier
(FEB), trazemos aos nossos queridos companheiros e leitores, a mensagem
da querida amiga espiritual Cárita (Santa Irene), que aprouve nos dedicar
a sua ternura pela psicografia, neste último momento, em incentivo a todos
os trabalhadores da seara mediúnica que tem unicamente se esforçado pelo
bem de todos, na comunhão eterna com o Senhor:
- “E assim fassais vós, médiuns, com todos aqueles que vos venham
pedir, desrespeitosos, provas de autenticidade dos vossos comunicados do
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Além-Túmulo. Corajosos e destemidos, afastem para longe de si a lepra da
vaidade e da arrogância, metamorfoseadas na personalidade rastejante dos
fariseus modernos e como o amoroso pescador galileu, voltem-se para o
trabalho silencioso da caridade, envergando sobre os ombros cansados a
vossa cruz, na alegria contagiante do bom cristão”.
Concluindo os nossos humildes apontamentos acerca da mensagem da
querida Veneranda e, a nosso entender, para deixar os nossos confrades,
“menos” afeitos as questões de ordem transcendente no âmbito da
mediunidade, um tanto mais “seguros” em relação aos comunicados de
Além-Túmulo, particularmente os de origem ou identidade espiritual
elevada, vejamos o que nos leciona o nosso Emmanuel, na obra
“EMMANUEL”, cap. XXIX, O PROCESSO DAS COMUNICAÇÕES (Chico
Xavier, FEB): - “Entidades sábias e benevolentes, que já se desvencilharam
totalmente dos envoltórios terrenos, basta que o desejem, para que
distâncias imensas sejam facilmente anuladas, a fim de que os seus
elevados ensinamentos sejam ministrados, desde que haja cérebro
possuidor de capacidade receptiva e que lhes não ofereça obstáculos
insuperáveis”.
Ainda, no esforço de corroborar a palavra da esclarecida Instrutora,
vejamos a lição da grande médium Yvonne A. Pereira, em sua obra
magnífica “Devassando o Invisível”, cap. Sutilezas da Mediunidade (FEB):
...”Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos amigos mais íntimos,
e temendo ver-se considerado ridículo ou pretensioso, guarda o médium o
segredo das mais belas revelações que lhe são facultadas por vontade
exclusiva dos mentores espirituais, ou por ação mecânica da própria
faculdade, que naturalmente desencadeia os acontecimentos, mesmo à
revelia do médium. Geralmente, perseguido, criticado sem piedade até
dentro do próprio lar, e também pelos adeptos da própria Doutrina,
enche-se ele de complexos e timidez, que tendem a perturbar, quando não
impossibilitam, muitos fenômenos que poderiam realizar-se para edificação
geral”. (O grifo é meu).
Vejamos bem que, segundo as informações de Veneranda quanto as de
Emmanuel, a maioria das entidades que se comunicam na Terra é de
condição pouco evoluída, no entanto os Espíritos Luminosos poderão vir ao
nosso encontro, dos médiuns de uma maneira geral, tanto pessoalmente
como mentalmente, variando obviamente a necessidade do momento e a
capacidade do sujeito em lhes receber o pensamento magnânimo. E
segundo a querida Yvonne Pereira, a falta de acolhimento por parte dos
próprios adeptos do Espiritismo, tem causado imenso constrangimento aos
médiuns e um lamentável desserviço à própria Doutrina.
Fica-nos claro de que o que realmente temos em nosso meio, é uma
grande falta de informação por parte dos editores e revisores espiritualistas
que, apesar do imenso arsenal de cultura cientifica na esfera da própria
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Doutrina Consoladora, fecham os seus olhos para uma realidade
insofismável, a de que estamos todos integrados no conceito de
universalidade e de interatividade, como muito bem apresentado por Allan
Kardec, em “O Livro dos Espíritos”.
Os nossos Amigos Espirituais deixaram para este momento final,
antecedendo a de Veneranda, a palavra generosa do querido Espírito
Timóteo, que ao lado de Erasto nos trouxe preciosas lições sobre
mediunidade, na obra espírita incomparável e sem precedentes na história
do psiquismo: “O Livro dos Médiuns”. Vejamos, então, o que nos leciona
o querido Instrutor Espiritual, por nossa própria faculdade mediúnica:
- “Parece-nos que os amigos de Espiritismo levaram ao pé da letra, sem
qualquer noção de bom senso, a advertência primorosa do nosso querido
Erasto – “Melhor é repelir dez verdades do que admitir uma única
falsidade, uma só teoria errônea” -, acreditando vocês que poderiam
interditar o mau, excluindo de vossas experiências todo o bem advindo de
médiuns pouco conhecidos ou mesmo “iniciantes”, sem medir tamanha
incoerência de suas próprias análises, em torno dos ensinos dos Espíritos
Superiores. Amigos! sejamos prudentes, mas também sejamos corajosos.
Empurremos a nossa Doutrina de misericórdia para frente, na esperança de
um dia vê-la no ápice da glória de Deus, ainda sobre o solo terrestre, pois
foi para isso que ela veio, para promover nos corações das criaturas a
reforma moral pela inteligência e pelo amor, na pratica constante da
caridade desinteressada e sem máculas, assim como nos ensinou o Divino
Mestre, através de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier. Deus nos
fortaleça os propósitos sinceros de construir a paz pela cultura do
Espiritismo”.
E para encerramos os nossos humildes apontamentos à luz da lógica e do
bom senso, após termos sido informados por uma determinada editora
espírita de que apesar do nosso material mediúnico, de especifico livro, ser
de “incontestável valor” doutrinário, não poderia se “arriscar” a lançar o
mesmo por estar sendo assinado por Entidades Espirituais já consagradas
no seio da Doutrina Espírita. E um tanto estarrecido com a argumentação
insólita deles, obtive de nossa Veneranda a seguinte resposta: - “O único
nome verdadeiramente ‘consagrado’ na nossa santa Doutrina é o de Nosso
Senhor Jesus Cristo. Quanto aos demais, estamos todos necessitados de
mais luz”.
Muitas felicidades a todos e fiquemos na paz do Senhor.
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_____________________

O Cristo Consolador.
_____________________
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A MENSAGEM DO INSTRUTOR
(“À RIGOR TUDO É MEDIUNIDADE”, pelos Espíritos Odilon
Fernandes, William Stainton Moses e Sra. W. Krell.
Capítulo # 55. Ano de 2014).

A MEDIUNIDADE NO FUTURO
“Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar
um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Não podeis servir a Deus e a Mamom”.
– Jesus (Mateus 4:24).
Não desejando ser prolixo e nem tão pouco vestir a toga da mente
insuflada e doentia da “infalibilidade”, já que essa característica
pertence unicamente ao Criador Incriado, solicitamos a paciência de
nossos companheiros e leitores para nos reportarmos à pergunta 805
de “O Livro dos Espíritos”, quando as Entidades Venerandas se
reportaram a Allan Kardec acerca da conquista do Universo pelas
Mentalidades Invisíveis quando despojadas dos seus invólucros
perispirituais mais densificados, abrindo assim um precedente
maravilhoso na interpretação do pensamento filosófico acerca da Vida
nas Esferas Superiores, dando ênfase para a reencarnação das
Entidades Elevadas, em vosso Plano Terrestre, em corpos, ou
roupagens, mais grosseiros.
No sentido literal da palavra, encontraremos na Mediunidade a
característica primordial do ser intermediário, ponto de contato entre
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duas extremidades opostas, que para nós espíritas seriam
exatamente o Mundo Espiritual e o Plano Material. Este último,
também habitado por seres espirituais, porém temporariamente
adaptados ao plano ou Dimensão das formas mais concretas, vamos
assim dizer. Porém, em ambos os casos seria, em realidade, a Vida
Espírita, apenas separada por condições de vibrações distintas uma
da outra.
Posto isso, elevemos o nosso pensamento e passemos a cogitar de
que em determinado ponto do Universo estaríamos, caso lá
habitássemos, inseridos num outro concerto de vibrações, ondas e
raios, a participarem, por determinações de Leis Naturais, de outros
tipos de vida, também, e por sua vez, a caracterizarem outras formas
de Dimensões tal qual como temos apreendido no Espiritismo
Científico, este, vindo dar suporte técnico e operacional à Ciência dos
Homens encarnados. Parecendo-nos, desse modo, que a grande
margem de acerto, em se referindo às novas conquistas da Mecânica
Quântica, haverão de se tangibilizar na esfera do conhecimento
acadêmico, logo, logo. Tendo assim, no grande arsenal de cultura
científico-espiritual, à Luz de André Luiz/Francisco Cândido Xavier
(dentre outros valorosos colaboradores da Mediunidade com Jesus
Cristo), o favorecimento da Ciência cartesiana aos mais sublimes
conceitos de Vida Imortal e de Paranormalidade, atualmente
conhecidos no mundo.
Demos esse modesto intróito, na intenção de trazer ao publico o
que temos observado, analisado e estudado acerca dos grandes
mananciais de força e energia mediúnica, seja intelectual ou física,
exatamente nas faculdades aparentemente iniciantes, ou incipientes,
que ora se fazem portadores muitos companheiros e companheiras
encarnados no solo planetário, isso sem contar, em particular, as
características muito especiais da ferramenta com a qual travamos
contato mais intimo e acolhedor, no momento. No nosso humilde
entender, são estes companheiros e irmãos, muitos deles sem sequer
ter noção do que seja Mediunidade, e outros tantos, perdidos num
imenso labirinto de angustias e tormentos, já que por força de uma
completa falta de interesse, de muitos, e extrema insensibilidade dos
“nobres” diretores de centros espíritas, e seus respectivos
departamentos de auxílio ao médium e à mediunidade, estão quase
que completamente à deriva, numa embarcação que, Deus me
livre, talvez não sobre uma só alma penada para contar os
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movimentos do mar revolto por qual vieram a naufragar, lembrando
o infeliz caso do Titanic.
Afinal, como nós, os desencarnados, poderíamos “dormir
tranqüilos” com um problema tão grande e tão grave para
resolver?!...
Em curto prazo, não vemos uma luz no fim do túnel... A não ser
que venhamos a ingressar no Exército da Salvação e que, de maneira
brusca e extemporânea, venhamos a forçar a nossa materialização no
plano carnal, na intenção de colocar atrás “das grades” de um imenso
manicômio judiciário toda essa clientela de “servidores infiéis” da
causa espírita (dirigentes, proprietários de centros espíritas e editoras
espíritas, e responsáveis por respectivos departamentos mediúnicos),
que parece estarem havidos por curtirem umas férias num Sanatório
“bem transado” do Umbral...
Estamos perdendo, em massa, um excelente contingente de
trabalhadores que poderiam vir a se tornarem os novos Chico Xavier,
ou as novas Yvonne Pereira, ou ainda, uma excelente W. Krell, mas
que estão se perdendo por força da irreflexão dos nossos interesses
subalternos, movidos agora no que existe de pior para a causa do
Cristo, pelo dinheiro fácil arrecadado com a venda de publicações,
DVD, e pela famigerada orquestração das sombras na movimentação
de força para a elitização do nosso movimento Cristão, a começar
pelos altos preços cobrados, a conta de “singela” contribuição, nos
congressos e seminários, regados a muita conversa e pouca ação na
caridade.
Será que, nós espíritas evangélicos, já estaríamos nos esquecendo
da advertência do Senhor, do “daí de graça o que de graça
recebestes.”?!...
Sejamos sinceros, será que alguma Editora Espírita brasileira se
habilitaria a publicar os escritos, provenientes das Entidades cujo
seus nomes ficaram celebres sobre a Terra, por intermédio dos novos
médiuns que, na atualidade, buscam o seu espaço no seio do
movimento que abraçaram por serviço de amor e carinho, gratidão e
solidariedade, entregando o que de há de melhor em seus corações,
mas que ainda, lamentavelmente, por força de um pensamento
ortodoxo e dogmático e, muitas vezes atacado pela disputa e pela
vaidade, não tem encontrado o apoio generoso dos “mais antigos” da
Doutrina, tendo esses novos trabalhadores da Causa do Cristo o único
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interesse de salvaguardar e promover a proposta encantadora do
Espírito da Verdade, de conceber ao mundo das formas materiais a
mais perfeita obra do Criador: o AMOR CONHECIMENTO e o AMOR
MORAL, ou seja, a sua própria essência, pelas mãos abençoadas de
servidores que vieram das regiões do Infinito com a incumbência de
transmitir, pela Mediunidade Espírita, o concerto das sublimes vozes
do Além-Túmulo, dando assim prosseguimento ao trabalho iniciado
pelos valorosos médiuns do passado?!...
O Plano Espiritual aguarda pacientemente a resposta.
Obviamente, salvaguardamos aqui alguns bons exemplos, quando
vemos editores esforçados no esforço sincero de primarem pela boa
qualidade do material doutrinário a ser apresentado para o público
em geral. Porém, lamentavelmente, o que mais temos observado,
pelas antenas psíquicas de suas próprias mentes desavisadas, são
companheiros detentores de cargos, e “projeções”, no circulo de
direção e administração das nossas mais proeminentes instituições de
cultura e divulgação espírita, é exatamente a “avidez” e a “ancia”
pelo lucro rápido e fácil de suas, possíveis, publicações editoriais,
deixando todos eles de lado o principal objeto de interesse das
Esferas da Luz, que seria exatamente o de sedimentar nos corações
humanos o respeito irrestrito à verdadeira promoção dos valores
humanos e espirituais, sem interesses meramente mercadológicos e
de ambições pessoais. O que traduziria num formal desrespeito ao
pensamento misericordioso de Jesus Cristo. Dirão, ainda, alguns
deles: “Mas não se faz livros sem dinheiro”?!... Quando, por nossa
vez, arremataríamos com uma única palavra: “Caridade”. E como
costumava dizer o nosso Chico Xavier, quando encarnado: “O livro
espírita não deveria ser vendido, não. Deveria ser dado!”
Que o Senhor da Vida seja sempre louvado e nos possibilite, cada
vez mais, a oportunidade do trabalho justo e humilde, generoso e
desvinculado do ganho fácil e “farto”.
São estes os votos sinceros do amigo e servo de hoje e de sempre.

W. Stainton Moses (Espírito)
(Salvador/BA, 11 de agosto de 2013, às 20hs14min)
Nota do médium: Como ficou evidente, no presente capítulo, os
Espíritos Amigos estão extremamente preocupados com a nossa situação
moral.
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Segundo eles:
- “O Espiritismo obviamente está muito bem, seguindo o seu curso
natural e sem qualquer impedimento na esfera de suas realizações
proféticas, anunciadas pelo próprio Senhor. O problema está exatamente
entre os seus profitentes, já que os espíritas estão indo muito mal em
relação à sua vivencia Evangélica, o que acarretará para si mesmos um
grande retrocesso nas suas realizações de fórum intimo e intransferível.
É de lamentar mesmo tal situação, pois poderiam os irmãos da Terra
aproveitar esse momento de decisão em suas vidas para, em
definitivamente, lograrem a palma da vitória espiritual.
Repetimos, o momento presente é de decisão.
A Transição Planetária é uma realidade insofismável, assim também o
disse o próprio Chico Xavier, em entrevista particular concedida ao seu
amigo Geraldo Lemos Neto, inserida na obra “Não Será em 2012” (Editora
Jornalística).
Não joguemos com a nossa própria sorte, já que será uma cartada
suicida, extremamente lamentável, e profundamente desnecessária”.
(Espírito André Luiz – Em 12 de agosto de 2013, às 06hs59min).

Prezado amigo Vivaldo,
...Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos
leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre
muitas delas como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora
e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a
Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...
Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores
se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras
polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente
preparados”, farão críticas, salvaguardando André Luiz...
- Dr. ELIAS BARBOSA
(Uberaba/MG, 03 de fevereiro de 2011)
Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho.
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A MENSAGEM DE UMA ESTRELA
(“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos,
capítulo # 77, Coordenação Espiritual de Elvis Presley &
Santa Clara de Assis. Ano de 2015).

AS ROSAS TAMBÉM CLAMAM
POR JUSTIÇA!
Tenho visto muitas pessoas com ar de “generosidade”, entretanto
não passam de velhas aves de rapina a triturar as carnes de seus
irmãos que gemem na dor da solidão e do esquecimento.
São homens e mulheres com aparência de fadas, anjos e
querubins, mas que no intimo trazem o amargor da própria
desventura, alimentada a cada instante de suas vidas pelo ódio e pelo
despeito a todos aqueles que, verdadeiramente, já buscam, em si e
fora de si mesmos, a luz sacrossanta do Evangelho de Jesus.
Almas perdidas que são, e que estão por viverem na inutilidade de
uma existência devotada aos caprichos da futilidade, da rebeldia e da
costumeira preguiça.
Se por um lado temos os heróis da vida, sofrendo, amando sem
serem amados, de outro temos o inumerável contingente de criaturas
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versadas na mais estranha aptidão para a calúnia, para o desrespeito
e, muito particularmente, para a insana ingratidão.
Não façamos de
tempestuosidades.

nossas

vidas

um

mar

de

revolta

e

Procuremos trilhar por caminhos seguros, de Justiça, de Paz,
Saúde e Luz, envidando todos os nossos esforços na obtenção dos
valores imortais do Espírito Eterno, amealhando recursos de
sabedoria, de gentileza e de ternura no trato com cada um dos
nossos companheiros de luta na grande romagem da experiência
carnal, tendo como ponto de apoio a segurança total no Cristo de
Deus, hoje, amanhã e sempre!
Pedes ao Pai Celestial por mais coragem e mais tenacidade, já que
as transformações que se convulsionam por fora de nós, geralmente,
fazem muito estardalhaço por dentro, principalmente quando os
nossos corações não estão motivados pelo ato de perdoar não sete
vezes, mas setenta vezes sete vezes; pois se precisamos, cada vez
mais, de orar pelos que nos aborrecem, inegavelmente teremos de
lhes suportar as tenazes tentativas de nos desarticular os bons ideais,
pela justa capacidade de nossa vigilância.
O Cristo nos recomenda vigiar em todos os instantes de nossas
vidas.
Pois façamos isto, e estaremos dando os nossos passos iniciais
diante do Mundo Maravilhoso que nos aguarda para além do portal
sinistro da morte fisiológica, quando receberemos por recompensa,
pelos inúmeros sofrimentos e angústias sentidas durante a
experiência física, os venturosos perfumes das ROSAS PERFEITAS
DO JARDIM ENCANTADO DE DEUS.

Eleanor Pawell (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 30 de abril de 2015, às 17hs03min)
Nota do médium: Desde há alguns dias que a querida Mensageira
Espiritual Eleanor Pawell está sinalizando para mim, como se com o seu
delicado, porém muito penetrante, olhar estivesse tentando nos dizer algo,
ou nos sugerindo alguma coisa.
O certo é que neste exato dia, que antecede a comemoração do Dia do
Trabalhador ou Dia Internacional dos Trabalhadores, fomos brindados com
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esta poderosa mensagem de alto valor moral para nós espíritas, pois,
segundo podemos deduzir de suas palavras, o nosso “serviço” infatigável do
vigiai e orai diante das imensas lutas humanas é condição imprescindível
para que, em algum dia, aqui ou no mais além, No Reino de Deus,
possamos ser premiados com a verdadeira paz espiritual que o Cristo nos
prometeu na sua Boa Nova.
Ela, o seu Espírito, é verdadeiramente muito formoso, a sua pele é
muito suave e delicada, seu penetrante olhar nos faz sentir seguro e, ao
mesmo tempo, e de certa forma, amedrontados, diante da sua
personalidade marcante.
Sim, ela é uma alma forte, franca, embora traga a delicadeza dos
Espíritos verdadeiramente evoluídos.

Poderia dizer até que ela é um “encanto” de Mulher.
Nota biográfica:

Eleanor Powell (Springfield, Massachusetts, 21

de

novembro de 1912 — Beverly
Hills, Los
Angeles, Califórnia, 11
de
fevereiro de 1982), foi uma atriz e dançarina norte-americana, conhecida
por sua exuberante forma de dançar e é considerada a rainha
do sapateado.1 (Fonte: Wikipédia).

“Em algum lugar, sempre tem alguém que ama e alguém que
quer ser amado.” – Espírito Eleanor Pawell/Vivaldo P. S. Filho
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A MENSAGEM DE ANDRÉ LUIZ
(“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos,
capítulo # 78, Cara Irmã, Coordenação Espiritual de Elvis
Presley & Santa Clara de Assis. Ano de 2015).

CARA IRMÃ!
“A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre
aos corações honestos. Mas, a dos filhos para com os pais apresenta
caráter ainda mais odioso.”
– Santo Agostinho
(“O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Allan Kardec, capítulo XIV, item 9,
INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS, A INGRATIDÃO DOS FILHOS E OS LAÇOS
DE FAMÍLIA. Paris, 1862).

F., querida irmã!
Somos Caminheiros do Universo, estejamos transitando pelo solo
abençoado da Terra material ou navegando por entre os turbilhões de
partículas luminosas da Eternidade Perene...
Se hoje temos e possuímos, invariavelmente, somos triunfadores
do mundo transitório, mediante o esforço contínuo na arrecadação de
tesouros inegáveis da vida, pelo serviço construtivo e pelo trabalho
infatigável.
Nada mais justo, minha amiga.
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Entretanto, se realmente desejamos crescer para Deus, sob as
abençoadas riquezas do Infinito, não poderemos recusar dentro do
próprio coração a oferta de bondade, gratidão e renuncia para com
todos aqueles que nos consagraram infinitas ofertas de orvalho
laborioso: em carinho, afeto e segurança dos dias e das noites em
nosso benefício, tenha sido no gesto de proteção de uma mãe
querida, no aconchego alegre de uma filha amada, ou mesmo entre
os braços do amigo e companheiro do Lar que já se foi, que chorou,
gemeu e sorriu sem que pudesse imaginar que, um dia, estaria “por
um fio”, entre a Vida Perfeita e as trevas do Mundo, a lhe rogar
compaixão, amizade e tolerância, movido, unicamente, pelo desejo
sincero e ardente de Agradar Deus em primeiro lugar e, logo mais,
amar aos seus irmãos mais do que a si mesmo.
Brindemos o Dia das Mães, minha cara F., recordando aquela
Genitora Divina que, embora a imensa dor, da Manjedoura Sagrada
de Belém sorriu para o mundo inteiro agradecida pelo calvário junto
ao filho amado e ao esposo leal e dedicado, seguindo adiante, em
sacrifício, na luta movida pela alegria de ser fiel ao Pai, na glória do
Filho.

André Luiz (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 09 de maio de 2015)
Nota do médium: Mensagem Espiritual dedicada pelo grande Benfeitor
André Luiz (conhecido no mundo espiritualista pelas suas maravilhosas
obras mediúnicas pela lavra do inesquecível Médium Francisco Cândido
Xavier, dentre elas, “Nosso Lar”, pela FEB) a Sra. M. F., residente em
Salvador/BA, pela passagem do Dia das Mães, e em decorrência de um
encontro espiritual, nesta mesma madrugada, entre ela, a querida R. (sua
linda filhinha) e o próprio médium.
Num diálogo transcendente, forjado no mais terno amor, entre um
saudoso pai e uma filha muito querida, pude perceber, fora dos liames da
matéria fisiológica, durante este específico encontro espiritual entre almas
comprometidas entre si no decorrer das existências sucessivas da Terra,
o quanto é importante para cada um de nós, sem distinção, reivindicarmos
dentro de nossos próprios corações a paternidade augusta de Deus, para
que possamos, verdadeiramente, nos unirmos à Ele, o Grande Doador dos
Bens da Vida, diante dos entes queridos que nos consagraram, e ainda nos
consagram, seja nesta existência ou após a passagem pelo portal do
túmulo, amor e atenção, na figura de nosso pai e de nossa mãe, pois são
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eles que nos fornecem o vigor do corpo e o calor da alma, para que
continuemos a trilhar pelos caminhos, invariavelmente, inseguros do mundo
material.
Que este gesto de bondade, ternura e carinho de nosso generoso
Benfeitor André Luiz possa se estender a todas as grandes genitoras do
mundo, carnal e espiritual, que, por força do próprio sacrifício, triunfam
diante dos serviços inapreciáveis DE SOCORRO, DE CUIDADO, E DE
DEDICAÇÃO junto à própria família carnal, aos familiares do mundo, e aos
amigos mais próximos, compreendendo a síntese da Vida Universal na
perfeita vivencia do: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO.”, de
Allan Kardec.

Nossa Senhora Mãe Santíssima, Mãe de Jesus.

28

Ed. e-book:
2015

Livro # 11: “O Espiritismo” – Espírito Chico Xavier/Vivaldo P. S. Filho

AMÁCIO (O “QUERIDO” MAZZAROPI!)

Madre Teresa de Calcutá
- Amácio, meu irmão, como vai indo deste lado de cá da vida? Creio,
que com muitas preocupações, não?
- Pra dizer a verdade, Rodrigo, tenho visto tanto sofrimento que, a
primeira vista, sinto-me como se ainda não tivesse saído daquela
cova imensa, que apelidamos de planeta Terra... Não que eu esteja
fazendo moradia em alguma furna labiríntica do Umbral, mas é que
têm chegado por aqui tantos espíritas com problemas de consciência,
que chego a imaginar se do lado de lá, não tem algum companheiro
ou companheira (me perdoem as nossas lindas mulheres!) que
esteja, em vias de desencarnar, que possa fazer frente aos
inumeráveis seguidores da causa cristã do Espiritismo.
- Como assim, não estou lhe entendendo?!
- É que se alguém que já estiver nos últimos dias sobre o solo da
Terra, em sofrimento e em penúria, deveria ensinar aos amigos de
nossa doutrina de paz e luz, como, verdadeiramente, se deve morrer,
isto, para que, esses mesmos, não cheguem aqui dando tanto
trabalho aos amigos espirituais, como se só houvessem eles para
serem socorridos.
Não que estejamos a regatear socorro e auxílio para os que por aqui
aportam, em condições, mais ou menos, de angústia e desespero,
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mas, me deixe ser sincero, aqueles que têm mais se servido dos
ensinamentos de Jesus, de maneira clara e objetiva, como sempre
tem sido apresentado pelas Entidades da Luz Divina, não poderiam
ser mais obtusos, pois se de um lado eles tem os esclarecimentos
vivos de Allan Kardec, por outro, de maneira teimosa e insistente,
quase injuriosa, não tem economizado esforços no sentido de
corromper os Mandamentos de Deus, particularmente aquele que
apregoa amarmo-nos uns aos outros como o Cristo nos amou.
- É verdade, Amácio querido! Tenho vivenciado uma situação muito
semelhante a sua. Aliás, já estou até para pedir “férias” do centro de
saúde ao qual tenho me devotado como humilde médico de almas e
de homens, pois, creia, já não suporto mais ver tanta arrogância e
tanta loucura diante de companheiros e companheiras que apregoam
a paz e a caridade, pela frente, mas pelas costas, na calada da noite,
agem como verdadeiras aves de rapina, na intenção medonha de
amealhar os tesouros dos cofres alheios, seja, por conta de um
casamento “bem sucedido” ou, simplesmente, por questão do lucro
indébito, na venda (social) de uma posição de destaque dentro do
próprio movimento doutrinário.
Mas, mudando um pouco o rumo de nossa conversa, neste momento
em que nos encontramos próximos de comemorar o seu saudoso
natalício da Terra, o que o amigo teria a pedir do Pai Celestial, numa
data tão especial para o povo brasileiro que tanto lhe ama?
- Do fundo do meu coração saudoso, desejaria que nós Espíritos
espíritas, encarnados e desencarnados, fossemos mais cautelosos
quanto ao desejar ir imediatamente para o Céu... Antes disso, queria
eu, pobre alma penada das Alturas, que buscássemos compreender
mais, e melhor, a vida simples e devotada de um Chico Xavier, de
uma Irmã Dulce, ou de um João Paulo II, procurando amealhar
recursos dentro do próprio coração, para construir um universo de
amor e de paz, felicidade e alegria saudável, contribuindo, dessa
maneira, pela melhoria do mundo inteiro, que está tão necessitado de
nossas orações, como divina oferta de esperança em dias melhores.
Obrigado, querido amigo!

Rogério Câmara (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 16 de maio de 2015)
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Nota do médium: Para sermos sinceros, antes da psicografia acima,
sequer imaginávamos que estávamos passando, neste mês de maio, entre o
mês de abril, do nascimento de Mazzaropi, e o mês de junho, de sua
desencarnação. O certo, é que poucos minutos após termos sido intuídos
pelos nossos Amigos Espirituais a ir buscar alguma entrevista de Mazzarppi
na internet (o que conseguimos, foi a sua última entrevista para a televisão,
concedida em 1979 para a grade anfitriã da TV brasileira, também,
desencarnada, Hebe Camargo. Algo de muito precioso, e que todos
deveriam conferir, sem detença), percebemos a sua presença espiritual, nos
convidando generosamente a lhe psicografar uma mensagem.
Curiosamente, após o termino da psicografia, ficamos um tanto intrigados
pelo motivo de ele, muito diferente do conteúdo sério da mensagem, se
manter em sincero estado de bom humor, sorrindo mesmo, com aquela
alma bondosa e alegre, que lhe marcou toda a sua existência material.
Quando, então, sorrindo, ele nos fez perceber que, a natureza rigorosa da
mensagem, não havia lhe retirado o bom humor caipira, embora
considerasse que seria, mesmo, impossível, diante dos inúmeros fatos
correntes no Brasil e no mundo, fazer uma carta espiritual forjada na
hilaridade, apesar da boa intenção dos Amigos Espirituais de sempre trazer
informações alegres, e de puro otimismo.
Quanto ao querido Autor Espiritual Rogério Camara, até então, nada
sabíamos algo a seu respeito. Segundo entendemos da carta acima, ele, na
atualidade da sua vida de homem desencarnado, presta serviços na área
versátil da Medicina Espiritual.
Como eu afirmei acima, antes do término da mensagem eu nada sabia a
respeito da amizade original de Rogério com Mazzaropi. Inclusive, só obtive
a confirmação de sua identidade espiritual, após ter ido buscar ajuda em
alguns títulos de filmes do grande Mazzaropi, que possuo em minha
modesta estante da sala. Inclusive, no Mundo Maior, o nosso Rogério
adotou o novo nome de Rodrigo Camara.
Notas biográficas (Wikipédia):
Amácio Mazzaropi (São Paulo, 9 de abril de 1912 — São Paulo, 13 de
junho de 1981) foi um ator e cineasta brasileiro.1
Rogério Camara (São Paulo em 1920 – São Paulo na década de 1980),
foi um ator que participou de quatro filmes ao lado do comediante
Mazzaropi, de quem foi grande amigo. Dedicado apenas ao cinema, Rogério
Camara fez “O Corintiano” (1967); “Uma Pistola para D´Jeca” (1969); “Beto
Ronca Ferro” (1970) e “O Grande Xerife” (1972). Todos com Mazzaropi.
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Amácio MAZZAROPI
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Desencarnação!

Esta, sim, é uma obra prima de Deus, filhinha.
Você já imaginou, se o nosso Pai Celestial tivesse segregado o
homem, na sua Eternidade sublime, unicamente, sobre o sol
escaldante das chagas humanas, ou, apenas, e tão somente, por
entre as loucuras escandalosas de uma “única” existência regada aos
licores amargos do sexo sem pudor, e do álcool inebriante das
paixões avassaladoras?!
Não, minha doce criatura! O Deus de Bondade, o Criador Perfeito
de nossa perpétua evolução, tem sido sempre muito carinhoso, e
profundamente compreensivo, para com as nossas incompreensões.
Tem nos ofertado, a alegria de viver no solo do mundo por apenas
alguns momentos, que, via de regra, tem valido mais que um milênio
para aqueles que sofrem e gemem de dor, não pela falta do pão e do
dinheiro, da roupa ou do carro do ano, mas, unicamente, pelo
desespero de não poder abraçar, beijar ou dar carinho: no amigo
(que não possui!), nos pais (que já partiram!), ou nas crianças (que
nunca chegaram!).
Somos felizes, minha filha!
A proposta de Jesus, para cada um de nós, estejamos por aqui
(sempre nos remoendo de saudades pelos nossos rebentos que
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ficaram para trás, no solo da Terra), ou estejamos ai, é a de
construirmos, pelas portas do próprio coração, a felicidade de nossos
irmãos.
Precisamos confiar mais na Caridade, filha minha!
Que tem feito de ti, meu anjo?
Segue o teu caminho, filha querida! Estamos aqui, bem perto de
você: Eu, o seu pai saudoso e amigo, a Augusta e a Almerinda.
Os seus passos, pode crer, são velados por almas que se tem
buscado por séculos a fio, no decorrer das existências inúmeras da
Terra, sem que, ao certo, ainda tenham compreendido, de todo, o
valor inestimável da Reencarnação.
Mas, posso lhe garantir, meu amor: ”A dor é uma Benção que Deus
envia aos seus eleitos”.
Não é fácil mandar mensagens do lado de cá. Creia nisso.
Mas todo esforço é pouco diante da necessidade de envolver no
nosso carinho, todos aqueles que, verdadeiramente, amamos e
acolhemos na alma como filhos de nosso coração.
Ameaças, não valem de nada.
Precisamos, mesmo, é fazer valer a vontade do Senhor, construído
a paz pela gentileza, e pelo carinho.
Sua eterna mãezinha lhe saúda o bom animo e o bom humor de
sempre.

Mamãe (Espírito H.)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 18 de maio de 2015, às 9hs43min).
Nota do médium: Segundo os nossos Benfeitores Espirituais, a
querida Mensageira Espiritual, H., assim como o seu esposo, D F.,
continuam a “brilhar” sobre o solo da Terra, somente que na condição
de zelosos Guias desencarnados da filha encarnada, M. B., muito
querida amiga nossa dos saudosos tempos de juventude, em
Salvador.
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Uma Conversa do Outro Mundo!

“Deixai-os! São cegos guias (de cegos). Se um cego guia um
cego, ambos cairão no fosso.”
Mateus 15:14
- Dionélia, minha irmã! Como tem passado?
- Vou indo.
- Parece que a vida de desencarnada não tem lhe feito tanto bem
assim, posso saber o motivo?
- É que tenho pensado muito nos “meus”, que ficaram para trás, e
ainda não conseguem se separar do meu carinho e da minha
proteção. Chego, inclusive, a pensar que os deixei antes da hora
certa.
- E a que hora é esta, a você está se referindo, minha amiga?
- A hora marcada pelo coração da gente, quando já nos
encontramos preparadas para o grande adeus!
- Mas, me deixe pensar um pouco pelo seu raciocínio... Então, você
me diz que quando passamos para o lado de cá, nem sempre é a
hora prevista pelo nosso Pai Celestial?
- Isso mesmo.
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Pra dizer a verdade, na maioria, mesmo, dos casos de
desencarnação, ficamos mesmo é a dever... Se tivéssemos nos
comportado bem perante as nossas dificuldades familiares, teríamos
tido um pouco mais bílis que nos fizesse suportar as contrariedades
do dia a dia. Se mantivéssemos a calma durante um quarto de hora
naquele bate-papo profissional, com certeza haveríamos de ter sido
agraciada pela oferta generosa de mais oxigênio nos pulmões, que
nos facultasse saúde e energia para a lida do dia de trabalho
necessário. E mais, se não tivéssemos nos socorrido daquele copinho
de cerveja (geladinha!) na intenção de afogar as nossas mágoas
conjugais, nem sequer teríamos nos permitido fossemos visitadas
pelas correntezas tenebrosas dos diversos tipos de parasitas astrais,
que vazem parte da colméia de tributo peçonhento a todos aqueles
que se tornam vitimas, de si mesmas, na fornalha maldita do vicio.
- Olhando a coisa por esse prisma, minha querida companheira,
chego a pensar que os nossos amigos do solo planetário não passam
de verdadeiras vespas ambulantes, que se nutrem, uns dos outros,
nesse mar intenso de corações perdidos e pensamentos agoniados.
- Então, você mesma acaba de encontrar a resposta para a sua
pergunta inicial.
Ou seja, enquanto os meus filhos, familiares e amigos não
passarem a compreender a vida como ela realmente é, sempre
nutrida pelos sentimentos e pelos desejos das pessoas, não seremos
capazes, por enquanto, de desvencilharmo-nos dos “atenciosos”
pedidos de proteção e auxílio aos que tombaram no crime e na
loucura da vida passageira, mas que, inadvertidamente, continuam a
ser como sempre gostaram de ser: CEGOS A CONDUSIREM CEGOS!
Pois, assim, vou eu, imediatamente, avisar aos “meus” que ficaram
na retaguarda da Terra, a rogar, a cada um deles, pelos fios invisíveis
da prece, que passem a nutrir melhores pensamentos em relação a
mim mesma, e mais amor e carinho aos que lá se encontram,
havidos por atenção, conforto e Caridade.
Deus lhe pague!

H. B. (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 18 de maio de 2015)
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Nota do médium: Sinceramente, apesar do largo período de tempo que
já venho transitando pelo labor mediúnico, embora reconheça que todas as
atividades que envolvem os comunicados de Além-Túmulo, são,
invariavelmente, fartas de muitas surpresas.
E no caso destas duas ultimas comunicações, pelo Espírito H. B., não foi
exceção.
Para dizer a verdade, “deu muito pano pra maga”.
E ao final de tudo, após quase dois dias inteiros de longo dialogo entre
mim e a nossa querida M., filha encarnada da Mensageira Espiritual,
chegamos à conclusão que esta ocorrência daria um interessante
estudo sobre Psicologia Experimental, Mediunidade e Doutrina Espírita.
Para começar, logo após termos recebido a primeira carta, entramos em
contato com a nossa amiga, na intenção de lhe deixar ciente de que a sua
mãezinha espiritual não se interessara em dar maiores informações a
respeito de sua vida espiritual, e nem mesmo de sua identidade, no que
corresponde a determinados detalhes de sua vida pessoal, de quando
encarnada.
E logo mais, veio a segunda mensagem de sua mãe. E seguindo a mesma
linha de comunicação, ou seja, somente com um conteúdo moral,
profundamente evangélico e instrutivo.
Somente, que com o desenrolar de nossa conversa é que a amiga
Martinha foi nos solicitando desculpas, já que não identificava a
“personalidade” de sua antiga mãe da Terra, nas respectivas missivas do
além.
Vejamos, então, o conteúdo de algumas de nossas conversas pelo
Facebook (com as devidas correções gramaticais), e observemos como tudo
se tornou muito instrutivo para cada um de nós, em decorrência mesmo das
explicações surpreendentes de D. H., que se mantinha de prontidão ao meu
lado e me intuindo e orientando:
M - Bom dia Val!
As mensagens dadas são realmente Lindas amigo. Mas, talvez pela minha
rude ignorância, ainda não identifiquei nelas essências, se assim posso
chamar, que a identifique como as de minha Mãezona.
Juro a vc que li e reli.
VF- Ela está mais jovem, de cabelos compridos e lisos (pouquíssimo
ondulado), jovial e alegre. Muito ativa e de estatura mais ou menos igual a
sua, um pouco maior, creio. Na Vida dos Espíritos, principalmente, depois
de longo período da desencarnação, os nossos entes queridos modificam
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muito. Quando conscientes, se tornam mais estudiosos e sábios. Sua mãe,
me parece ter profundo carinho e ternura por você, mas pelo sentimento
muito forte que lhe nutre, precisou de outra Entidade mais elevada para
grafar com a seriedade devida as duas cartas que lhe enviou. Não tenho a
força moral para lhe incutir na cabeça que é a sua mãezinha, mas posso
garantir que é ela mesma. Ela está com uma aparência de seus 25-28 anos
de idade. Muito bonita e sorridente. Não veja sua mãe com antes,
geralmente muito ignorante. Pegue a mensagem, ou antes, as orientações
que ela lhe dá, pois você verá que ela está "É MUITO CERTA, no que se
refere à sua vida pessoal. Na maioria das vezes, as nossas mães vêem mais
do que a gente mesmo! Você não acha? Pense nisto e me responda...
Beijos...
Só lembrando: Geralmente, desejamos que os nosso entes queridos mortos
nos afague o ego. Mas o que eles fazem mesmo, é nos chamar a atenção e
dar no que pensarmos...
Mais Uma: (risos...): Ela está preocupada mesmo é com a sua vida
espiritual. Você pensa que vai bem... Mas ela acha que vai indo muito mal!
Se, no futuro, você assumir a sua mediunidade, ela mesma, vai psicografar
por seu intermédio. Eles, seus pais, tem missão com você na Mediunidade
com Jesus... E olha, no mínimo, devemos levar as orientações espirituais
com a devida atenção... Sei que ela está certa. Da mesma maneira que ela
tem se preocupado moralmente com você, eu também ando!... Risos... TE
CUIDA, M., MEU ANJO... Beijos...
Oi nós novamente!... Só para arrematar, mesmo porque com você eu não
perco tempo, você é minha linda amiguinha!... Faz algum tempo que um
espírito muito famoso de Hollywood psicografou por meu intermédio e
afirmou que, diferente como pensavam todos, que ele havia se suicidado,
na verdade ele havia sido ASSASSINADO MESMO... O processo seguiu esta
linha, mas foi arquivado por falta de evidências, provavelmente para
encobertar um grande figurão norte-americano. E ele me disse que sim,
havia sido um assassinato. Poderia inclusive fornecer dados sobre o
assunto, nome, local, etc... IMEDIATAMENTE, MEUS AMIGOS ESPIRITUAIS
me ordenaram apagar isso do texto e esquecer o ocorrido. Pois a nossa
faculdade não se presta aos serviços de polícia... O que estou querendo lhe
dizer, é que, em determinadas circunstancias, a sua mãezinha poderia ter
fornecido dados melhores de identificação pessoal. Mas DEUS NÃO
PERMITIU, pois nada faria você mudar de opinião em relação a sua própria
vida pessoal, que, segundo você pensa, vai muito bem, obrigado... Mas ela,
e seu pai, estão mais preocupados com a sua situação espiritual. Medite no
que ela escreve nas duas cartas. E verá, se tiver visão, que ela está é muito
certa em relação a sua vida intima... Ela manda dizer que quanto a Prova
Definitiva DE SUA IDENTIDADE ESPIRITUAL, você vai receber quando se
prontificar a trabalhar na Caridade pela Mediunidade com Jesus Cristo... Ai
sim, você vai está capacitada para lhe sentir o próprio coração... Beijos
minha querida e eterna amiga!
REENCARNAÇÃO: Faz alguns meses, que mantendo contado de amizade
com uma conhecida Psicóloga e Terapeuta, no Sul do Brasil, lhe informei
que, ela, havia sido a reencarnação passada da rainha francesa Maria
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Antonieta. Pois bem, para a sua total surpresa, ela me contou que desde
muito tempo vem fazendo análise (apesar de ela ser uma excelente
terapeuta espiritualista), em decorrência de visões traumáticas que ela tem
todos os dias, durante anos. Ela não pode chegar perto de janelas que
acredita que vai TER A CABEÇA "decepada" pela força cortante dos vidros...
Pois bem: MARIA ANTONIETA MORREU NA "GUILHOTINA", PERDENDO A
PRÓPRIA CABEÇA NO CADAFALSO DE PARIS. E isso, eu lhe informei, sem
que ela, jamais, tivesse tocado no seu passado comigo... As coisas
espirituais são assim mesmo, só recebemos o que naturalmente DEUS
PERMITE. Entendeu minha amiguinha. Este fato surpreendente de
reencarnação e mediunidade, está incluso em um de meus livros
mediúnicos!
Há 8 horas

M- Meu amigo, com a permissão de Deus, tudo vai se encaixar, pois eu
me entrego todos os dias, e eu agradeço e entrego a minha vida a ele.
Acredite, eu confio em vc.
Talvez seja a carência que cause a minha necessidade de identificá-la nas
escritas, como forma de minimizar a saudade.
VF- Veja o seu e-mail... Enviei um capítulo de um determinado livro meu,
e com isso você vai ficar sabendo como é a relação dos Espíritos com os
médiuns... É uma maravilha, mas também uma barra... “Não entregue sua
vida somente nas mãos de Deus, não”... Risos... Faça como sua mãezinha
lhe pede. Tome as rédeas em suas mãos e "trabalhe" na Caridade, e
assuma a sua Mediunidade, assim que for possível... Somente uma
"mãezona" mesmo para se preocupar tato com uma filha, depois de
morta... Geralmente, os Espíritos "caem fora daqui" e nem pensam em
voltar... Aqui, minha amiga, é uma barra! Risos... Confie, ela está ao seu
lado, junto com seu paizinho, lhe amando e confiando que você vai fazer a
sua parte com Jesus. Estude, AME, e sirva... Seja feliz, AME, e tolere. Seja
caridosa, AME, e construa uma vida de paz, saúde e esperança. Isso é o
que ela deseja de você. No mais, tudo é "festa" com JESUS!...
M- Vou ver.
VF- OUTRO DETALHE: Você precisa me permitir colocar os textos originais
com o nome de sua mãezinha... Olha, ontem, logo que me veio a idéia de
divulgar as duas mensagens de sua mãe, pensei comigo meso: "Não, não
preciso colocar o nome original dela. Usarei um pseudônimo. Mesmo triste,
pensei melhor não revelar a identidade dela, provavelmente sentindo a sua
negativa... Então, imediatamente, vi surgir bem a minha frente, ela, num
corpo espiritual jovem e muito formoso, com as duas lindas mãozinhas
postas juntas na altura do peito, como a me pedir, em tom de súplica:
"Não, deixe o meu nome original completo. “Seria uma felicidade para mim,
poder fazer parte dessa Equipe de Luz do Espírito de Verdade". Isso, ela
quase em lágrimas... E assim, minha amada amiga, peço que me permita
usar o nomezinho original de sua doce mamãe!... Posso? Pode crer, ela vai
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ficar muito feliz "em ficar famosa" junto à Jesus!... RISOS... Beijos
eternos...
M- Claro que os pode, amigo.
Já te disse, confio em vc.
A minha negativa não é para vc. E, sim, para mim mesma, por não a ter
identificado, conforme te falei.
VF- Vou lhe falar uma VERDADE, que sua mãe está insistindo em lhe
transmitir... Principalmente pelo fato de muita gente não conhecer os
mecanismos da mediunidade... Ela informa que NÃO VAI, EM ABSOLUTO,
LHE MANDAR PROVAS MATERIAIS DE SUA IDENTIDADE (se algum outro
médium o fizer, pode crer que vai ser outro Espírito, desejando lhe desviar
das orientações originais de agora!)... Ela informa, que quanto a endereço,
nomes, datas, locais específicos, QUALQUER ESPÍRITO ESPERTALHÃO PODE
POSSUIR, bastando seguir os passos da pessoa que deseja influenciar...
Nos comunicados de Além-Túmulo de confiança, tem que prevalecer a
confiança no médium e a confiança de que os Espíritos só falam o que
desejam e como desejam... A MORAL, O CONTEÚDO DA CARTA ESPIRITUAL
É QUE FARÁ TODA A DIFERENÇA... Uma mãe ou um pai, só aconselharão
para o bem (não o bem material somente, MAS PARA A VIDA ESPIRITUAL
DO SER AMADO!). Ela reafirma tudo o que lhe disse: “As duas cartas estão
plenamente concordante com a sua vida atual!...” Ela escreveu para todos,
mas, principalmente, para você mesma, que ainda "TEIMA EM NÃO
ENXERGAR AS PALAVRAS DELA COM OS OLHOS DA ALMA QUE SE VOLTA
PARA O PAI"... Com o tempo, diz ela, você receberá as provas que deseja,
segundo estas duas cartas que lhe encaminhou... A Mediunidade é coisa
séria e por ela, com a mediunidade em você mesma, você reconhecerá a
sua própria mãezinha. Estude as cartas, não somente como filha do
coração, mas como serva de Deus e criatura que busca se melhorar para
Deus, com Jesus Cristo. Ela diz que você já é muito feliz e privilegiada...
"Sorria minha filha"! Ela diz...
Há 4 horas

VF- M., minha irmã! Procurei uma orientação de nossa Benfeitora
Veneranda, e cheguei a conclusão não ser conveniente colocar o nome real
de sua mãezinha espiritual em nossa obra, já que você mesma, como filha,
não identificou na mensagem dela qualquer vinculo emocional, etc, que lhe
ligasse ao Espírito comunicante. Moralmente, confiamos nas orientações
dessa Entidade e pessoalmente não tenho dúvidas que seja realmente Dona
H., que por algum motivo pessoal não desejar ser identificada por
elementos de comprovação material, mas, sim: MORAL.
Como ela mesma lhe afirmou, esta prova que você tanto deseja para
"crer" nas mensagens de além-túmulo, só deverá chegar por seu próprio
intermédio, quando você resolver assumir o seu mandato mediúnico.
Segundo ela: "Para crer em Deus, não precisamos Lhe tocar as carnes, mas
somente lhe perceber o amor pela obra da própria Natureza a nossa volta!”.
Esta, é a sua maior provação espiritual, e segundo ela, ainda: “ O seu
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compromisso com Jesus está exatamente na Mediunidade que ainda não
compreende em sua total extensão. Continue confiando em Jesus Cristo!
Sem problema algum, terei o maior prazer de colocar uma abreviação no
nome tão charmoso, quanto delicado, de Dona H.. Abraços do seu sempre
amigo. Vivaldo.
Minha amiga! continue escrevendo quando desejar... Nada impede que
continuemos sempre como bons amigos... Mas, recordando a sua mãe
espiritual, fique tranqüila quanto a isso, geralmente os Espíritos mudam
muito depois de longo período na Vida Espiritual, como é o caso de sua
mãe, pelo menos pelo que você tem me falado, pois não encontra ponto de
referência em suas palavras de mãe... Imagine só, se você depois dos
últimos trinta anos de vida continuasse a mesma de trinta anos atrás, sem
qualquer mudança de comportamento, fala, expressão, pensamento,
cultura, etc.?! Imaginemos na Vida Espiritual, que é tudo muito diferente da
vida daqui, pelo menos, nos Planos Mais Elevados?!... Pelo que sua mãe me
mostrou, ela tem muita dificuldade em se fazer visualizar tal qual era
anteriormente, pois já se passaram muitos anos da desencarnação, sem
contar que quando os Espíritos se transfiguram ou falam como antes, para
poder serem identificados, vêm à tona na memória astral tudo de bom, e
tudo de ruim também... Na maioria dos casos, segundo ela, não dá para
recordar só das coisas felizes... Assim, como numa Terapia de Regressão de
Memória. O perigo é sempre constante, tanto para encarnados quanto para
desencarnados... E no caso dela, ela tem uma personalidade muito
delicada, sensível... E está deixando isto para uma oportunidade em que
você mesma, pelo seu amor, lhe acolha o próprio Espírito pela força de sua
mente mediúnica. Mas, isso só vai depender de você mesma, de seu
interesse em se confiar aos serviços santificados da Mediunidade com Jesus
Cristo. Como ela disse antes, isso faz parte de seu compromisso com ela e
seu pai, que são os seus Guias particulares. Estão e estarão sempre ao seu
lado. Continue orando por eles e vigiando na sua vida pessoal. Segundo ela,
a vida na Terra é cheia de grandes perigos. Tome cuidado e siga confiante.
Ela encerra essa carta!
M- Obrigado amigo.
Do meu eterno amor, meu Papai, tens notícia?
VF- Segue ele ao lado de sua mãe. Acolhendo-lhe o carinho e a ternura.
Segundo ele: “Coração de mãe tem prioridade tanto na Terra, quanto no
Céu.” Ele diz que ela é mais instruída que ele...Risos... E resume: "Bola pra
frente minha filha! sigamos no caminho do acerto, porque não dá mais
tempo para continuar naquela vidinha sem graça de antes. Confie, trabalhe
e estude.”
- "MINHA FILHA! NO LOCAL ONDE ME ENCONTRO NÃO SE FALA EM
TRISTEZA. FALAMOS DE SERVIÇO"... (Mamãe!).
Nota: Dialogo mantido em 18 & 19 de maio de 2015,
pelo Facebook.
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Até aqui, a pretensa posição do médium em convencer a sua filha,
da autenticidade das duas cartas mediúnicas, fica evidenciada pela
contínua conversação. Entretanto, durante o diálogo carinhoso, entre
Vivaldo Filho e a jovem senhora M. B., se ressaltam as explicações do
Espírito H. B., que se caracterizam de uma profundidade moral e
cultural bastante acentuada, deixando entrever a sua elevação
espiritual.
Explicações muito racionais e lógicas, por parte da Mensageira
Espiritual, com o detalhe muito sugestivo, algo que nem o médium
havia tomado conhecimento antes, do fato de os Espíritos, que já
haviam desencarnado há longo tempo sobre o solo terreno,
precisavam, ou precisam, para se identificarem nos comunicados
Intermundos, de uma espécie de atendimento prévio na área da
Psicologia e da Análise, como fica implícito pelas suas palavras, já
que não somente entram em jogo as forças magnéticas, e fluídicas,
mas, muito particularmente, as de origem Psicológicas, pois, junto
com a transfiguração do perispírito do ser que irá se comunicar (que
lhe identifique a figura físico-astral), há de se realizar, nas
profundezas do subconsciente da Entidade comunicante, uma
verdadeira (e talvez avassaladora) possessão nos próprios arquivos
da memória, o que a obrigará, mesmo dentro da relatividade da
proteção superior a que estiver submetida, a se sujeitar aos diversos
tipos de “surpresas”, nem sempre felizes, quando estão em jogo
forças mentais e morais, na maioria das vezes, tão antagônicas: as
do Espírito comunicante, dos Guias, do médium, do consulente, e das
possíveis personalidades intrusas, encarnadas e desencarnadas.
E neste caso, em particular, ela mesma, o Espírito H., muito
sensibilizada com a situação, deixou claro para a sua filhinha
encarnada, que não lhe seria possível aventurar-se a tal façanha, por
ainda não se encontrar devidamente preparada para consultas às
memórias que ficaram para trás de um tempo que, para ela, muito
naturalmente, já morreu!
Por outro lado, num desses determinados momentos do dialogo
que se seguia, entre mim e sua filha amada, com a sua devida
intervenção espiritual, pude lhe notar a distancia de mim, como se já
não estivesse em nosso recinto doméstico na nossa insignificante
companhia, mas, sim, bem ao lado de sua querida Martinha, embora
que faceando duas dimensões distintas. Neste exato momento da
visão clarividente (a distancia), pude ver nitidamente o seu jovem
corpo astral ser envolvido por uma série de diminutas “telas”
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cinematográficas, creio que centenas delas, que passaram a se
movimentar, em ato continuo, em torno de sua psicosfera espiritual,
estalando imagens brilhantes e de teor magnético variado, segundo
pude perceber.
Tomado de surpresa pelo inusitado, percebi, naquele mesmo
instante, que ela, Dona H., passou a se constranger profundamente,
como se a visão das imagens em projeção psíquica bem a sua frente,
estivessem lhe trazendo, também, desconforto e conflito de ordem
emocional.
O choque se deu ao mesmo tempo comigo.
Então, ao perceber a situação de angustia da cara Benfeitora
Espiritual, quase que num átimo de tempo, e seguindo-lhe de perto a
situação aflitiva, tratei imediatamente de me “desconectar” com
aquelas
irradiações
de
sua
memória
astral
(passada),
compreendendo de pronto que, ela, estaria, de alguma maneira,
também, livre do assalto inesperado do seu passado da Terra.
É muito importante que se diga, que a única experiência desse teor
que tive a oportunidade de experimentar no decorrer de minha
simplória trajetória mediúnica, aconteceu exatamente comigo
(completamente em estado de vigília!) e, exatamente, numa
ocorrência na qual eu me via numa época recuada do tempo, no
século XVIII, ocorrência, esta, relatada em detalhes na nossa
primeira obra mediúnica, e de pesquisa doutrinária, “MEDIUNIDADE
EM DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”.
Uma corrida aos ensinos de Allan Kardec, em “O Livro dos
Médiuns”, será de grande valia para todos que se interessarem pelos
tipos variados de médiuns e mediunidades, além dos tipos variados
de manifestações espirituais.
Sem isto, ficará difícil, muito difícil mesmo, apreender como se dão
as nossas relações humanas com o Mundo dos Espíritos.
Outra ocorrência das mais surpreendentes, fora o fato de durante
os dois dias que mantivemos contato por intermédio no Facebook, eu
e a querida amiga Martinha, estar dando continuidade, muito natural,
e sem qualquer premeditação, da obra “LINDOS CASOS DE CHICO
XAVIER”, por Ramiro Gama (Editora Lake), quando, de maneira
surpreendente, deparamo-nos com os seguintes tópicos, ou
capítulos:

43

Ed. e-book:
2015

Livro # 11: “O Espiritismo” – Espírito Chico Xavier/Vivaldo P. S. Filho

- 127: Chapéu a Prestação.
- 128: Não Posso Aceitar Dinheiro.
- 129: Uma Lição para os Médiuns...
- 130: Quanta Experimentação! (Neste específico capítulo do livro,
pude fazer uma analogia perfeita com o que também sentimos após o
termino de meu prolongado bate-papo espiritual com Martinha e sua
genitora desencarnada: Intensas dores por todo o corpo físico, como
se tivesse tomado uma surra de “quebrar” os ossos do esqueleto!
Então, pensei comigo mesmo: “É, agora entendo o que o Chico queria
dizer quando afirmava que, em determinadas manifestações
mediúnicas, se sentia todo quebrado”! No nosso caso, não que
estivéssemos diante de duas figuras satânicas do astral inferior, mas
a força mental e emocional desprendida por nossa faculdade
mediúnica, foi realmente intensa).
- 131: Para Não Perder o Clima.
Quem desejar se aventurar ao deleite de saborear estas narrativas
belíssimas da vida do grande médium mineiro, basta consultar a obra
original de Ramiro Gama. E verão o que estamos tentando dizer.
Embora, tudo esteja muito bem explicado, as surpresas ainda não
param por ai. É que, após o meu último contato com a amiga M., fui
dormir um pouco, tão extenuado mediunicamente que me
encontrava.
Pois bem, no dia 19/05/2015, logo ao acordar, por volta das
16hs40min, liguei o aparelho de televisão, e me deparei
imediatamente com uma cena das mais lindas, no filme da “Sessão
da Tarde” (A Força de um Sonho, TV Globo): Uma mãe em
profunda dor moral, tentando orientar a própria filhinha para o
caminho do bem, junto a sua família, composta por ela mesma, a
filha em questão, e o seu pequeno irmãozinho.
Em decorrência da natureza dessas ocorrências transcendentais,
repletas de grandes ensinamentos místicos e sentimentais,
resolvemos, assim, publicar o material original dando, apenas
mantendo em sigilo os “nomes aos bois” (risos...), já que se trata de
um dialogo intimo entre parentes, embora estejam residindo em
Dimensões Espirituais diferentes.
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O que mais nos importa aqui, são os ensinamentos morais e
doutrinários que se confundem com a própria mensagem do
Espiritismo, o de que estamos ligados aos entes amados, por fios
invisíveis de amor e da oração, estejamos vivos ou, aparentemente,
mortos.

Mediunidade – Um Compromisso Sagrado com Jesus!
Precisamos entender também, que a dose de responsabilidade que
fora depositada sobre a nossa irmã M. B., por sua própria mãezinha
desencarnada, no que se refere às possíveis comprovações
“materiais” (ou técnicas) de sua atual condição espiritual, aliás, uma
das exigências de nossa amiga para que viesse a identificar a sua
mãe em nossa humilde carta mediúnica (!), foi uma grande prova
de sua elevação espiritual, pois, se de um lado a sua “filhinha do
coração” não se dispunha ao próprio compromisso na Mediunidade
com Jesus (como ficou evidenciado pela sua continuada resistência ao
assunto!) com o mesmo devotamento “que ela dizia ter pela genitora
morta”, não seria ela, a grande Benfeitora desencarnada, e carregada
de sabedoria, como de graves responsabilidades a frente do
Consolador Prometido, que iria movimentar qualquer esforço, sempre
muito valioso para os Espíritos da Luz, na condução de elementos
neuropsíquicos, na maioria das vezes, muito raros na economia
fluídica dos seres imperfeitos da Terra, para lhe evidenciar, de
maneira mais positiva, a sua própria presença, toda moral.
E nos parece que foi isso mesmo que a nossa amiga encarnada não
soube, ou não quis entender.
Aliás, algo que ocorre com a maioria de nós todos, que temos
reencarnado com determinadas tarefas de auxílio e socorro aos
irmãos em sofrimento, pelas portas abençoadas de um serviço todo
divino, como é o caso da Mediunidade no Espiritismo, e, diante dos
imperiosos resgates pessoais, e mesmo coletivos, acabamos por
enveredar por outros caminhos, que, provavelmente, nos conduzirão
a futuros débitos, maiores ainda que os atuais.
Da mesma maneira que colocamos no início dessa nossa nota,
voltamos a afirmar que este comunicado de Além-Túmulo, embora se
apresente com determinada “limitação” mediúnica, no que diz
respeito a uma maior evidencia “material” em relação à identidade do
Espírito comunicante, já que ele centrou as suas sábias reflexões na
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conduta moral do ente encarnado, que por sua vez, de maneira
insólita, preferiu descartar a idoneidade, ou a autenticidade, do
comunicado mediúnico, provavelmente, com vistas a esconder-se
(psicologicamente falando!) das graves questões que envolve a sua
atual existência material.
Isto, para mim mesmo, como médium de Psicoscópia – para um
estudo mais detalhado a respeito dessa faculdade, recomendamos
que os leitores amigos se dirigissem à magnífica obra de ANDRÉ
LUIZ, “Nos Domínios da Mediunidade”, capítulo 2, o psicoscópio,
Chico Xavier/Editora FEB –, ficou evidenciado, também, pela natureza
de suas irradiações emocionais, mesmo estando ela há muitos
quilômetros de minha presença.
Mesmo tendo realizado para ela, de maneira muito particular, um
minucioso estudo em torno da mensagem espiritual de sua benfeitora
desencarnada, ela, a nossa estimadíssima senhora M. B., continuou,
sistematicamente, negando a veracidade dos fatos e das suas
ocorrências, de fórum muito intimo, em relação a sua vida
comportamental e emocional, e que lhe evidenciaria o caráter
totalmente moral da psicografia em análise.

Reencarnação & Mediunidade: As Portas da Salvação pela Caridade!

Então, nos perguntamos por qual motivo isso vem ocorrendo com
os inúmeros Mensageiros encarnados, que, embora já tenham
adentrado as largas portas de ventura, paz, e realização espiritual, da
Terceira Revelação, apesar de, nem sempre, ser pela via magnânima
do amor e do desprendimento, mas pelo sofrimento e pelos
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dolorosos processos da obsessão, não se dispõem ao mandato
mediúnico, mesmo após terem tomado ciência de que,
verdadeiramente,
são
médiuns
de
tarefas
específicas
na
Mediunidade?!
Logicamente, que devemos caracterizar este tipo de ocorrência,
primeiramente, pela grande falta de informação, crendo eles que caso
de disponham ao seu sagrado mandato, forçosamente haverão de se
tornarem verdadeiros anjos, de um dia para o outro. O segundo
motivo, cremos, seja o de não desejar se desprender dos bens
materiais, mesmo que seja à conta de “conta gotas”!
De uma maneira ou de outra, podemos garantir, pela nossa própria
experiência de longos vinte (20) anos na mediunidade, que: ainda
não deixei de ser homem. E que, dentro de certos limites, continuo
gostando das mesmas coisas que antes, a exemplo de “sexo”,
música, passeios (ou lazer), de conversar com as pessoas, de uma
maneira geral, e, particularmente, de namorar muito! (Risos).
Ou seja, só me afastei mesmo do horripilante vicio do álcool e da
vida deprimente, que, invariavelmente, é levada pela maioria das
pessoas, seja no Brasil ou no exterior, no contexto geral do
peçonhento carnaval.
No mais, vou levando a minha existência carnal: NUMA BOA!
Portanto, não vemos por onde esses nossos desprevenidos irmãos
de romagem terrena, possam se garantir, no sentido de eximir-se de
seus inadiáveis compromissos espirituais, junto aos seus valorosos
Guias e Mentores, com uma vida de além morte repleta de felicidade
e real alegria.
O certo mesmo, para cada um de nós, com tais compromissos, é o
de procurarmos seguir os exemplos de um Chico Xavier, de uma
Elizabeth d´Espérance ou de uma Yvonne A. Pereira, garantindo,
assim, mesmo que modestamente, o nosso triunfo diante das
inferioridades do mundo passageiro e a nossa Verdadeira Felicidade
na Vida Eterna.
Não há outro jeito a dar.
Com isto, encerramos a nossa reflexão em torno dos diversos tipos
de comunicados de Além-Túmulo, com a participação da minha
grande amiga do coração, ainda um tanto “preguiçosa” (risos!...) M.
B., e a sua linda Mãezinha Espiritual, Dona H. B..
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D´Espérance, Yvonne Pereira e Chico Xavier

“Se dizes de ti para contigo: ‘confio no médium’, robusteces o
contingente de forças para a realização do melhor; contudo, se
adicionas: ‘mas duvido da sinceridade da assistência que o cerca’,
fazes imediatamente o contrário”.

–

Emmanuel

(Chico Xavier – “Seara dos Médiuns”, q. 331, Editora FEB)
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A COLEÇÃO COMPLETA DA OBRA MEDIÚNICA DE
VIVALDO P. S. FILHO – POR ESPÍRITOS DIVERSOS!

OS MAIS DE CEM (100) LIVROS MEDIÚNICOS (INÉDITOS),
PSICOGRAFADOS PELO MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO
SE ENCONTRAM DISPONÍVEIS (INTEIRAMENTE "GRÁTIS")
PARA TODOS OS COMPANHEIROS ESPÍRITAS, ESTUDANTES E
PESQUISADORES SOBRE ESPIRITUALISMO, ESPIRITISMO E
ESPIRITUALIDADE, E DEMAIS INTERESSADOS!!!
Quem desejar receber acessar ou baixar os "arquivos" (em formato
PDF) dos livros mediúnicos de Vivaldo P. S. Filho, sem qualquer
despesa financeira por parte do interessado, basta acessar a
nossa Home Page:

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho

ISTO MESMO: COMPLETAMENTE GRÁTIS!
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AJUDA! E (Com Certeza) o Céu te Ajudará

Segregado no mundo, o homem chora e geme.
E os Partidários da alegria e da felicidade com Jesus Cristo, os Espíritos
da Luz, vertem do Mais Alto o cântico perfeito de Amor e Instrução
mediante a sagrada atribuição da Mediunidade, na intenção de um dia,
não muito distante, ouvirem das Alturas as vozes harmônicas dos BemAventurados da Terra, que souberam converter as suas dúvidas e
vacilações em ofertas generosas de bondade para todos.
A luta continua. E a Reencarnação é a porta de nossa salvação!

Martin Luther King Jr (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015, às 13hs00min)
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MENSAGENS ESPÍRITAS

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens
Espirituais sobre Ciência, Filosofia, e Religião (inéditas), os
Amigos da Vida Maior, em grande parte da 9ª. Esfera
Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência),
consolam, esclarecem e animam os corações humanos,
sempre desejosos que se encontram de transmitir aos
companheiros encarnados na Terra: mais Amor e mais
Carinho, mais Educação e mais Orientação, com palavras
carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima
de tudo, de muita Esperança no futuro, para todos aqueles
que já se identificam com as formosas promessas de
Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.
O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho
“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8)
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Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica
de Francisco Cândido Xavier.
Portfólio das Obras Mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho
By Chico Xavier & Veneranda (Santa Isabel de Aragão)
(Salvador/BA – 1ª. edição: junho de 2015)
Revista: 13/10/2019.
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