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MENSAGENS DE

ALÉM-TÚMULO
Os Espíritos nos dizem: “Voltamos”!
Esta obra mediúnica foi realizada em homenagem ao livro “VOLTEI”,
do Espírito Irmão Jacob, pela lavra psicográfica e abençoada de
Francisco Cândido Xavier (FEB).

Vivaldo P. S. Filho

Espíritos Diversos
Sob a Supervisão dos Espíritos

ELVIS PRESLEY
SANTA CLARA DE ASSIS
1a edição: © 2015 Copyright by Vivaldo P. S. Filho
Obra (original) realizada sem fins lucrativos, iniciada em meados de
junho de 2012 e concluída em 01 de setembro de 2012, após pouco
mais de um mês de trabalho na psicografia. No entanto, mais a frente,
outras mensagens espirituais foram adicionadas ao presente esforço, num
LIVRO DOIS (MENSAGENS ESPARSAS), este, somente concluído em
12 de maio de 2015, em comemoração ao Dia das Mães, na intenção de
enriquecer o trabalho dos Espíritos Amigos que, aqui, nos ofertaram não
somente amor e carinho, como ternura e amizade sinceras, além de muita
paixão por Nosso Senhor Jesus Cristo.

EDIÇÃO ESPECIAL 2019 – REVISTA & AMPLIADA.
Os recursos arrecadados com a publicação desta obra deverão ser doados
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPÍRITISMO, não recebendo o
autor qualquer remuneração proveniente de sua venda.
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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

______________________

Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway
(www.flamingstar.no) por nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de
Elvis Presley, do seu imenso acervo.
Também o nosso carinho especial ao querido autor e mega Elvis collector
Erik Lorentzen (www.elvisfiles.no) pela mesma gentileza.
O nosso afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo Arne Metzner
(Norway).
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Prefácio

“Um Encontro com Deus”

Espírito Veneranda
(Santa Isabel de Aragão)
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A Medicina

da Alma tem nos trazido a todos, uma grande

revolução nos conceitos de Saúde e Harmonia, Paz e Equilíbrio.
Não há como termos mais dúvidas quanto a isso, haja vista que a
própria Entidade Maior das Causas da Saúde, na Esfera dos amigos
sediados no Orbe planetário, a OMS, já consagra a Obsessão,
causada por forças Espirituais e completamente independentes das
personalidades em tratamento, como uma realidade inconteste no
âmbito das causas das anomalias mentais ou, pelo menos, em grande
parcela delas.
Assim sendo, encontraremos mais amiúde, e mais explicitamente,
nos postulados do Espiritismo, sem qualquer “sabor” de
envaidecimento ou sectarismo para com as demais escolas do
pensamento científico, filosófico ou religioso do mundo, um campo
extremamente fértil de recomendações seguras e, inabalavelmente,
muito bem estruturadas desde meados do século XIX, pelo
eminente Educador Hippolyte Léon Denizard Rivail, o nosso querido
benfeitor Allan Kardec, no sentido de salvaguardar não somente a
saúde mental dos seres humanos, mas, e principalmente, lhes
proporcionar as bases morais seguras para uma vida plena de paz,
alegria e prosperidade, a frente do imenso futuro que se desenrola a
frente de todos, os vivos da terra e os Imortais da Eternidade.
Na condição de “insignificante” cisco, o querido Amigo, volta, mais
tarde, cerca de 50 anos após seu súbito, porém já aguardado...
falecimento, ao trabalho de Gigante, que por sua vez haveria de dar
continuidade após, mais uma vez, e graças a Deus... o seu “novo”
desprendimento dos despojos materiais, agora santificado pela
aureola santa do Bom Semeador.
Aqui, meus irmãos e colegas de Cristianismo-Espírita, haveremos
de encontrar algumas das singelas páginas que foram ministradas ao
nosso querido Vivaldo Filho, na condição de humilde, e “mais ou
menos” disciplinado medianeiro, por alguns de nossos companheiros
de Ideal, que, a serviço de Jesus Cristo, houveram por bem, e com a
felicidade dos humildes depositários da Moeda do Senhor, enriquecernos com seus valores não apenas intelectuais na esfera de suas
atividades profissionais, ora empreendidas no Além Túmulo, mas,
e principalmente, no aspecto mais importante a que todos nós
deveríamos, urgentemente, dar mais ênfase em sedimentar: “O
Amor incondicional ao próximo”.
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Segundo nosso entendimento humilde, não haveríamos outro
qualificativo senão o de “Trabalhadores da Última Hora”, para
designarmos esses companheiros e companheiras que tudo fizeram, e
em tudo se esforçaram, para deixar às posteridades futuras algo de
suas qualidades emocionais.
Mas, para que tal tivesse acontecido como ocorreu, estritamente
segundo a prévia Organização Espiritual, muitos Trabalhadores de
nossa esfera de ação e outros tantos sediados na Crosta terrestre
foram convidados a encamparem esta tarefa que, única e
exclusivamente, pertence ao Cristo, o nosso Mestre e Salvador.
Muito amamos e muito temos dito, mas muito ainda falta dizermos
e a amarmos... Naquele Amor que só a Ele está reservado, pelo
menos por enquanto!...
E nesse ENCONTRO COM DEUS, rogamos as suas Eternas
Bênçãos e o seu Vigoroso Amor a cada um de vocês, para que o
amanhã de cada um, em particular, seja verdadeiramente de Glória e
Beatificações.
Paz com todos e paz em todos. São os nossos votos de esperança,
cada vez mais renovada no serviço construtivo da Fé e da Caridade.

Veneranda (Espírito)
Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada às 22h40min,
Do dia 04 de setembro de 2012.
A rainha Santa Isabel de Aragão nasceu em Saragoça, Reino de
Aragão, em 1271. E desencarnou em 4 de julho de 1336, aos 65 anos, em
Estremoz, Portugal.
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).

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO

9

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

10

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Introdução

Sra. Amélie Boudet ao lado de Allan Kardec

O AMOR INCONDICIONAL
Lembrando-nos das palavras amorosas da querida Benfeitora
Veneranda, viemos trazer a nossa partilha do “Pão” da Vida, aquele
ao qual nos foi transmitido por Jesus de Nazaré, em Graças e Belezas
Infinitas, no seu Amor completo por todos nós e cada um de nós, em
particular.
Não teria outra coisa a compartilhar, com os meus amados
companheiros de Espiritismo, senão minha a eterna gratidão à Ele, o
Cristo, que me proporcionou, em minha última passagem pelo Planos
dos Mortais, uma oportunidade que, talvez, se a malbaratasse,
haveríamos de levar uma “eternidade” em longos prantos e em
extensas lágrimas, a lamentar-me pela negligência numa vida de
encantamentos mortos e alegrias mórbidas...
Mas Graças ao Bom Deus... Estou aqui e de volta, para lhes dizer o
quanto sou feliz e eternamente grata, também, ao companheiro tão
especial que me fez ver, pelas portas do amor, a Vida Real, por um
prisma diferente do qual eu, na minha insignificância, haveria, muito
provavelmente, de ter me desviado do compromisso assumido, a pelo
menos quatro mil anos passados da data presente...
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A minha satisfação é ainda maior por estarmos de VOLTA, neste
momento tão especial para todos nós, fervorosos adeptos da Terceira
Revelação, não pela importância pessoal do medianeiro ou pela nossa
participação particular, mas principalmente pela oportunidade de
apresentarmos ao nosso querido público espírita, espiritualista e das
demais crenças, o RETORNO de alguns daqueles que, no passado
recente, tiveram a graciosa referência, arquivada nas mentes de
todos que ficaram para traz sob o solo terrestre, como verdadeiros
“Campeões de Bilheteria”!...
E o que trazem agora, eles, na “bagagem” de VOLTA aos enredos
da vida fictícia humana?! Sim, porque a vida na carne, estruturada
em partículas infinitamente pequenas, não passa de uma simples
ilusão, passageira como a brisa de uma linda manhã de primavera...
O maior de todos os sentimentos, segundo o Cristo... Primeiro, A
Gratidão a Deus... E, em segundo, a gratidão aos irmãos que ficaram
para traz, seja na Terra física ou nas Terras Espirituais que
adejassem o plano de vida dos meus irmãos leitores.
Seria inoportuno falar demais, já que a maior das expectativas no
coraçãozinho de nossos leitores estudiosos e atentos, estão,
exatamente, nas Mensagens Espirituais oportunas e convincentes dos
queridos Mensageiros da Luz, que ora se apresentam neste
trabalho de mil mãos distintas, à luz dos Postulados Sagrados de
Jesus Cristo, na Codificação Kardequiana, que teve em ELVIS
PRESLEY e em SANTA CLARA DE ASSIS os seus patrocinadores e
mais entusiasmados idealizadores.
Muito embora, vários de nossos mais veneráveis companheiros
desencarnados de ideal Cristão-Espírita, também, se revelem
presentes, há de se admitir que o “centro das atenções” deverá
convergir para esses nossos amorosos Tarefeiros da Vida Maior que,
ao se atribuírem meros servidores da Causa Evangélica, na
insignificância que “tentam” nos passar em relação às suas almas
glorificadas pelo serviço de amor à Jesus de Nazaré, sabemos nós, e
os reconhecemos verdadeiramente como valorosos Trabalhadores da
Luz Eterna, os quais, não imaginam nossos irmãos da Crosta o tanto
de sacrifícios e de muitas lágrimas que verteram, no esforço
“causticante” de transpor as barreiras dimensionais amargurosas do
Planeta Terra, em suas múltiplas Regiões espirituais inferiores, a
formarem um verdadeiro cinturão de magnetismo insalubre, no único
e exclusivo interesse de alertar-lhes: “VOLTEI”.
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Assim, como os demais companheiros de Espiritualidade, que neste
humilde esforço trazem da Vida Imortal suas reflexões em torno do
Evangelho, num empreendimento iniciado com esta obra, que se
constituirá de uma TRILOGIA PARNASIANA DE MEMÓRIAS E

REFLEXÕES,

agradecemos, sinceramente enternecida, pela
prazerosa gentileza, de terem nos facilitado esta singela, quão
graciosa, oportunidade de nos manifestarmos pessoalmente,
através de nosso particular amigo Vivaldo Filho, pela Mediunidade
Espírita e à luz das Verdades Imperecíveis do Espírito de Deus.
Muita paz a todos e que a Graça e a Ventura de nosso Pai, se
derramem em bálsamos de compreensão e de fraternidade, alegria e
paz, entre vocês dai e nós que já fazemos parte da Grande Habitação
da Luz, a Morada de Deus.
Jesus Sempre!

Amélie Bodet

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea
Salvador/BA, 04 de setembro de 2012, às 13h08min.

psicografada

em

A querida Entidade Amelie Bodet, se apresentou a nossa acanhada
faculdade mediúnica de maneira bastante natural, sem que deixasse
transparecer a sua alta elevação espiritual.
Uma mulher e tanto! Posso afirmar, já que não deixa de nos alertar
quanto a sua carinhosa atenção para com aminha insignificante pessoa. Ela,
posso garantir, é um Espírito doce e meigo, atenciosa naturalmente, que
nos conduz, mesmo na vida diária, de maneira que nos sentimos acolhidos
pelo seu amor e pela sua dedicação. Ela é muito zelosa. Dona de um ar
sério, mas encantador. Viva, extasiante e muito bem humorada, apesar do
aspecto senhoril que deixa transparecer de seus trejeitos nobres e cordiais.
Uma verdadeira Dama de Luz!
Logo que terminei de escrever a sua apresentação acima, pensei de mim
para comigo: “Meu Deus, como é que pode um Espírito tão elevado estar
por aqui, na Terra, e ainda instruindo um médium tão pequeno quanto eu
mesmo”?! Quando, num átimo de tempo, Ela mesma tratou de me assoprar
aos ouvidos: “O que eu teria de melhor para fazer ‘lá encima’, no Plano
Espiritual Superior”?!... Fazendo assim, uma referência ao serviço inadiável
de socorro às criaturas inferiores e enfermas que superlotam a vida
comunitária da Terra, que, assim como eu mesmo, necessitam, em caráter
de urgência, do carinho e do acolhimento dos Benfeitores Espirituais, para

13

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
que não venhamos a cair mais do que já temos caído, no decorrer de
nossas experiências reencarnatórias, por séculos incontáveis.
Segundo relatos históricos no Espiritismo, a Sra. Allan Kardec fora, com
total desprendimento de sua alma feminina terna e valorosa, responsável
pela manutenção financeira de Allan Kardec, e do lar de ambos, após o
preclaro Educador ter se afastado das atividades profissionais para dedicarse, única e exclusivamente, aos interesses de Jesus na Causa do Espiritismo
nascente. (Fonte: DVD – “A Missão de Chico Xavier”, Carlos A. Baccelli,
Edição TV A Caminho da Luz, 2011).
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CAPÍTULO 1

“Culto Doméstico Elisabeth d´Espérance – Evangelho no Lar”

MISSÃO URGENTE
Muita paz, meus queridos irmãos!
Como é belo ver os nossos amigos e tutelados nesse momento de
amor e compreensão mútuas, a encorajarem-se para as lutas
sacrossantas de renovação e engrandecimento da alma.
Nossas lutas são benditas, pois partem do Altíssimo em direção às
nossas mentes e aos nossos corações, sempre sedentos de amor e de
misericórdia.
Não basta a compreensão de que devemos travar a batalha intima
da transformação moral, é necessário que façamos, a partir de um
coração voltado para os interesses inadiáveis da solidariedade, o
trabalho de construção da Caridade legitima, e sem máculas, no
esforço diário de divulgação e de promoção do Espiritismo,
exatamente como Allan Kardec nos legou e segundo o qual fora
exercido por Francisco C. Xavier, no seu apostolado de renúncia e
recolhimento, amizade e respeito aos valores do próximo, esteja ele
transitando pelos caminhos ainda escuros da ignorância ou já
caminhando pelos Céus venturosos da Cultura Evangélica.
O momento requer apoio mútuo e amizade sincera.
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A amizade que temos por cada um de vocês, meus queridos
irmãos e, em particular, por nosso estimado Vivaldo, “Cavaleiro da
Caridade” em nome de Jesus, é grande e nos fortalece a todos,
encarnados e desencarnados, pois há uma romaria de Amigos
Espirituais que partem das Esferas Celestes em busca dos
cooperadores do Cristo, que em nome do óbolo cristão se rejubilam
em graças e orações em benefício dos irmãos nossos, ainda menos
afortunados que nós mesmos.
Uma paz toma conta de nossas almas em pleno júbilo de
Esperança e Caridade.
Acreditem, meus queridos filhos, nós, os Amigos da Luz, zelamos
por cada um em particular e rogamos todos os santos dias a
misericórdia e a força infinita do Pai para cada um de vocês, para que
cada um, particularmente, possa vencer as sombras do personalismo
doentio que ainda jaz no cerne da própria alma, tendo, assim, como
ponto de apoio para a retomada do crescimento o próprio esforço,
consagrado a todos nós, pelo testemunho de renuncia do Cristo de
Deus, à sombra de dois criminosos, quando na escura solidão do
madeiro infamante.
Façamos como o nosso doce Amigo, peçamos ao Pai Misericordioso
que não nos deixe cair em novas tentações, convertendo-nos a
ansiedade em esperança e os temores em fé viva e verdadeira...
Por isso, meus queridos irmãos e filhos do coração, mãos à obra,
pois o serviço nos aguarda.
Com uma prece de agradecimento pedimos ao Senhor dos Céus os
fortifiquem nas lutas de cada dia, e não percam a santa esperança
em Jesus, nosso Guia, nosso Mestre e nosso Salvador.
Muita paz e que o Cristo nos abençoem.
É o recado da vossa amiga e serva sempre humilde de hoje e
sempre.

Elizabeth d´Espérance

(Espírito)

Nota do médium: Primeira de uma série de Mensagens espontâneas,
recebida pelo médium na noite de 09 de outubro de 2011, no “Grupo
Doméstico Elizabeth d´Esperance - Evangelho no Lar”, em sua
residência, Salvador/BA.
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Nessa mesma manhã, havíamos recebido a visita de duas Entidades
Espirituais.
A primeira se identificou por Mario de Andrade, que para nossa surpresa
que não tínhamos qualquer referência sobre sua vida na Terra, fui procurar
informações na ferramenta Google na internet, quando fiquei sabendo que
tal entidade era exatamente um aniversariante do dia.
A segunda Personalidade desencarnada, fora o poeta português Antero
de Quental, o qual eu fora procurar informação na obra “Parnaso de
Além Túmulo”, Francisco Cândido Xavier/Espíritos diversos, com
anotações de Elias Barbosa, 19ª. Edição, Federação Espírita Brasileira.
Esta foi, realmente, a primeira mensagem psicográfica que realizamos
como médium e exatamente transmitida pela querida Diretora de nossas
Faculdades Mediúnicas.
Vale a anotação de que num destes “Evangelho no Lar”, realizado aos
domingos em minha residência, quando de suas primeiras comunicações
pela psicofônia, a querida Elizabeth nos revelou que muitas lutas pessoais
haveríamos de travar, além dos grandes conflitos de ordem geral que se
espalhariam pelo mundo.
O certo, é que naquela mesma semana, desta outra comunicação
espiritual (pela psicofônia) fomos pegos de surpresa pela notícia nos meios
de comunicação (TV Globo) que estourava em todo o oriente médio uma
série de conflitos sociais, verdadeiras convulsões sociais e políticas, levando
inclusive ao grande choque no Egito, com a queda do governo e de seu
governante.
Na minha vida pessoal, em pouco mais de um ano, eu estaria me
separando de nossa esposa, após um longo período de conflitos conjugais,
além de iniciar uma série de distúrbios circulatórios na esfera da saúde,
coisa que nunca havíamos tido antes.
Outro fato bastante importante para as nossas apreciações em torno da
personalidade dessa venerável Mentora, é que todas as informações que
nos me ministrou, desde que começamos a lhe perceber a presença
espiritual, se confirmaram no decorrer dos dias, dos meses e dos anos,
configurando-se, assim, numa excelente Entidade de Revelações Espirituais,
contribuindo, ainda, de forma decisiva para o desenvolvimento de minhas
pobres faculdades mediúnicas, repleta de maravilhosos fenômenos de
transcendente beleza, pelo menos para a nossa acanhada personalidade,
que vem mitigando junto ao Senhor de nossas vidas as preciosas lições da
humildade e da simplicidade, da operosidade e do trabalho construtivo, as
quais necessito mais hoje do que nunca.
Oxalá queira que ela seja muito feliz em sua nova reencarnação, quando
poderá exercer suas fulgurantes faculdades mediúnicas, mais uma vez sob
os auspícios do Mundo Superior.
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*** Mensagem Espiritual revista e ampliada por ela mesma,
d´Espérance
(já
reencarnada,
porém
em
desdobramento
mediúnico), auxiliada por nossa benfeitora Veneranda, no dia 06 de
setembro de 2014, por volta das 11hs00min, a partir de seus
próprios registros psíquicos, aliás como fora transmitida por ela da
primeira vez, mas captada parcialmente por nossa mediunidade.
Agora sim, segundo ela mesma, a mensagem original está
concluída.

Elizabeth d´Espérance
(Reprodução da Web)
De todo modo, vale a ressalva que somente após a sua revisão da
mensagem acima, é que fomos observar que, a mesma, faria aniversário de
três anos de transmissão, trinta e três (33 – idade coma qual O Cristo
morreu) dias depois, no dia 09 de outubro de 2014, maravilhando-nos,
pela beleza e pelo encantamento espiritual com a qual, tanto ela, a nossa
querida benfeitora Elizabeth d´Espérance, quanto a venerável mensageira e
instrutora Veneranda, nos ministrou as devidas revisões do texto, a nos
envolver com poderosos raios (jatos fluídicos), parecendo-nos estruturados
em magnetismo especifico para Revelações Espirituais, projetados
simultaneamente de suas auras sublimes e misericordiosas.
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CAPITULO 2

Dr. Bezerra de Menezes homenageia o “Dia dos Pais”

O CONSELHO DE UM PAI
Minha pequena Criança,
Muita paz em Jesus, nosso Senhor e Mestre de todas as horas!
Grande é a minha real felicidade em compartilhar com meus filhos
algumas pequeninas reflexões a respeito do assunto, que hora causa
tanta curiosidade e certo espanto à comunidade dos novos
estudantes de Espiritualismo.
Acreditamos que antes de mais nada devamos reflexionar quanto
ao conjunto das Obras basilares da Codificação Espírita, já que como
pretendentes, e interessados, desbravadores da Vida Imperecível e
de seus complexos e variados aspectos de manifestações, não
seria justo aos nossos colegas e, assim perante a nós mesmos,
aprendizes desencarnados da Obra Cristã, descurássemos, um tanto
que fosse, dessa empresa tão sagrada de instrução e educação, a
pretexto de fazer valer apenas este ou aquele conceito meramente
formal da Ciência terrena, de nos pautarmos em nossas atividades
transcendentais, esquecendo-nos de que o fenômeno mediúnico,
anímico, ou mesmo "misto", que trazem total fervor e valoroso
idealismo pelas mensagens Evangélicas, seja desconsiderado de
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maneira extemporânea e escandalosa, já que sem o Cristo na
intimidade de nossos corações jamais alcançaremos Vitória alguma.
É bom que se diga que os serviços construtivos de Espiritualização,
jamais prescindirá do pensamento glorioso do Senhor, que avivará
cada percentual de luz como cada partícula de sabedoria,
proporcionando a cada medianeiro, seja ele encarnado ou
desencarnado, os mais belos e surpreendentes fenômenos de
espiritualidade em si mesmo, no meio ambiente e no universo intimo
de cada um dos integrantes da reunião.
Por isso, meus filhos, pautemos as nossas atividades no Espiritismo
pelo idealismo sagrado do bom servo, ou seja, aquele aprendiz que
vive e respira Espiritualidade com o coração e a mente voltados para
o amor, a ternura, o respeito às diferenças, mas, acima de tudo, com
a devoção integral aos ensinos sagrados do Cristo.
Seja feita a Santa Vontade de Deus, e que todos nós oremos e
vigiemos constantemente, para que o nosso mau milenar deixe de
fazer morada em nossa intimidade, para que possa vibrar sempre a
Luz do Divino Salvador no altar de nossos corações.
O papai amoroso e humilde de sempre,

Bezerra

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea do Espírito do Dr. Adolfo
Bezerra de Menezes a uma estudante de Apometria, psicografada pelo
médium em seu Lar, em 18 de abril de 2012 às 02h43min, Salvador, Bahia.
Vale a ressalva de que determinados estudantes de Apometria, num
especifico blog da internet, aspiravam por um circulo de trabalho mediúnico
apenas sob a orientação da Ciência Espiritual.
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CAPITULO 3

Dr. Bezerra de Menezes

APELO A CARIDADE
Antes de alguém estender as mãos a nós, em busca do
auxílio, estendamos as nossas mãos a ele, para que ele não
sinta a vergasta da humilhação.
Caridade hoje, amanhã e sempre.

Bezerra

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem do Espírito do Dr. Adolfo Bezerra
de Menezes, psicografada no Lar do médium em Salvador/BA, em
21 de fevereiro de 2012, às 19h00min.
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CAPITULO 4

Chico Xavier/Emmanuel

APELO AOS ESPÍRITAS
Olá amigos e colegas espíritas e espiritualistas,
Venho, mais uma vez, solicitar a caridade de todos vocês para que
dêem atenção às "REVELAÇÕES DE CHICO XAVIER", que, como já é
de conhecimento de todos os espíritas sérios e os demais estudiosos
da Espiritualidade científica com Jesus Cristo, já fora estudado e
pesquisado pela própria NASA (Agência Espacial Norte Americana),
sendo ele considerado pela maioria dos adeptos da Terceira
Revelação, o "MAIOR FENÔMENO MEDIÚNICO" QUE A
HUMANIDADE TERRESTRE CONHECEU, SOBRE O PLANETA.
Particularmente, não temos dúvidas quanto à isso, pois suas
milhares e milhares de psicografias-revelações, tenham sido, elas, de
caráter científico, filosófico ou religioso e mesmo as milhares de
"CARTAS CONSOLADORAS", nunca (eu disse: NUNCA!) tiveram um
só erro ou falha no seu conteúdo revelador e moral.
Acho que isso já bastaria para garantir a autoridade de sua
capacidade paranormal em Jesus Cristo, Nosso Mestre e Senhor.
Portanto, procurem assistir, em caráter de urgência, ao DVD "NÃO
SERÁ EM 2012", produzido pela FE Editora Jornalística, o qual
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apresenta entrevistas com duas personalidades do movimento
espírita brasileiro, que foram, inclusive, amigos pessoais do Chico
Xavier, e seus confidentes, que nos relatam as "REVELAÇÕES
INÉDITAS" do médium mineiro sobre o tema "Transição Planetária",
que ele , ao lado do seu mentor EMMANUEL, recebeu diretamente de
Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda em 1969, mas que só foram
transmitidas em particular ao Sr. Geraldo Lemos Neto (Ed. Vinha de
Luz, Belo Horizonte/MG) e à Dra. Marlene Nobre (AME - Associação
Médico Espírita do Brasil e Ass. Med. Esp. Internacional), em meados
dos anos 80.
Fiquem todos na paz de Deus e continuemos a orar pela PAZ no
Planeta Terra, pois como o nosso querido Instrutor EMMENUEL
costumava falar para seu pupilo Chico Xavier: "AS PROFECIAS NÃO
SÃO PARA SEREM CUMPRIDAS"... Elas servem apenas como alerta
para a mudança de mentalidade e comportamento do homem, que,
infelizmente, ainda, apresenta-se “rico de inteligência e conforto,
mas muito pobre de sentimentos”.

Elizabeth d´Espérance

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada em Salvador,
Bahia - 27 de fevereiro de 2012.
Vale deixar registrado que essa fora a segunda mensagem psicográfica
por nosso intermédio da Benfeitora Espiritual d´Espérance, que logo mais
viria a transferir a Direção Espiritual de nossas humildes possibilidades
mediúnicas para a Entidade Veneranda, Ministra da Cidade Espiritual
“Nosso Lar”, Colônia Espiritual já bastante conhecida de todos nós espíritas,
pela Revelação de André Luiz/Francisco Cândido Xavier, na obra “NOSSO
LAR” (André Luiz/Chico Xavier, FEB).
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CAPITULO 5

“Ninguém pode servir a dois senhores; porque, ou odiará a um e amará
ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis
servir, ao mesmo tempo, a Deus e a Mamon”. – Jesus.
(Lucas, cap. XVI, v. 13)

CARTA A UMA AMIGA
Olá minha irmã,
Fico feliz por sua situação atual... Mas lembre-se sempre de Jesus,
pois segundo os Amigos Espirituais, e em particular nossa mentora
d´Espérance, sem Ele nada somos, pois o amor entre os homens
pode enganar muito aos olhos e aos corações desprevenidos, mas
em todos nós que temos verdadeiramente o ideal do bem no
Evangelho do Senhor, nunca se perderá, pois saberá identificar o
caminho certo ao do caminho errado, tanto em nossos próprios
corações como nos daqueles que nos acompanham, sejam eles
encarnados quanto desencarnados.
O Amor a Deus e ao bem é um só, e não haveremos de ter dúvidas
quanto a isso.
Fiquemos na paz de Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo na certeza
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de que sua Divina Assistência não nos faltará.
O abraço afetuoso abraço da sempre amiga,

Elizabeth d´Espérance

(Espírito)

Nota do Médium: Mensagem intima espontânea psicografada em 12 de
março de 2012, enviada a uma companheira espírita e recebida pelo
médium em parceria mediúnica com o Espírito da Mentora d´Espérance.
A famosa Médium Inglesa Elisabeth d'Espérance nasceu em 1849 e
desencarnou em 1918. Foi médium de grande projeção, tendo servido de
instrumento para as pesquisas encetadas por muitos sábios da época.
D’Espérance é o pseudônimo de uma das mais notáveis médiuns não
profissionais, do século XIX e princípio do XX. O seu real nome de família é
Hope, que em inglês também significa esperança.
Um dos casos mais impressionantes dessa valorosa médium fora o de
uma desmaterialização “parcial” de seu corpo, numa sessão de 11 de
dezembro de 1893, na Finlândia, não apenas testemunhado por pessoas da
mais respeitável consideração social e de governo da época, como
pesquisado minuciosamente pelo eminente professor Alexander Aksakof,
Conselheiro do Kzar da Rússia e redator chefe da revista Psychische
Studien, de Leipizig, como registrado no livro “Um Caso de
Desmaterialização”, Editora da Federação Espírita Brasileira, 5ª. edição,
ano de 2006.
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CAPITULO 6

Carlos Bernardo Loureiro

A RESPOSTA DO CÉU
Olá minha irmã,
Muita paz em Jesus!
O querido Emmanuel, certa vez respondeu ao nosso amoroso
Chico: “Médium é quem nem bagaço de cana, se não passar
pela moenda não dá caldo”.
Cremos que esta tirada do nosso Chico, dá direitinho para todos
nós, que muitas vezes nos sentimos sobrecarregados e achando-nos
desamparados pela bondade de Deus.
Mas a vida é assim mesmo, passamos tanto tempo pensando em
nossos
“probleminhas”
e
acabamos
esquecendo-nos
dos
“problemões” dos muitos, milhares, com certeza, de irmãos e irmãs
que não tem nem, mesmo, uma pedra para repousar as suas cabeças
na hora de dormir, lembrando-nos o momento supremo e cheio de
sacrifícios do Nosso Cristo amado na penúria do Golgota.
E para a nossa felicidade... TEMOS MUITO MAIS!
Temos tido, graças a Misericórdia de Deus, um teto (ou vários!),
roupas (e muitas!), livros (mais que suficiente!) para lermos e nos
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iluminar o raciocínio quanto o coração, esposos (ingratos! Tudo
bem...), esposas (insatisfeitas! Vá lá...), netos e netas (mal criados.
Porque será?!), amigos e amigas (exigentes e queixosos. Fazer o
quê?!).
Nossa! quanta coisa!... Havia eu até me esquecido disso também.
E apesar das sublimes reservas de Bênçãos e Graças que temos
recebido do Mais Alto, pelas mãos abençoadas de Trabalhadores
desencarnados, prestimosos, e muitas vezes aflitos pela nossa
incapacidade de lhes compreender a própria luta, diante dos fluidos
pestilênciais do Plano terrestre, temos sido exatamente os
depositários infiéis das narrativas cristãs, ao qual se reportaram os
Espíritos Superiores à Allan Kardec, em “O Evangelho Segundo o
Espiritismo”.
Uma verdadeira lastima.
Lamento dizer, meus irmãos e minhas irmãs de caminhada, mas
estamos em verdadeira penúria espiritual.
E será mesmo que estaríamos exagerando nas letras?!
Fixemos o olhar diante do espelho e façamos uma análise sincera
de nossa condição atual, e que isso se dê sem desculpas e
subterfúgios, mesmo porque estaremos incorrendo em grave e
clamoroso delito, já que somente a Deus estaríamos tentando
ludibriar com nossa incapacidade de VER UM TANTO MAIS além do
nosso corpo material, muitas vezes muito belo por fora, mas “CHEIO
DE PODRIDÃO POR DENTRO” (Jesus Cristo).
Agradecemos a nossa irmã por suas palavras carinhosas, e nós
ambos, estávamos precisando sinceramente desse encorajamento e
reforço em nossa mentalidade acanhada de que somos os “centros
das atenções”.
Ops! Lembrei-me de outra do Emmanuel... Certa vez, Chico estava
se lamuriando “baixinho”, e para o azar/SORTE dele o Benfeitor ouviu
suas “rogativas” ao Alto. Então, o Mentor amigo lhe disse, mais ou
menos nesses termos: “Chico, não pense que a dor de Chico é
maior que a de Francisco, Maria, João ou de Pedro”.
Bem, essa foi de doer, e o Chico contou, mais tarde, que nunca
mais voltou a se lamuriar.
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Meditemos um pouco mais nas mensagens dos Evangelhos. Com
isso, estaremos dando um grande salto para além do nosso próprio
umbigo.
O Mestre nos convoca a uma urgente reforma moral. Não percamos
mais tempo.
O tempo é o nosso mais sublime tesouro. Façamos dele uma arca
luminosa de preciosas obras em favor do próximo, da Humanidade
inteira.
Deus esteja sempre conosco!

Bernardo Loureiro

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada em resposta a
e-mail de uma companheira espírita em 14 de abril de 2012. Sendo que o
Amigo Espiritual Carlos Bernardo Loureiro retornou ao nosso encontro para
a revisão e ampliação do texto na manhã do dia 29/08/2012, quando nos
encontrávamos na companhia de nossa mãezinha Isaura em seu doce e
acolhedor Lar.
No entanto, o que não esperávamos fora o fato extremamente
constrangedor e “inusitado” de todos os arquivos existentes de sua
mensagem contidos em diferentes backups, como fazemos normalmente
com nossos trabalhos mediúnicos, simplesmente terem desaparecidos.
Mas Graças a Bondade Divina, encontramos uma folha impressa “perdida”
entre uns papeis que eu iria, acreditem, jogar no lixo!
Fica aqui esse fato para nossa reflexão, mesmo porque, como veremos na
mini biografia abaixo, o querido e saudoso Bernardo sempre fora um atento
e curioso investigador dos Fatos Espíritas.
Nota biográfica do Google/Blog TAMOPORAÍ:

HOMENAGEM A CARLOS BERNARDO LOUREIRO
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Alguns anos atrás a sociedade baiana foi surpreendida com a notícia do
falecimento do escritor, professor, advogado e pesquisador Carlos Bernardo
Cajazeira Loureiro de Souza, aos 64 anos de idade. Filho do professor e
jornalista Antônio Loureiro de Souza e Elza Cajazeira Loureiro de Souza, ele
nasceu em 16 de abril de 1942 e desde cedo demonstrou sua inteligência e
sede de saber, lendo tudo quanto lhe chegava às mãos, passando a
conhecer escritores de nomeada, tais como Machado de Assis, Humberto de
Campos, Voltaire, Platão e outros.
Era um estudioso em profundidade e, em razão disso, partiu para a
pesquisa dos grandes fenômenos, tais como a psicometria, pneumatofonia,
visão à distância, aparições e tudo quanto lhe despertasse a curiosidade.
Para melhor compreensão e aprofundamento das questões, estudou Rhine,
Freud e inúmeros pesquisadores.
Seus conhecimentos sobre Espiritismo eram amplos e Carlos Bernardo
fundou o periódico "Impacto", incumbindo-me de traduzir textos de autores
de língua espanhola e confeccionar os meus próprios artigos. A experiência
foi positiva, com trabalhadores de várias partes do Brasil e do exterior.
Não satisfeito com a divulgação da doutrina pela imprensa, manteve na
Rádio Clube AM de Salvador o programa "Conversando sobre Espiritismo".
Insatisfeito com os trabalhos de vários centros e médiuns espíritas com os
quais contatou, fundou a Sociedade de Cultura Espírita da Bahia (Soceba),
na Baixa de Quintas, com a colaboração de Djalma Argollo, Pedro Spinelli,
eu e sua dedicadíssima esposa Lúcia Loureiro. Dissolvida a Soceba, criou o
Teatro Espírita "Leopoldo Machado", no bairro da Boa Viagem, onde
batalhou incansavelmente até seu desaparecimento.
Carlos Bernardo foi representante da ABRAJEE (Associação Brasileira de
Jornalistas e Escritores Espíritas), na Bahia, deixou 21 livros editados e 16
inéditos, que deverão ser lançados brevemente tão logo sua esposa e filhos
terminarem de efetuar a devida revisão.
Carlos Bernardo Cajazeira Loureiro de Souza foi um exemplo de luta e
dedicação à nobre causa espírita. Ao partir, deixou uma grande lacuna no
seio da doutrina, somente compensada pela existência do Telma (Teatro
Espírita "Leopoldo Machado"), a creche Stella Tarquínio de Souza (que cuida
de dezenas de crianças) e cerca de 400 médiuns por ele orientados para a
realização das tarefas naquela instituição, uma obra que merece os maiores
elogios pelos trabalhos ali desenvolvidos e que ora necessita de maior
auxílio de seus simpatizantes e frequentadores.
Paz e progresso para seu espírito incansável sempre em busca de
renovação!
Gilberto Santos
(Jornalista, articulista e professor).
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CAPITULO 7

Chico Xavier: A Reencarnação de Kardec

O AMIGO “CISCO”. Ops, CHICO...
“Na questão que envolve o conhecimento mais profundo do
Corpo Espiritual, a função precípua do Espiritismo é a de
lançar a semente. E a colheita pertencerá a Deus sobre a face
da Terra, por intermédio da Ciência”.

Chico Xavier

(Espírito)

“Sigamos e sirvamos a Jesus Cristo com o fervor e a dignidade
que Ele nos merece”.

C. X.

(Espírito)

Nota do médium: Mensagens espontâneas do Espírito Francisco
Cândido Xavier, psicografadas pelo médium Vivaldo P. S. Filho, em 24 de
abril de 2012, às 15h18min – Salvador, Bahia.
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Para nós, como meros estudantes da Doutrina Espírita, nada vemos e
nada encontramos de substancial que possa vir a desqualificar a
argumentação de vários de seus biógrafos e muitos de seus amigos, os
VERDADEIROS, pessoais que de fato Francisco Cândido Xavier tenha sido a
reencarnação de Allan Kardec. Mesmo porque, dentre estes senhores de
acurada inteligência e modéstia, estão médiuns de estimado valor moral,
familiares e autores renomados como o Sr. Martins Peralva, que citamos
apenas como forma de ilustração e carinho à sua memória.
Particularmente, como médium da causa Espírita Cristã, damos o nosso
insignificante testemunho que em algumas oportunidades verificamos ora
pela Clarividência ou Psicométria, a exemplo de ao olharmos uma fotografia
em que o nosso Chico se encontrava ao lado do saudoso medianeiro João
Nunes Maia, vimos “literalmente” pelos registros espirituais na foto que
as irradiações perispirituais ou aura de Allan Kardec praticamente
rompiam ou, poderíamos dizer, rasgavam, de certa forma, a estrutura
física e protetora do próprio Chico, que nos levou a um sentimento de
profunda ternura por ver aquele ser tão humilde e amoroso em LUTA
EXTREMA e quase INSANA, exatamente contra ele mesmo, no intuito de
esconder-se, em suas irradiações pessoais POR SOB A “ARMADURA”
CARNAL.
Nota adicional: No dia 01 de junho de 2012, pela madrugada, quando
mantínhamos conversações instrutivas, com vários Espíritos Amigos, no
campo da Ciência da Espiritualidade, ouvimos as seguintes palavras do
nosso caro Dr. Bezerra de Menezes: “Chico Xavier é a presença caridosa
de Jesus em nossos Corações”.
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CAPITULO 8

CAMINHEIROS DA IMORTALIDADE
Segundo nossas providencias, mesmo que imediatistas, à luz do
mundo que ofusca e pouco clareia o entendimento real, buscando
sempre o bem pelo bem haveremos sempre de efetuarmos o nosso
maior desejo e empreendimento no ideal da realização intima.
Isso é incontestável, segundo as leis de progresso que regem as
sociedades do mundo de hoje e de ontem.
No entanto, para a realização do mundo melhor e definitivo, sob as
claridades do Eterno Amor, na intimidade de nossas almas imortais,
haveremos de travar, com vigor e o necessário desprendimento de
nossos interesses mesquinhos e meramente materiais, a luta moral
intransferível e inadiável para auferir recursos nAquele que haverá de
ser para sempre o Sol que iluminará as fontes sagradas de nosso
discernimento e dos nossos sentimentos mais puros, na empreitada
da evolução, via de regra, carreada de dores e muitas lágrimas, mas
que nos será luminosa oportunidade de redenção.
Jesus! Nosso Mestre e Guia aguarda pacientemente o interesse de
todos nós para que, junto ao seu canto de Paz e Alegria, joguemos a
roupa velha fora e vistamos o “manto de luz”, que haverá de nos
consagrar, em definitivo, como Filhos do Pai Celestial.
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Salve todos os Caminheiros Espíritas que no propósito sincero de
servir ao Mestre dos mestres, seguem carinhosamente os Ensinos
exarados pelos Amigos da Vida Maior, sob os auspícios veneráveis em
de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, não medindo esforços
nessa construção de luz, paz e bênçãos, do grande edifício de
Espiritualização Planetária, pela morte definitiva do mau milenar em
nós, ou seja, do egoísmo e do orgulho.
Voltemos o nosso olhar para a frente, confiando que o futuro nos
pertence, com Deus!
A amiga e serva incondicional de hoje e para todo o sempre,

Veneranda

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada pelo médium
em sua residência, em Salvador/BA, 01 de julho de 2012, no dia em que o
mesmo retornaria às atividades do “Culto Doméstico – Evangelho no
Lar”, suspenso pelos Amigos Espirituais em decorrência de problemas de
ordem pessoal.
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CAPITULO 9

O RUBI E SUA SIMBOLOGIA
O rubi sempre foi admirado como pedra e utilizado como gema em
joalharia. Na Índia o rubi é chamado ratnaraj, que significa “senhor
das pedras preciosas”.
De acordo com a lenda hindu, o rubi vermelho surgiu a partir de um
diamante quando uma rainha foi assassinada e o seu sangue cobriu o
diamante e todas as pedras iguais a esta. O rubi estava associado ao
calor e à paixão e eram considerados valiosos por manterem a saúde
do corpo e da alma.
Era também utilizado para evitar perdas de sangue e doenças do
sangue. Os hindus por vezes incrustavam rubis na pele, pois
acreditavam que isto os iria proteger contra as feridas provocadas
por setas.
Ainda hoje se acredita que o rubi favorece a circulação sanguínea
e o coração. Também se crê que no amor faz com que este
sentimento se torne sublime e grandioso, alcançando todo o
Universo.
É a pedra de nascimento do mês de julho.
(Fonte: SOBRE.COM.PT)

***
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Nota do médium Vivaldo P. S. Filho
em parceria mediúnica com o

Espírito Vinicius de Morais
Hoje, dia 07 de junho de 2012 (Dia de “Corpus-Cristi”), visualizei
uma Entidade espiritual emitindo vibrações magnéticas provenientes
de uma pedra de “rubi”, dirigida ao chacra “frontal” de minha filha
J., com 16 janeiros e do signo de touro, aniversariante do dia
22/04/1996. Observando que o mês da pedra é exatamente o meu
mês de “nascimento”/aniversário (Julho). E o ano de seu
nascimento é exatamente o ano em que se iniciou o meu humílimo
mandato mediúnico (1996).
Vale anotar, que tais irradiações provinham não somente da pedra
semipreciosa, em tonalidade “rosa” (que caracteriza uma
personalidade mais romântica, de um amor terno e sensível, segundo
informações de nossos Instrutores desencarnados, especialistas na
Ciência das Irradiações Cromáticas da Psicosfera Humano-Espiritual),
e envolta de outra irradiação “branca” (de conteúdo magnético de
paz, harmonia e cura físico-astral), mas originada também do mesmo
Amigo Espiritual.
Tais irradiações, ao se projetarem, formavam uma espécie de
“aura” rosa-branco, que segundo o Benfeitor tinha origem psíquicamineral e ainda estaria sendo usada para a formação de um
determinado corpo-elementar (ou Corpo Elemental) para proteção
do organismo físico-astral de nossa filhinha do coração.
Fato bastante curioso é que pela noite, desse mesmo dia, ficamos
sabendo que o “Dia dos Namorados” seria comemorado no dia 12
de junho de 2012, logo na semana seguinte aos fatos narrados
acima. O que vem a ser uma referência muito natural dos nossos
Benfeitores Espirituais de que as irradiações da Natureza Espiritual,
sejam elas da esfera da Numerologia, quanto do Magnetismo mineral,
estão, necessariamente, em harmonia com os nossos sentidos físicos
e espirituais.
Sempre no grande ideal de servir a Jesus, é que transmitimos as
nossas modestas experiências no âmbito do Invisível, com o intuito
de primeiro aprendermos e depois, na alegria extrema e sempre
contagiante, de Revelarmos aos companheiros de caminhada terrena
um tanto mais da Vida Além do Véu...
Vejamos, então, a passagem que narraremos a seguir, que
também, acreditamos, venha encantar a todos aqueles que estão
realmente sedentos de mais Amor e de sempre renovadas
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Esperanças, já que nunca é demais aprender e estudar, refletir e
meditar em tão belas quanto encantadoras narrativas de AlémTúmulo:

“Na Terra é através do pensamento, escrito ou oral, que se
comunica a fé e que instruem os homens. No espaço, porém dizemnos nossos guias, a música é a expressão sublime do pensamento
divino”. (Léon Denis).

“EU TE AMO...”
Em doce manhã do dia 07 de abril de 2012, encontrava-me
tranquilamente em meu Lar ouvindo a um CD do nosso querido
Roberto
Carlos
(faixa/canção:
“Eu
Te
Amo”),
quando
repentinamente a visão transcendental de uma graciosa jovemEspírito, que no vigor de seus, acreditamos, 17 janeiros, passou a
nos presentear, ao correr da bela canção de Roberto, com uma
“coreografia” que muitos dos adolescentes de nosso Plano Material
costumam dançar, somente que numa forma e graciosidade que mais
nos parecera uma formosa Anjinha dos Céus.
Interessante é que a nossa nova Amiga-Espírito se “embalava”
direitinho na mesma cadência da melodia do nosso campo sensório,
demonstrando-nos não só a sua extrema simpatia na face em
sorriso “maroto”, carregado de ternura e encantamento, como
o seu excelente “jeitinho” para a dança. Num vai e vem tão
“naturalmente” apresentado, por ela, quanto o seria por qualquer
uma de nossas mais doces adolescentes encarnadas!
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E enquanto o Mundo Maior nos Revelava seus encantamentos,
ouvíamos em profundo deleite a ternura de nosso Roberto na magia
de uma de suas eternas canções de amor.
E como, provavelmente, nos diria o Rei: “São momentos que não
esquecerei... Emoções que se repetem... Se chorei ou se sorrir,
o importante é que emoções eu vivi...”.
Oxalá seja sempre louvado e que as nossas esperanças mais
doces, mais ternas e mais calorosas de amor sejam renovadas no
Eterno Bem!
Nota adicional espontânea do

Espírito André Luiz às 12h20min,

do dia 07/09/2012, em Homenagem à Independência do Brasil:

Segundo temos apreendido pelas “Cartas” Mágicas da Astronomia do
Espaço, vemos com certa apreensão a condição por qual vem transitando
nossos irmãos do oriente, em contendas, não apenas no âmbito
armamentista, mas, e principalmente, no campo das idéias da Reforma
Religiosa... tão necessária aos espíritos humanos quanto a água de beber
que dessedenta o tanto homem desesperado do deserto quanto do sertão.
Estaríamos, então, vendo novos conflitos de idéias que sobrecarregarão a
todos dos indigestos alimentos para os já fustigados e maltratados
“estômagos” espirituais dos seres da carne, quando haverão de trazer-nos,
tanto aos encarnados como aos desencarnados, segundo a lei de Justiça e
Evolução, Ação e Reação, grandes e valiosas mudanças no habito de
nossa “Alimentação Mental”.
E será POR CAUSA DO AMOR... sob o império da dor necessária,
que estaremos logo, logo, andando por chão mais seguro e Céus mais
límpidos.
De onde nos encontramos, nessa pacata Terra do Cruzeiro... haveremos
de ver todas as demais nações do Planeta se estagnar-se no que temos de
desinteressante, e avançarmos naquilo que mais interessa ao Cristo de
Deus... E isso POR CAUSA DO AMOR!...
Pedindo vênia ao nosso medianeiro, nos furtaremos às conjecturas de
melhores
elucubrações
científicas...
(como
“mentalmente”...
E
emocionalmente... o tem nos solicitado, em decorrência de sua índole
investigativa),
pois deixaremos
tais “formalidades” para
outras
oportunidades de estudo e esclarecimento, que, pela graça de Deus, não
haverão de nos faltar...
O nosso pedido é o da Fé Fervorosa na confiança no Pai...
Já que as nossas preces continuam a todos aqueles que se encontram do
outro lado do hemisfério, partícipes da vida social e comunitária das
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grandes nações do mundo, e que “controlam” os destinos de nossa
Humanidade, não por não merecerem a nossa confiança modesta e
humilde, mas no sentido de os fortalecerem no empreendimento grandioso
esposado por eles mesmos a frente do Dirigente Maior de nossas Vidas,
Jesus Cristo, na consolidação da paz definitiva entre os povos do
Planeta Terra.
Oremos pelas entranhas da Terra mentalizando as claridades do sol.
Oremos pela Paz no solo da Terra carreando as harmonias da lua.
Oremos pela Esperança de uma Vida melhor e mais fraterna no seio da
Terra, que haverá de se santificar a partir de nossos corações purificados
em Nosso Senhor e em seu Evangelho de Redenção.
Jesus é hoje, e será sempre, a nossa maior segurança!
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CAPITULO 10

Elizabeth d´Espérance

A MEDIUNIDADE À SERVIÇO DE JESUS

Queridos irmãos!
Recomendamos aos companheiros menos afeitos às questões da
Mediunidade com Jesus Cristo, que passem as suas vistas pela
preciosa obra de André Luiz: “NO MUNDO MAIOR” (Chico Xavier,
FEB), cap. 9, MEDIUNIDADE, quando cada um de nós poderá
auferir substancioso lucro de aprendizado espiritual nas valiosas
páginas de estudo e esclarecimento, luz e entendimento, desse
grande benfeitor da Vida Mais Alta, a cerca das técnicas e das
elucidações em torno desse tema tão palpitante, quanto sugestivo,
das Comunicações Entre os Dois Mundos.
Não estamos querendo, com isso, fazer a nossa própria defesa, o
que não justificaria, mas a de vários outros companheiros
desencarnados e médiuns encarnados que prestam grande serviço à
causa do Consolador, no labor santificante da caridade espiritual, por
intermédio de consoladoras e instrutivas mensagens de diferentes
Tarefeiros do Mundo Maior, que continuam, do lado de lá, no esforço
de enviar para o mundo dos mortais, suas palavras e seus
pensamentos em forma de "singelas" e humildes reflexões, sem a
pretensão de grande prolixidade, tanto ao gosto daqueles irmãos
desavisados, mais inclinados às formalidades exteriores de feitio
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elitista, que necessariamente as mensagens de introspecção, de
cunho efetivamente nobre e superior, com a qual nos recomendou
Sócrates, no: “Conhece-te a ti mesmo”.
É de bom tom, que cada investigador, como cada humilde
estudante de Espiritualismo, se convença, de uma vez por todas,
segundo as inapreciáveis orientações de Allan Kardec, que nada nos
valerá uma obra recheada de verbos sublimes, se definitivamente
não for esculpida pelas claridades de um Espírito amoroso e sábio,
inteligente e culto, a se expressar pelo mais eloqüente sentimento
Cristão e pelo mais dedicado serviço à verdadeira Caridade.
Muita paz a todos os companheiros sinceramente interessados em
ajudar e contribuir para a propagação da mensagem "simples" e
singela de Jesus Cristo.

Elizabeth d´Espérance

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada na madrugada
de 13 de junho de 2012, em resposta a alguns companheiros estudantes de
Apometria, em decorrência de suas compreensíveis inquietações e
questionamentos em relação às mensagens por nós canalizadas, à luz da
Espiritualidade Maior.
A querida Instrutora Espiritual, quando em sua última reencarnação na
Inglaterra, tornou-se uma das mais notáveis médiuns não profissionais do
final do século XIX.
Estudada em suas variadas capacidades mediúnica por eminentes
pesquisadores de sua época, dentre eles Alexandre Aksacof, foi a única
médium na história da Paranormalidade, pelo menos que se tem
conhecimento na Doutrina Espírita, que conseguiu o impressionante
fenômeno de “DESMATERIALIZAÇÃO” de parte de seu corpo físico, além
de outros grandes feitos de “MATERIALIZAÇÕES” de plantas e dos Espíritos
desencarnados.
Sua autobiografia, “No País das Sombras”, foi traduzida para o
português pela Federação Espírita Brasileira.
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CAPITULO 11

AOS MÉDIUNS DA SEARA
Querido companheiro,
Muita paz e Salve Jesus!
Muitas ocupações do lado de cá da vida, tem nos levado a pouco,
ou quase, nenhum contato com muitos dos mensageiros/médiuns
encarnados na Crosta da Terra, em particular na Pátria do Cruzeiro
do Sul, já que apesar de o Brasil ser o sol maravilhoso que
transborda a luz abençoada da Boa Nova para todo os demais
continentes do Planeta, não me sinto, ainda, capacitada a investir de
forma segura, sem graves conflitos de ordem psicológica e emocional
para a minha acanhada condição de Tarefeira Espiritual, por entre os
meandros da mente e do Espírito dos homens e das mulheres do solo
brasileiro que, lamentavelmente, tem buscado mais prazeres para os
seus sentidos obtusos de Espiritualidade do que, necessariamente,
estarem se devotando aos ensinos gloriosos de Jesus Cristo, quando
nos advertira, há mais de dois milênios, de que haveríamos de andar
pelas sombras do mundo carnal, pela porta da reencarnação,
amealhando tesouros no Céu e não como temos visto e
testemunhado, quando uns e outros, mesmo entre aqueles que se
afirmam espíritas “convictos”, estão somente a se abastecer dos
vapores enfermiços dos conchavos entre eles mesmos e os seus
comparsas do astral inferior, seres bizarros que superlotam a
atmosfera do Plano Material com o propósito exclusivo de ter e
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possuir, aproveitar e se nutrir do ouro ilusório de Mamon, todos
vivendo numa estreitíssima sociedade com as zonas infernais do
submundo espiritual do orbe planetário.
No entanto, dentro de nossas acanhadas possibilidades e
disponibilidade de tempo, e mesmo de saúde, dos amigos encarnados
e desprovidos de "terror" da crítica contumaz de muitos dos adeptos
da Terceira Revelação, que geralmente se colocam, ou se intitulam,
na condição de "sabedores” da Verdade, temos nos aviltado em
realizar verdadeiras incursões "camicases" nas Esferas mais próximas
do Orbe para, com a Graça de Deus e o auxílio generoso das
Entidades Magnânimas que dirigem os espaços dimensionais que a
maioria de nós desconhecemos, ou mesmo sequer imaginamos
existir, procuramos enviar uma ou outra mensagem não apenas de
cunho científico, de natureza muito respeitosa e extremamente
necessária ao nosso aprendizado "superficial", mas e, principalmente,
aquelas de cunho eminentemente "religioso" e "filosófico", haja vista
que A Vida, tal qual se expressa na Dimensão a que por misericórdia
de Jesus nos encontramos residentes, todo e qualquer coração
generoso e amigo se revela em condições de manifestação
magnânimas e sublimes pelo amor e pela ternura, em relação a
qualquer outra forma de expressão pessoal a que esteja atrelada a
Individualidade desencarnada, seja em nossas atividades da vida
privada ou na esfera da vida de sociedade.
Portanto, querido irmão e companheiro muito amigo dos interesses
de nosso Senhor Jesus Cristo, recomendamos-lhe que passe a vista
nas cariciosas reflexões de nosso inestimável Benfeitor EMMANUEL,
na obra basilar da Mediunidade no Espiritismo, num desdobramento
natural de “O Livro dos Médiuns”, para as gerações pós-Kardec,
intitulada "SEARA DOS MÉDIUNS" (Chico Xavier/Federação Espírita
Brasileira), em particular no cap. EQUIPE MEDIÚNICA.
Isso vale o alerta, de quanto carinho e respeitosa consideração
devemos prestar não somente aos médiuns encarnados como às
Entidades comunicantes, sejam elas mentoras, benfeitoras ou nossos
irmãos menos esclarecidos e sofredores da Pátria Espiritual.
Caso o irmão não se sinta ainda seguro, dê outra piscadela em
“DESOBSESSÃO” de André Luiz (Chico Xavier/Waldo Vieira - FEB).
Apenas como forma de lembrança e instrução amiga, quão
afetuosa, vale ressaltar as palavras de nosso querido Emmanuel:
- “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”.
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Agora me despeço de todos com o meu ardente abraço, dedicando a
cada um dos irmãos e amigos encarnados o nosso incondicional
afeto.

Elizabeth d´Espérance

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada pelo médium,
em 13 de junho de 2012, em resposta a um companheiro de atividades na
Apometria.
Essa foi oficialmente a última mensagem transmitida, pela psicografia,
que a Diretora Espiritual de nossa mediunidade nos facilitou de forma
ostensiva, em decorrência de seu afastamento temporário para a
organização de sua nova reencarnação, a se realizar em solo abençoado do
Brasil, nas próximas semanas ou meses.
Apesar da grande saudade, temos a certeza de que, segundo ela própria
nos relatou, teremos outros futuros encontros em nossas atuais
reencarnações.
Mesmo ela, também, estando reencarnada, por sua elevação espiritual
poderá sair do corpo físico, “ainda criança”, para realizações altamente
complexas em Dimensões Espirituais diversas, e desconhecidas, do
nosso orbe planetário.
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CAPITULO 12

Homenagem do Espírito Neio Lúcio aos médiuns que persistem no
seu Mandato de Amor a Jesus.

PENSAMENTOS DE UM AMIGO
“Cada chicotada que recebemos, em silêncio, no âmbito
da vida, vale uma estrela de luz no nosso coração”.

Arthur Joviano

(Espírito)

(Salvador/BA, 25 de março de 2012)

“O perfume de luz que esparge do médium, que trabalha
à serviço de Jesus na face da Terra, é que lhe identificará
o caráter e a personalidade própria, a luzir claridades nas
sombras do caminho”.

Neio Lúcio

(Espírito)

(Salvador/BA, 14 de junho de 2012)
Nota do médium: Mensagens espontâneas psicografadas pelo médium
Vivaldo P. S. Filho em seu Lar em Salvador/BA.
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Neio Lúcio tornou-se conhecido como um dos principais personagens do
livro “50 ANOS DEPOIS”, Emmanuel/Francisco Cândido Xavier, FEB.
Mais recentemente, esteve entre nós na roupagem reencarnatória do
Prof. Arthur Jovino, importante Educador e pai do companheiro espírita que
se tornou chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo,
Minas Gerais.
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CAPITULO 13

“Rainha Santa Isabel”
– Veneranda: Ministra da Colônia Nosso Lar.

MENSAGEM DE ESPERANÇA
Querida irmã,
O mundo gira, as dificuldades passam e as lágrimas, que são
os orvalhos de Deus a exprimir nossas esperanças e alegrias,
são o reflexo de nossa sensibilidade e ligação com a sua eterna
Beleza e pura Sabedoria do Criador.
Sigamos adiante na confiança de tudo ser para melhor, com
Deus e para Deus.
Jesus Cristo nos abençoe hoje e para todo o sempre.

Veneranda

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada, em 15 de
junho de 2012, a uma companheira espírita que passava por dificuldades
pessoais, um dia após tomarmos conhecimento que nossa querida mentora
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Elisabeth d´Espérance não mais psicografaria conosco, por tempo
indeterminado, já que a Benfeitora encontra-se em preparativos para
reencarnar na Crosta da Terra.
A Ministra Veneranda, da Cidade Espiritual “Nosso Lar”, colônia esta
situada nas zonas mais elevadas do Umbral da Terra, segundo relatos de
André Luiz/Chico Xavier, fora a Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os
católicos como a Venerável Santa Isabel que celebrizou na história da
cristandade o maravilhoso, e único feito, da “transfiguração de pães em
Rosas”.
Uma excelente obra biográfica, sobre essa querida Mensageira de Jesus,
intitula-se: “ISABEL – A mulher que reinou com o coração”, por Maria
José Cunha, Editora Vinha de Luz, 2012.
Nota biográfica extraída da Wikipédia, em agosto de 2012:
Isabel terá sido uma rainha muito piedosa, passando grande parte do seu
tempo em oração e ajuda aos pobres. Por isso mesmo, ainda em vida
começou a gozar da reputação de santa, tendo esta fama aumentado após
a sua morte. Foi beatificada pelo Papa Leão X em 1516, vindo a ser
canonizada, por especial pedido da dinastia filipina, que colocou grande
empenho na sua santificação, pelo Papa Urbano VIII em 1625. É
reverenciada a 4 de Julho, data do seu falecimento.
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CAPITULO 14

Allan Kardec, Emmanuel, Bezerra de Menezes e Chico Xavier

CONCORDANCIA DOS ENSINOS ESPÍRITAS

Queridos companheiros de espiritismo e espiritualismo!
Recomendamos, com o maior carinho, que devamos estudar mais
"O LIVRO DOS MÉDIUNS" de Allan Kardec. Assim, para aqueles
que realmente levem em consideração respeitosa o trabalho basilar e
sem precedentes do Codificador, verão que no campo da Mediunidade
(levada a sério e com Jesus Cristo) o que vale não é a opinião,
apenas, de um ou outro determinado médium ou Espírito, mas A
UNIVERSALIDADE DE SEUS PENSAMENTOS, ou como Kardec
ensinou:
"Concordância
dos
Ensinos
dos
Espíritos".
Portanto, para nós em particular, estamos convencidos da proposta
do "seqüestro de duplo etérico", haja vista que não apenas um ou
outro Espírito/médium já o testificou/relatou, mas, e principalmente,
tanto entidades como médiuns reconhecidamente sérios.
Sem demérito para os demais tarefeiros da mediunidade, tivemos
em Chico Xavier o nosso maior representante em paranormalidade, e
avançamos mais um pouco: O principal representante de Jesus Cristo
no exercício da Mediunidade do passado, do presente e do futuro
sobre todas as Dimensões da Terra, pelo menos num período de
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tempo que se perde na contagem dos dias sobre a face do planeta
terrestre.
Sendo assim, ficamos mais a vontade em relatarmos que ele
próprio nos revelou que “muitos Espíritos em plena
reencarnação são trocados de “corpos físicos” sem que sequer
tomemos conhecimento do fato”. O que para a nossa quase
completa desvalia, diante do grande benfeitor, nos parecera
aterrador, apesar de convencida do fato em si mesmo, já que
“Tecnologias”, pensei “baixinho”, de mim para comigo mesma
(para que o nosso Chico não nos “ouvisse” ou “visualizasse” os
pensamentos de apreensão!), podem ser, e o são, utilizadas tanto
para o Bem quanto para o mau.
Meditemos UM TANTO MAIS no assunto...!
Mesmo porque, querido companheiro, se não reconhecermos a
idoneidade desses trabalhadores da mediunidade, EM QUEM
HAVEREMOS DE CONFIAR?! Lembremos que o Espiritismo é, além de
uma Religião e uma Filosofia, é também uma Ciência que tem como
ferramenta primordial de trabalho e investigação o próprio
sensitivo.
Concordo que não devamos, aqui, nos debater sobre esse ou aquele
assunto de forma desarvorada e anti-fraterna, porém sem BASE DE
ESTUDO E PESQUISA, seria um absurdo, e como dir-nos-ia o próprio
Codificador do Espiritismo: Beirar-mos-ia às raias da insanidade!
Nos precipitar em oferecer opiniões meramente pessoais, ou
especulativas, descaracterizadas de um mínimo de bom censo, a
partir da consulta criteriosa às investigações já realizadas no mundo
pelos eminentes estudiosos desde o século XIX e, ainda, pelos
investigadores honestos da modernidade, haveremos de cair no
ridículo e mesmo na extravagância.
Graças a Deus, não somos, e falo por uma imensa falange de
Instrutores da Vida Sem Fim, daqueles que lamentavelmente negam
e negam tudo que não tenha vindo por seu próprio intermédio,
mesmo porque NA CASA DE NOSSO PAI HÁ VÁRIAS E
INFINITAS MORADAS... E a mente humana, também se caracteriza
dessa maneira, se manifestando de muitas formas diferentes e em
lugares diversos. Afinal, O Pai não manda recado a apenas por um ou
outro intermediário.
A Mediunidade, que até o presente não encontrou, mas haverá de
encontrar seu digno espaço e elevado respeito por parte da Ciência
Oficial dos homens, ainda não ultrapassou os limites da “Idade
da Pedra” sobre a face de vosso Planeta Material.
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E para o bem geral de nossos amigos, acrisolados no corpo de
carne, nos lembremos, para a reflexão de todos nós, invariavelmente,
das recomendações de nosso caro Emmanuel (por Chico Xavier), na
magnífica obra "SEARA DOS MÉDIUNS", tão bem lembrado pelo
Espírito d´Espérance, em sua mensagem última, psicografada pelo
nosso “carteiro-médium” ou “médium-carteiro”.
Recordemos ainda, uma interessantíssima passagem de André Luiz
(por Chico Xavier): "A ficção cientifica nada mais é que a
antecipação do futuro".
Despedimo-nos, já saudosa de todos e com o abraço carinhoso da
mãe e serva sempre amiga.
Fiquemos com Deus,

Veneranda

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea da Ministra de “Nosso Lar”,
psicografada pelo médium em 20 de junho de 2012, em resposta a um
companheiro médium e autor de obras de alto valor espiritualista sobre
Apometria.
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CAPITULO 15

Francisco Cândido Xavier

CHICO E A INTERCESSÃO DIVINA
Prezado amigo,
Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você!
Nossas tarefas e nossos sofrimentos na vida diária são o prelúdio
das nossas realizações mais caras como seres humanos, no rumo da
Vida Infinita...
Que sigamos confiantes em Jesus, Nosso Mestre e Guia Maior, para
que a sua Bondade e Misericórdia infinitas não nos venham a faltar
por força de nossas convenções meramente passageiras, ou em
decorrência de nossa desistência a frente dos embates que
haveremos de travar diariamente contra as correntes da maldade que
continua a vibrar tanto em nosso mundo intimo quanto no mundo
exterior que nos cerca e nos convida à derrota e a derrocada pessoal,
na transição da Vida que é perene.
Estamos sempre seguindo para frente e crescendo, construindo e
plantando, estejamos já conscientes de nossos deveres como agentes
do bem geral ou, momentaneamente, e aparentemente, dormindo o
sono dos preguiçosos e imprevidentes, acreditando, com isso,
estarmos transitando por um paraíso de delícias fictícias, que, em
verdade, não passam de criações ilusórias do nosso próprio ego.
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A Lei é de Progresso.
Sabemos de suas lutas e reconhecemos-lhe, meu irmão, o grande
esforço em superar as suas próprias dificuldades intimas e,
principalmente, as dificuldades exteriores, que são, na maioria das
vezes, quase que intransponíveis, pensamos nós. Mas lembremos,
meu querido amigo, de que a dor externa nada mais é que o INÍCIO
do FIM das dores internas, AS DORES DO ESPÍRITO IMORTAL.
Segue em paz, na certeza de que Jesus, praticamente, nos carrega
a todos nos seus divinos ombros, qual se fossemos verdadeira cruz
de luta, compreendendo, Ele, de que somos seus irmãos pequeninos,
necessitados de Seu profundo amor e de sua profunda ternura.
Reveja, meu bom homem, seus conceitos em torno da Vida
Imortal, e pense no Amigo Sublime da Manjedoura, em sua
caminhada que haverá de ser vitoriosa, numa jornada de Luz e
arrimo por parte de seus Amigos da Vida Maior, que não lhe
regateiam auxílio, diante do seu sofrimento pessoal...
Medite e contemple as estrelas. Lute, caminhe e se fortaleça com
as bênçãos do sol, observando que tudo na Natureza manifesta a
vontade e o poder de Deus, que nos guia os passos, seja na noite
escura de nossas ilusões ou pelos dias maravilhosos das nossas boas
ações, praticadas com desinteresse e desprendimento, sempre pelo
ideal de amar mais do que ser amado.
Sempre com você, estaremos pelos fios invisíveis da “oração”
intima e humilde, lembrando, constantemente, dAquele que muito
amou e ainda continua esquecido e maltratado pela maioria de nós.
Jesus hoje, amanhã e para todo o sempre.

Francisco C. Xavier

(Espírito)

Nota do Espírito Veneranda: “Mensagem espontânea direcionada a
um companheiro não espírita, residente na cidade de Feira de Santana/BA,
psicografada pelo médium em sua residência, no dia 21 de junho de 2012.
Curiosamente, a carta, desse inesquecível Amigo Espiritual, foi
transmitida poucos minutos antes do nosso médium voltar ao estudo da
obra “O Consolador” (Emmanuel/Chico Xavier, FEB), sendo que para a
sua surpresa, ao reabri-lo, observou que o capítulo era o V,
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MEDIUNIDADE, exatamente o qual daria prosseguimento aos estudos e
que, sequer, se lembrava!
Importa relatar que o Espírito de Chico Xavier, também nos alertou para a
nossa atenção redobrada para as Revelações de Transição da Terra,
que ocorrerá em 2019, por ele transmitidas, ainda quando encarnado, ao
seu querido amigo e companheiro das lides Cristãs no Espiritismo Geraldo
Lemos Neto, constantes em entrevistas no DVD/LIVRO: "Não Será em
2012" (FE Editora Jornalística)”.
A mensagem foi revista e ampliada, pelo próprio Chico, com o auxílio de
nossa amorosa Veneranda, em 03 de setembro de 2014, a partir dos
registros espirituais em nosso subconsciente, onde jazem todo o acervo de
informações previamente arquivadas pelos Benfeitores desencarnados.
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CAPITULO 16

A FEIÇÃO RESTAURADA DE JESUS

Querida irmã em Jesus Cristo!
Salve o Mestre e Salvador de nossas almas misérrimas quão
carentes da Luz Eterna.
Neste momento de congraçamento espiritual, no qual as Falanges
Luminosas da Vida Feliz tem a oportunidade de rever seus tutelados e
familiares, neste intercambio consagrado em serviço de fraternidade,
caridade e aprendizado, aproveitamos para lhe incentivar o estudo
sério e a reflexão necessária, e inadiável, nas recomendações de
Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, que são uma só e a mesma
personalidade espiritual a nos guiar e garantir a nossa caminhada
rumo a Pátria Definitiva, onde impera o amor puro e sem máculas,
quando poderemos vivenciar de maneira natural, e sem qualquer
interesse mesquinho que normalmente avilta a vida dos homens da
Terra, as delícias de uma fraternidade tão deliciosa quanto as mais
doces ofertas de gratidão e bondade, solidariedade e compreensão
que encontramos diante dos corações amigos da experiência carnal,
quando caminharemos mais e mais no rumo certo de nossas Vidas,
que é Deus, o Infinito Amor e a Eterna Sabedoria.
Guie os seus passos com segurança, alegria, otimismo e verdadeira
veneração ao Bem e a Verdade, entregando a sua vida aos desígnios
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superiores, compreendendo, em definitivo, que a felicidade real está
exatamente em vivenciar a existência temporária da reencarnação
com simplicidade de objetivos e nobreza de ideais.
O mais, tudo é mera ilusão, que mais cedo ou mais tarde haverá de
desvanecer como um fugidio clarão em noite escura e sombria, aliás,
como se caracteriza verdadeiramente a vida material, pelo menos
para aqueles que não sabem amar e não sabem servir, não são
solidários e, nem tão pouco, sabem ser Cristãos.
Fiquemos todos nós na paz do Cristo!
E a todos deixo o meu forte abraço, principalmente entre aqueles
que já compartilham com valor e sem receios da feição renovadora e
restauradora do Espírito, em Jesus no Cristianismo Espírita.

Eurípedes Barsanulfo

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada pelo médium
em sua residência, em 22 de junho de 2012, às 05h58min, a uma
companheira das lides mediúnicas espiritistas, quando, o mesmo, se
preparava para enviá-la, pelos correios, alguns exemplares da obra
"Cidade no Além", dos Espíritos de André Luiz e Lucius, psicografado por
Francisco Cândido Xavier e Heigorina Cunha, esta, que, em sua última
encarnação, havia sido sobrinha de Eurípedes Barsanulfo, o Apostolo da
Caridade em Sacramento, Minas Gerais.
Texto revisto e ampliado pelo próprio Eurípedes em 03 de setembro de
2014. Numa tentativa caridosa de chamar a atenção dessa irmã, a que
dirige a sua mensagem espiritual, para o seu compromisso urgente com a
simplicidade, a humildade e a caridade.
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CAPITULO 17

CONVITE AO TRABALHO

Hoje, 25 de junho de 2012 (às 10h51min) tivemos um “lance”
bastante interessante e inusitado, pelo menos para mim mesmo, já
que nunca havíamos passado por tal experiência.
Estávamos em nossa residência pensando nas dificuldades por qual
passa a Doutrina Espírita, ou melhor, o seu movimento doutrinário,
quando fomos visitados por uma Entidade espiritual, um jovem rapaz
de seus 23-25 anos.
Ele, naturalmente, passou a pegar em nossa mão direita com
extremo carinho e comovedora ternura, nos pedindo que fossemos
psicografar. Cremo-o, logo, um amigo.
Quase que de imediato, percebemos, ali mesmo, a nossa frente,
outra Entidade só que sofredora, esta, bastante ”corpulenta”
(pesada!)... como se estivéssemos visualizando a nossa frete um
homem comum da Terra, feito de carne e ossos. Naturalmente,
salvaguardando as devidas impressões dimensionais que, às vezes,
se incorporam às visões mediúnicas transcendetais.
Quando passei a sentir leve dúvida quanto ao convite amistoso e
fraterno do jovem visitante espiritual, passei a visualizar pela
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clarividência (visão à distância) a irradiação da nobre Entidade
Veneranda e por sobre ou entre esta, que vinha de uma distância
regular “entre Dimensões” distintas, a voz potente e confiante do
Espírito do Dr. Inácio Ferreira, convidando-nos, naquele “seu
jeitinho” bastante peculiar que a maioria de nós já conhece das
empolgantes obras do querido médium uberabense Carlos A. Baccelli,
a orientar o jovem Espírito (que nos pedia para psicografar) a “suar
a camisa” antes de começar a trabalhar na psicografia por nosso
modesto intermédio... E começando por transpirar um pouco mais
socorrendo (“carregando” mesmo!) o fardo amigo que ali se
apresentara, ou fora trazido pelos Espíritos Amigos, no intuito de a
todos nos instruírem.
Após alguns instantes, carinhosamente percebi o pensamento da
mentora Veneranda, por entre o do Dr. Inácio, a me informar e
explicar com extremo respeito pelo jovem desencarnado, que:
“Gentilezas e amabilidades são, sem dúvida, importantes
qualidades do espírito, mas para servir a Jesus Cristo em sua
Seara Bendita, na causa do amor e da própria renovação,
haveremos de primeiro transpirar muito e muito, pelo serviço
inadiável da caridade e da solidariedade”.
Então, segundo o Dr. Inácio, mãos a obra porque o tempo passa e
cada minuto perdido na Vida não volta mais.
Muita paz e muito trabalho, mesmo que seja ao preço de muito
suor e muitas lágrimas.
Jesus sempre conosco!

Inácio Ferreira

(Espírito)

(Salvador, Bahia 25 de junho de 2012 – 11h07min)
Nota do médium: Fenômeno espontâneo de vidência e clarividência,
seguido de psicografia, valendo informar que do início da mensagem ao
meio não percebemos a intervenção espiritual. Porém, a partir da metade
para o final da mensagem, não só víamos como ouvíamos o Benfeitor Inácio
Ferreira nos conduzindo na escolha das palavras e na organização do seu
pensamento.

57

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
Em verdade, apesar de nos expressarmos na primeira pessoa, passando a
impressão de termos sido o autor da mensagem acima, podemos assegura
que se trata de um trabalho psicográfico de cunho eminentemente
mediúnico e de autoria espiritual do querido Benfeitor Inácio Ferreira.
A querida Instrutora Veneranda, tornou-se a Diretora Espiritual de nossas
atividades mediúnicas a pedido da inesquecível Elisabeth d´Espérance, que
se prepara no Plano Espiritual para nova reencarnação na Terra.
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CAPITULO 18

Chico Xavier com Heigorina Cunha, à sua esquerda.

LEMBRANÇA A UMA IRMÃ!

Minha querida irmãzinha em Jesus Cristo!
Abracemo-nos uns aos outros em felicidades extremas quanto ao
futuro glorioso que nos aguarda, filhos do Deus Único, e que
verdadeiramente nos entreguemos nos braços acolhedores do nosso
Amigo Incondicional, já que em relação aos momentos de tristeza e
angústia que passam, a nossa frente, como as fuligens dos
“automóveis” materiais, os momentos de felicidade, para nós, que se
constituem em verdadeiros oásis de felicidade, são sempre maiores e
bem mais saborosos aos olhos e ao gosto daqueles que sabem
aproveitar o tempo abençoado da reencarnação não somente em
exercícios de lazer e satisfação pessoal, mas, e principalmente, nas
legitimas oportunidades de aprender e servir, construindo o próprio
futuro em bases sólidas de solidariedade, amizade legitima e
fraternidade, se beneficiando, a cada dia, pelo aperitivo da
“educação” e da gentileza uns para com os outros, transformando as
agruras do caminho, e as farpas do magnetismo inferior que jazem
em nossa intimidade, ainda tão rude e tão animal, no néctar saboroso
das flores silvestres de um coração pacificado em Nosso Senhor
Jesus Cristo, o Mestre e Senhor de Nossas Vidas.
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Lembremos hoje e sempre que as alegrias da vida passageira
“passam”... Fugidias como o clarão dos canhões em bombardeios
mortíferos, a consumir as almas tristes e desesperadas nas aluviões
da loucura e da solidão.
Mas as Verdades Eternas das alegrias espirituais, ah! estas, nós
garantimos, são imortais...
Vigiemos e oremos mais, e constantemente, para que o nosso
futuro seja de Glória e Paz, Saúde e Alegria.
Sua amiga e serva incondicional de hoje e para sempre.

Heigorina Cunha

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada na residência do
médium em Salvador, Bahia, 27/06/2012 às 20h20min, a uma companheira
de atividades mediúnicas no Cristianismo Espírita, quando, o mesmo, se
preparava para enviá-la pelos correios alguns exemplares da obra "Cidade
no Além", dos Espíritos de André Luiz e Lucius, psicografados por Francisco
Cândido Xavier e Heigorina Cunha, da Editora IDE, Araras/SP.
Por um breve período de tempo, segundo as nossas humildes condições
financeiras, e a pedido da querida Entidade Espiritual Heigorina Cunha,
passamos a presentear algumas pessoas com a obra “Cidade no Além”. Ela
mesma, Heigorina, quando nos encontrávamos prontos para dormir, nos
solicitou a gentileza de doar alguns exemplares desse pequeno-gigante
livro, o que para mim mesmo foi uma benção de Deus.
Isto, segundo as nossas humildes condições materiais, já que ela
conhecia, por antecipação, dos nossos limitados recursos financeiros.
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CAPITULO 19

Dr. Inácio Ferreira

VAI DAR UM TRABALHO DANADO!

Olá meu bom Doutor,
Salve Jesus nosso Mestre em Medicina da Alma!
Ficamos felizes por seu interesse generoso em ouvir algumas
poucas palavras desse seu servo humílimo, que, aliás, não passa de
um verme que tem se esforçado, e muito, para saldar suas dívidas
com a Vida que opera sempre à nosso favor.
Por favor, guarde bem essas nossas humildes palavras, já que,
como trabalhadores desencarnados, temos a incumbência de alertar
os irmãos sediados no orbe planetário das graves responsabilidades
que assumimos perante a Vida Maior, em relação a nossa vida social,
comunitária e, muito especialmente, a da vida familiar, já que é no
convívio salutar e pacífico, entre as criaturas que vivenciam
experiências no seio do lar, é que haveremos de crescer construindo
a paz pela melhoria do nosso mundo intimo, com uma psicologia mais
voltada para as realizações de transcendência, na orbita dos
sentimentos sagrados de irmão para irmãos, pais para filhos e filhos
para pais, e esposos para esposas e vise versa...
O Lar é nosso reino divino na Terra.
Pois bem, querido amigo, para nós, os desvestidos da indumentária
carnal, que mais se assemelham a pesados escafandros de carne,
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achamos que uma ou outra relação, fora do ministério
matrimônio, talvez não seja motivo de penas eternas...

do

Mas tem um significativo “porém”: VAI DAR UM TRABALHÃO
DANADO PARA RESOLVER DEPOIS!...
Primeiro, quando o companheiro ou a companheira souber do facto
ainda aqui na Terra! E em segundo lugar... Depois da MORTE DO
CORPO PERECÍVEL, quando, aí sim, é que vai ser um "problemão
daqueles", já que para perdoar as ofensas, "por aqui", na esfera do
Espírito liberto, aonde os sentimentos se manifestam pela sutileza do
caráter honrado e nobre ou por entre as aluviões de sombra e trevas
dos corações endurecidos, não é nada fácil esquecer as injúrias e as
tragédias passionais.
Imaginemos, para efeito de estudo e reflexão, como haveríamos de
nos sair, dentro desse contexto de rivalidade e traumas, conflitos e
arrependimentos tardios, numa esfera dimensional, distinta das que
vivem atualmente os homens materiais, caso nos deparássemos com
a nossa própria consciência em brasa, pela perda da oportunidade
maravilhosa de compreender e tolerar, amar e sorrir (mesmo que
pouco!) a todos aqueles que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos
coloca a frente, para que possamos aprender, uns com os outros, a
sábia tarefa da convivência cristã?!
Não estou, com esses argumentos, tentando lhe convencer disso ou
daquilo, MAS... É bom pensar direitinho, querido amigo, e colega de
profissão, eu "aqui" e você "ai"...
Moralmente falando, acredito que Allan Kardec já nos fora por
demais esclarecedor, em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”.
Se há AMOR (o "verdadeiro" e não o de conveniência!), Deus fará
com que as coisas entrem nos trilhos e os abençoará, mesmo que
numa relação extraconjugal, partindo do pressuposto de que os
indivíduos em vias de se separarem não encontram recursos, em si
mesmos, para manterem a harmonia intima da união que, em
verdade, já não existe mais, mesmo porque o mandamento: NÃO
DESEJAIS A MULHER/HOMEM DO PRÓXIMO, acreditamos que seja,
exatamente, quando este nosso "próximo" estiver honrando seus
compromissos de companheiro ou companheira, independente dos
interesses e das intenções, muitas vezes rasteiras, da contraparte,
não nos permitindo adentrar os portões santificados do Lar alheio
com a nossa índole ancestral de feras humanas, a caça de presa fácil,
tão necessitada de carinho e respeito quanto qualquer um de nós
mesmos.
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Entrando ai, a questão de "ética" que não nos atrevemos a emitir
valor de juízo, sobre quem quer que seja, que É TOTALMENTE DE
FORUM INTIMO.
Entendeu amigão?
André Luiz (por Chico Xavier), muito sabiamente, e caridosamente,
nos ensinou a agüentar e persistir UM TANTO MAIS...
E lhe pergunto, por minha vez, SE já houve isso entre você e A sua
"nova" pretendente? Estão com a consciência tranqüila em ter
PERDOADO (E SE SUPORTADO) NÃO SETE VEZES, MAS
SETENTA VEZES SETE VEZES?!
Se a resposta for sincera e for, sim... VÁ A LUTA MEU AMIGO. Caso
não for... QUE SEJA FEITA A VONTADE DE NOSSO PAI QUE ESTÁ NO
CÉU.
E quem estiver sem pecado, que lhe a tire a primeira pedrada.
Naturalmente, fazendo o urgente alerta de que uma consciência
tranqüila valerá sempre mais que mil peças de ouro maciço.
Fique com meu afeto de pai e amigo incondicional, orando e
vigiando sempre com otimismo, alegria e esperança de um futuro
muito Bom e Feliz.
Saúde a todos!

Inácio Ferreira

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea do Dr. Inácio Ferreira em
resposta a uma pergunta pessoal de um respeitável médico, residente no
Rio de Janeiro, psicografada pelo médium em 19 de julho de 2012, às
21h38min, em sua residência em Salvador, Bahia.
Lembramos que o Dr. Inácio Ferreira, foi Diretor Médico do Hospital
Espírita de Uberaba/MG, por 50 anos, em sua atividade de psiquiatria e
(casual) clinica médica, dedicada com verdadeiro amor à causa de Jesus
Cristo no Cristianismo-Espírita.
Durante a transmissão da mensagem, notamos que o querido Amigo
Espiritual se mantinha justaposto ao nosso lado, exatamente no Plano
Material, como se estivesse praticamente materializado, ou semimaterializado, permitindo-nos perceber, até mesmo, os seus compassados
batimentos cardíacos.
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O seu órgão do coração estava envolvido por uma suave névoa de luz
azul claro.
Ele é, sem dúvida, um Espírito muito carinhoso e dedicado, apesar de
deixar transparecer uma personalidade, um tanto, austera e, vamos dizer,
muito disciplinada.
O seu bom humor é natural.
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CAPITULO 20

FATOS ESPÍRITAS “DESTE” E DO “OUTRO” MUNDO!
Parece-nos que o Mundo Espiritual, que a maioria de nós tem
tomado, quase que, a conta de uma figura da imaginação puramente
fictícia, criação das mentes mirabolantes e apaixonadas, aborda-nos
sempre com uma ou outra surpresa, que nos vale como verdadeiros
tesouros de Deus. Um manjá!
Há poucos instantes, aprox. às 16h00min, do dia 21 de julho de
2012, vimos uma grande pantera negra reencarnada no corpinho,
quase minúsculo, de uma linda e “inofensiva” gatinha preta.
O corpo espiritual (da pantera) se exteriorizava por entre/sobre o
corpinho físico e frágil da pequenina gatinha...
Fora então, que ouvi pela audiência uma voz extremamente
agradável e segura, dizer-me: “É para domar a “fera” que ainda
trazemos dentro de nós”! Sendo que, instantes antes, pelo
inusitado do fenômeno, após um questionamento pessoal, interior,
que fizemos mentalmente de como seria possível um Espírito
“superior” (no caso, um felino em condições evidentes de estar, no
Reino animal, mais avançado intelectualmente do que um felino
domesticado, neste caso representado pelo “corpinho” físico do
gatinho em questão) regredir ao corpo de um “inferior”, ou seja, ao
de uma espécie aparentemente em estágio evolutivo inferior (dentro
da relatividade que compõe o quadro evolutivo dos seres espirituais,
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tanto no reino hominal como animal) eu também já tinha ouvido,
acreditamos por outro Amigo Espiritual: “E qual delas (a pantera
ou a gatinha!) seria a Entidade superior ou inferior”?! O que
me deixou um tanto desacochado!
Na verdade, naquele momento não saberíamos precisar se o felino
maior ou se o felino menor era o real possuidor da psicologia integral,
a representação literal da Alma encarnada, que, em tese, controlava
os mecanismos naturais da fisiologia da psicologia da entidade
encarnada.
Víamos ali, duas personalidades (espirituais) animais distintas,
encerradas num só corpo material, a controlarem o psiquismo de
uma só personalidade encarnada, que em verdade seriam uma só e a
mesma criatura.
Como se ambas as feições da sua natureza intima, estivessem
subordinadas a causas comuns, apesar de em dois momentos
específicos (material e espiritual) estarem vivenciando a mesma
realidade mental. O que a Psicologia poderia classificar, muito
naturalmente, de Personalidades Duplas, ou então, Personalidades
Múltiplas, a depender do caso.
A ocorrência, nos fez imediatamente recordar dos grandes estudos
realizados por André Luiz e reportados em sua “Coleção: A Vida no
Mundo Espiritual”, da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier
(pela Federação Espírita Brasileira), em particular, da questão sobre
os processos da reencarnação (que acreditamos, por esses mesmos
estudos, variam ao Infinito...), mesmo porque estamos todos nós
abeirando-nos ao expurgo planetário cantado, decantado e “alertado”
desde a mais remota antiguidade, passando inclusive pelas tradições
Cristãs (O Velho e o Novo Testamento), agora sob a orientação
segura da Doutrina Espírita, no entendimento de Allan Kardec e Chico
Xavier, no conceito muito extraordinário da ovoidização, licantropia e
da zoantropia, num quadro clássico de “involução”, se é que podemos
classificá-lo assim. E isso, sem contarmos as numerosas narrativas
do querido e saudoso médium espírita Rafael A. Ranieri (que assina
mediunicamente as obras: “O Abismo”, “Aglon e os Espíritos do Mar”,
“O Sexo Além da Morte”, “A 2ª Morte”, entre outros).
O que nos leva a crer, por mim mesmo, em particular, que muito
naturalmente por leis também muito naturais o ser humano
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(Espiritual) poderá, sim, reencarnar em futuros corpos inferiores, seja
dos reinos humanos, elementais, animais, etc... Variando cada caso.
São essas questões, de grande relevância para o Espiritismo, que
todos nós espiritualistas deveríamos nos debruçar em estudos e
acuradas pesquisas com a mesma serenidade, seriedade e lucidez
de Allan Kardec, ao profetizar que ao mesmo tempo em que a
Doutrina Espírita não fora imposta ao povo pela crença cega,
afirmou também... “não foi ditada completa”... (livro A Gênese,
capítulo I, item 13).
Portanto, é com grande alegria no peito que saudamos aos irmãos
espíritas e não espíritas de todas as correntes do pensamento
científico, filosófico e religioso que, em nome de Jesus de Nazaré, se
justapõem aos Amigos da Espiritualidade Maior no saudável
compromisso da própria reforma moral, com a “mente aberta” e
arejada para as diversificadas Revelações luminosas da Vida
Imperecível. Mesmo porque, como bem o disse o nosso insigne
Codificador, o Espiritismo não foi criado já acabado ou concluído, e
por se tratar de uma Revelação Divina não está sujeita apenas ao
crivo da análise de um ou de outro companheiro mais
desassossegado diante das Reformas que o Espiritismo necessita
empreender, ou mesmo, por conta de um ou outro Mensageiro
encarnado que se coloque, de forma imprevidente, ou inadvertida, na
condição de “único” e “infalível” intermediário entre os Seres
Espirituais de Luz e o Plano Material, propriamente dito, onde jazem
criaturas em completo abandono religioso, inclusive por parte
daqueles “cristãos” e, mesmo, “espíritas” que tiveram do Mais Alto a
prerrogativa sacrossanta de servir ao Cristo de Deus, nos moldes do
amor desinteressado e que, agora, lamentavelmente, se lançam nos
braços de Mamom, havidos todos pelas glórias terrestres e
esquecidos todos da mensagem simples, terna e acolhedora da Boa
Nova Evangélica.
Muita paz a todos e muita compreensão também nos ensinos do
Espiritismo.

Hernani G. Andrade/Inácio Ferreira (Espíritos)
(Salvador/BA, julho de 2012)
Nota do médium: O que se destaca da mensagem acima, além do seu
conteúdo altamente esclarecedor a nós todos é exatamente o fato de os
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dois companheiros espirituais interagirem na mensagem psicográfica, não
apenas como os reais autores que os são, mas o de permitir que
tomássemos a iniciativa da narrativa, vamos dizer, litero-doutrinária,
mesclando os seus pensamentos elevados com os nossos acanhados
conhecimentos em Espiritismo, passando a idéia de que éramos nós
mesmos que dava corpo ao texto, ressaltando daí a vera advertência de o
Espírito de Verdade: “Espíritas! Amai-vos, este o primeiro
ensinamento; instrui-vos, este o segundo” (O Espírito de Verdade,
Paris, 1860. Em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, cap. VI, Instruções
dos Espíritos, O CRISTO CONSOLADOR – 4ª. edição especial, FEB, 2010).
O que, provavelmente, teria sido denominado nos primórdios de nossa
santa Doutrina, e da Metapsíquica, como animismo, por eminentes
desbravadores e investigadores da alma humana, porém na nossa
atualidade, a partir das elucidações de André Luiz (por Chico Xavier) os
Instrutores Espirituais classificam-na como uma interessante e muito
necessária “parceria mediúnica”, segundo eles, visando à capacitação do
medianeiro, não só na área do conhecimento e da cultura, mas e
principalmente na ampliação e no aprofundamento de sua sintonia no
campo da Intuição pura, numa maior e mais estreita relação com os seus
Mentores Amigos, a qual, segundo entendemos, será a nova ordem para
gerações porvindouras de Mensageiros à serviço do Cristo de Deus.
Em homenagem à crônica do nosso irmão Carlos A. Baccelli, na obra “CHICO
XAVIER – O MÉDIUM DOS PÉS DESCALÇOS”, capítulo 21, A DESENCARNAÇÃO
DE BONECA, recebemos no dia 25 de maio de 2014, às 09hs52min, em nosso Lar,
a seguinte mensagem do Espírito de Chico Xavier:

EM LEMBRANÇA DE BONECA!
Do coração meigo e compassivo de Jesus Amigo, nasce o sol brilhante, sorridente e
venturoso que haverá de iluminar os corações dos homens simples e servos de Deus,
entrelaçando-os uns aos outros nas correntes sagradas do amor puro aos animais, a
eles mesmos e aos demais seres da Criação Divina, consagrados, todos, na
interpretação do “amai-vos uns aos outros como Ele nos amou”.
- Chico Xavier (por Vivaldo Filho)
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CAPITULO 21

Chico Xavier na Fazenda Modelo, do Ministério da Agricultura, em Minas
Gerais na companhia de Rômulo Joviano (à esq.) e do espiritualista
italiano Pietro Ubaldi (à dir.).
“Mulher. Eu considero sem temer, embora digam somos todos iguais, que
deves ser na terra um pouco mais, mais um pouquinho do que o homemser”.
(Espírito Jésus Gonçalves/Francisco Cândido Xavier - LAKE).

A SEIVA DA VIDA
Muita paz e alegria aos corações que se devotam ao Cristo!
Temos vivido, nos últimos decênios, procurando um lugar
“secreto”, no qual pudéssemos, eu e a minha pobre consciência, nos
entregarmos a maiores e profundas reflexões em torno dos enganos
e desenganos cometidos em nossa última passagem pelo Plano
carnal, como diríamos, o plano de “tomada de resoluções”, a
grande e maravilhosa Terra que tem nos albergado e amado, apesar
de nossa imensa ingratidão para com ela mesma.
E, sem exagero de índole orgulhosa, que às vezes nos faz muito
bem quando “bem” balanceada, chegamos a uma conclusão deveras
satisfatória para o nosso espírito humilde e desvalido de maiores
cabedais de virtudes ou outras qualidades da Moral Eterna... Então,
num desses lampejos da mente, que se vincula ao bem pelo trabalho
árduo e dedicado, mesmo a tempo de “conta gotas”, chegamos à feliz
e graciosa conclusão de que, realmente, fizéramos aquele UM

69

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

TANTO MAIS... com o qual nos conclamara, a todos nós, sem
exceção, o querido Espírito Amigo André Luiz, por via da mediunidade
santificada de Francisco Cândido Xavier, este que fora, sobre a face
da Terra, tão querida e tão augusta, o nosso mais humilde
companheiro e servo de Jesus Cristo na Doutrina Espírita.
Para a minha grata felicidade, encontrei no espírito de uma
“Mulher”, a companheira do ideal mais santificante do cristão
verdadeiro, falo “cristão” por pertencermos a uma crença de maior
intimidade com o nosso meigo e santo Nazareno...
E na minha querida Maria, a augusta esposa, venerável irmã e mãe
incansável, encontrei o aconchego, o conforto e o mais intimo e mais
puro dos sentimentos que todo ser humano deveria almejar... A
SEIVA DA VIDA... O AMOR PURO DE UMA MULHER, que nos seus
anos de dedicação, e completo desprendimento das coisas materiais,
entregou-se a nossa família em nome do Amor que a todos dá Vida:
Eterna e Abundante.
Rogo aos meus queridos e muito amados companheiros de ideal na
Doutrina dos Espíritos, em particular, e a todos os irmãos em
humanidade, que busquem no seio Sagrado da Mulher o conforto e a
fortaleza para a luta de todos os dias, para que cada dia seja repleto
de alegrias, paz e muita esperança na vida, que não cessa em nos
alertar e conclamar às realidades da Imortalidade com Jesus Cristo.
Veneremos o corpo santificado de cada mulher, amemos os seus
bustos, os seus quadris, os seus olhos ternos e meigos, suas doces
mãos e seus pés generosos, quando carregados do pó de chão
caminhado mil léguas em favor dos filhos e da família, dos sofridos e
dos desventurados da sorte, mas procuremos, acima de tudo,
reverenciar-lhes a alma sublime em todas as mensageiras,
encarnadas e desencarnadas que, de uma maneira ou de outra,
repartem conosco o altar sagrado de um Lar.
Fico aqui com o meu afetuoso abraço de pai carinhoso e sempre
amigo de todos.
Deus sempre conosco,

Rômulo Joviano

(Espírito)
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Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada pelo médium
em sua residência, aprox. às 10h40min, do dia 22 de julho de 2012.
O companheiro espiritual Rômulo Joviano, fora o chefe de Chico Xavier na
Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo/MG.
Instantes após o termino da mensagem, fomos pesquisar, na Internet,
alguma referência biográfica sobre o nobre companheiro desencarnado,
quando ficamos sabendo que, o mesmo, teria sido formado em “Zootecnia”
pela Universidade de Edimburgo, Escócia, vindo a ingressar posteriormente
no quadro permanente do Departamento Nacional da Produção Animal
(DFPA) – Ministério da Agricultura.
Curiosamente, o Amigo Espiritual Rômulo Joviano nos trouxe essa linda
expressão de amor exatamente um dia após termos psicografado a
mensagem FATOS ESPÍRITAS “DESTE” E DO “OUTRO” MUNDO,
assinada pelos Benfeitores Espirituais Hernani G. Andrade e Inácio Ferreira,
a qual faz referencia a uma reencanação no reino animal, testemunhada por
mim com o auxílio da clarividência, como consta do capítulo 20, desta
mesma obra.
Observamos, então, como o trabalho dos Amigos e Benfeitores Espirituais
se encadeia de forma que possamos lhes apreciar melhor os estudos e
pensamentos, através de apontamentos que ilustram muito bem, pelo
menos em síntese, a vida no Mundo dos Espíritos.
De um lado, o amor que devemos devotar aos seres inferiores da Criação
Divina, pelo amor-cuidado e pelo carinho aos animais. E do outro, a
completa veneração ao seio sagrado da mulher, nossa companheira de luta
e crescimento, na lida diária e santificante do Lar, pelo amor-devoção e
santificado na paciência, na renúncia, na amizade, na compreensão e na
solidariedade.
De qualquer modo, devemos sempre levar em consideração o valor
relativo (e não absoluto) nas palavras dos Benfeitores Espirituais, já que,
neste caso, em particular, todos nós sabemos que há Espíritos
reencarnados no solo da Terra, seja na condição fisiológica temporária de
homem ou mulher, que mais se assemelham a verdadeiros seres infernais.
Para uma melhor compreensão do assunto, rogamos aos nossos leitores
se reportarem às obras de Humberto de Campos (Irmão X), por Chico
Xavier, da Editora Federação Espírita Brasileira.
Que Deus seja louvado!
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CAPITULO 22

Elvis Presley

FAÇAMOS “UM TANTO MAIS”
Temos encontrado na Vida de Além Túmulo algumas dificuldades
concernentes aos postulados doutrinários no Espiritismo, valendo
ressaltar que em muitas das vezes que nos encontramos em
dificuldades pessoais, durante a nossa última estadia sobre a face da
América do Norte, tão querida e abençoada, fomos encontrar nas
filosofias do Oriente encantador muitas das respostas para os nossos
imensos questionamentos na esfera das realizações do mundo
interior de nossa alma, peregrina de encarnações múltiplas, ora
cheias de Luz e graça e ora repleta de sombras e dificuldades
calamitosas, que, em realidade é, segundo os Instrutores Espirituais
da comunidade onde me realizo como um mero estudante das
faculdades do espírito imortal, o canal para onde verte a grande
maioria de todos nós, os simples devedores das Leis Eternas ou Leis
Naturais: A consciência!
Pedindo desculpas ao médium querido que, por força de sua
Caridade profunda em Jesus Cristo, nos possibilita o comunicado
singelo Entre os Dois Mundos, solicitamos aos companheiros de
Espiritualidade de um modo geral e, em particular, os do Espiritismo,
sedam UM TANTO MAIS de espaço ao seus cérebros desocupados e
procuremos todos, os Vivos daqui e os vivos daí, encontrar mais
algum tempo não apenas para as especulações de ordem meramente
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humanas (que, aliás, da qual nenhum de nós poderá prescindir, pela
vida comunitária e social tão natural e necessária ao aprendizado dos
Espíritos em evolução para Deus), mas e, principalmente, busquemos
orientação e direção segura no estudo acurado e atento dos
filosóficos pensamentos de “O Livro dos Espíritos”, que tão
carinhosamente fora elaborado pelo insigne Allan Kardec, e sua
Equipe de Mensageiros Celestes, com o intuito de fazer-se cumprir a
profecia Magna de Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem amamos com
profundo respeito e profunda veneração: “AMAI-VOS UNS AOS
OUTROS COMO EU VOS AMEI”.
Não é com outra intenção, que tocado de profundo carinho e ternura
pelos companheiros que transitam ainda, e por enquanto, pelo solo
da Terra querida, que vimos trazer o nosso humilde óbolo, ou
pequeno “tijolo”, ao edifício gigantesco da obra Espírita, iniciada no
século XIX e que, segundo Jesus Cristo, há de ficar por toda a
eternidade conosco.
Aos sábios e aos prudentes, que muito naturalmente, segundo a
sua índole discriminatória, que haverão de franzir o cenho sobre as
nossas palavras, mediante a insuficiência de provas materiais de
nossa identidade espiritual, está reservada as sombras e as trevas do
inferno de Dante, já que para estes (pobres coitados!), que nada
esperam do Além senão “números”, “gráficos” e “grafias”, o Deus de
Misericórdia roga as nossas preces e a nossa paciência, já que o dia
do Arrebatamento chegará para cada um deles, em particular.
Aos pobres de espírito, aos simples e aos humildes, que haverão de
enxergar em nossa humilde mensagem um pequenina hóstia do Amor
do Pai, está reservada as delícias do Paraíso, consagra no Golgóta,
pelo Divino Profeta, aos que sofrem, aos que lutam e aos que são
afligidos pelas sombras do mau transitório, mas que corajosamente
resistem e não se desesperam, a frente da batalha que haverão de
saírem vitoriosos, em Nome do Altíssimo.
Sendo assim, rogamos ao Senhor da Vida traga a esperança e a
paz aos corações de todos aqueles que realmente se façam não
apenas os últimos dos servidores, mas aos que, verdadeiramente,
amem ao seu próximo, seja ele “rico” ou, principalmente, aquele que
se encontra na desventura da solidão e do quase esgotamento de
suas forças. Para esses, em especial, pedimos a atenção de todos.
Sejamos bons e sejamos justos.
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God bless you all,

Elvis Presley

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada pelo médium
em sua residência, no domingo, dia em que realiza o seu “Culto Doméstico
– Evangelho no Lar”, em 29 de julho de 2012.
Vale ressaltar que a mensagem acima, foi transmitida 18 dias antes do
aniversário de desencarne do saudoso e querido Rei do Rock e no dia
seguinte, 30 de julho, enviamo-la por internet a alguns de seus fãs clubes
no exterior e aos seus familiares, neste último caso aos cuidados da
empresa Graceland, nos Estados Unidos da América.
Curiosamente, para os estudiosos da magistica dos números, a
Numerologia, dividindo o número 18 por 3, outro número mágico, teremos
666 que é exatamente, segundo estudiosos do assunto, o número da Besta
comentado por João Evangelista no Apocalipse.
Temos para nós mesmos, que a mensagem de Elvis, exatamente nesse
dia, tem para os espíritas, em particular, um anúncio e ao mesmo tempo
um alerta de extrema relevância, já que estamos por demais informados
sobre as Revelações de Chico Xavier sobre a “Transição Planetária”, que
culminará até o ano de 2019 com, talvez, e peçamos a Deus que não
venha a acontecer, numa Guerra Mundial de proporções inimagináveis para
todos nós, os habitantes da Terra, ora “despreocupados” com o esforço da
Espiritualidade Maior em nos alertar para a imperiosa e inadiável mudança
de paradigmas, a começar, como bem lembrado pelo querido Elvis Presley,
o eterno Rei do Rock, na interiorização e exemplificação da mensagem do
Divino Salvador: “AMAI-VOS UNS AOS OUTROS COMO EU VOS AMEI”.
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CAPITULO 23

Karen Carpenter

CONVERSANDO UM DIA DESSES...
Conversando um dia desses com um amigo em comum, por estas
Regiões do Sem Fim, na qual piso em “solo firme”, na Pátria dos
Espíritos (supostamente) desencarnados, sentia um forte impulso em
me fazer interprete dos amigos que todos nós temos “do outro lado
da vida” (ou vocês imaginam que para os que estão do lado de cá,
vocês é que estão verdadeiramente mortos?!), estejamos sobre a
Terra bendita ou por fora ou entre ela (sim! porque, em verdade,
nunca sabemos ao certo se estamos numa ou noutra faixa de
existência, se estamos em cima ou estamos ordinariamente embaixo,
se não estivermos contando com a eficiência de um exímio médium,
que, de certa forma, nos deixe a par do que está se movimentando a
nossa volta, No Mundo dos Espíritos. Sim, voltamos a afirmar, para
nós mesmos, o Mundo Espiritual é mais acima!)...
Mas o que vale ressaltar, nesse momento em que me encontro em
um desses “meios termos” de nossas interexistências, ou múltiplas
existências, é exatamente o fato de não deixarmos para traz, de
forma irrevogável, aqueles a quem realmente amamos e nos
vinculamos sob o molde do Amor Real, aquele amor fervoroso,
mesmo que delicado, que nos rasga o coração como se fosse uma
flecha de Luz a nos respingar com o orvalho da generosidade e da
saudade daqueles que tiveram a Caridade, durante a nossa última
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experiência carnal, de nos estender um braço (ou um abraço!) firme
nos momentos de dificuldades que passamos, por entre as pedradas
dos desafetos transfigurados de verdadeiros amigos e os acoites dos
verdadeiros “amigos” que muitas vezes não nos compreendiam as
próprias deficiências que trazíamos no intimo de nossas almas,
carregadas de esperanças e repletas de anseios, tal qual eles
mesmos.
Mas, em realidade, que fazer?!...
Apenas seguirmos para adiante e lembrá-los nos nossos momentos
de cariciosas recordações?!... Ou nos lembrarmos, ainda, sempre e
sempre, que deixamos não apenas os amigos e companheiros de
jornada, mas também e, em especial, aqueles aos quais mais
necessitam de nosso arrimo e de toda a nossa compreensão?!.
É claro que não podemos ser extremistas, nem de um lado e nem
do outro.
Na realidade, do lado de cá, pelo menos em relação aos mais
destemidos, não teremos condições de dar um passo adiante sem
cogitarmos de socorrer os que ficaram na retaguarda.
Parece até um paradoxo o que afirmamos, em relação às
recomendações do Cristo em sua Boa Nova, de que não olhássemos
para trás quando partíssemos para frente, com Ele a nos guiar os
passos vacilantes e temerários...
Entretanto, meus amados da Terra, precisamos compreender o
sentido profundo das parábolas do Senhor, quando nos conclama, em
verdade, ao esquecimento de todo o mal perpetrado, seja os de
nossa própria responsabilidade ou os patrocinados pela louca paixão
ao ouro terreno e ao sexo desrespeitoso praticado para com os
semelhantes, sem o mínimo de carinho, amor e dedicação, pelos
nossos companheiros de luta planetária.
É contra esse mau terrível, o da luxúria, o do egoísmo e da
imprevidente sanha de sensações materiais que o Cristo de Deus nos
alertava, na intenção de que o esquecêssemos completamente, não
voltando mais à olhá-lo, quando de nossa caminhada para frete, e ao
Seu santo lado, compreendendo, entretanto, de que se o Bom Deus
nunca esquece de nós, como haveríamos de esquecer os nossos
irmãos que ficaram na retaguarda, na maioria das vezes, em penúria
material e sofrimento morais atrozes?!...
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Mas, alegremo-nos, pois, meus queridos jornadeiros da vida
humana... A verdadeira vida não cessa sobre a face Terra, quando
encontramos ao final da romagem carnal, na maioria das vezes, um
túmulo repleto de sombras e cinzas, pois a Vida Perene tal qual nos
ensinou Jesus Cristo não cessa sobre ela, mas se estende pelo
Infinito, ao Eterno, ao TODO PODEROSO!
Sigamos com Jesus e aprendamos sempre com Ele... Pois as suas
palavras nos amolecem o coração e endurecem os nossos passos,
nessa caminhada luminosa entre o nosso passado de dores e pesadas
dívidas e Ele, o nosso Salvador Sublime, que conta com o nosso ideal
e com o nosso sacrifício no serviço inadiável de socorro às criaturas
inferiores da retaguarda.
Perseveremos firme no propósito sincero de servirmos à causa do
Consolador, mas isso a partir do principio de que o Reino de Deus
está dentro de nós.
Alguma dúvida?!
Então estejamos todos atentos as mais recentes descobertas da
Física Moderna ou mais apropriadamente: A Física das Partículas.
A Ciência daqui, a do Espaço, haverá, cada vez mais, de aproximarse da Ciência daí, do Plano dos mortais...
Não nos esquecendo de que a Vida verdadeira parte “daqui”, dos
Planos Mais Altos... E não de vosso mundo tão atrasado em
sentimento e emoção superior, mas, lamentavelmente para todos
nós, tão rico em conforto e tecnologias para o mal.
Ai de nós!
A luta deverá ser empreendida, por cada um de nós, sem detença,
tal qual se nos afigurou o exemplo maravilhoso do grande Corcel da
gentilidade que, verdadeiramente, como um leão soube vencer as
lutas contra as selvas inglórias de si mesmo.
Como Paulo (O Apóstolo), chegaremos lá, isso não tenhamos
dúvidas.
Chegaremos ao AMOR PURO DE DEUS: O Principio e o Fim de
todas as coisas e de todos os seres.
E ponto final.
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Alegria! Jesus está conosco, tanto hoje, como amanhã e sempre!

Karen Carpenter

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada pelo médium
em seu Lar, no dia 04 de agosto de 2012.
A Entidade Espiritual Karen Carpenter tem se nos apresentado à
clarividência e audiência nos últimos oito ou dez anos, mas essa foi a sua
primeira mensagem via psicografia, por nosso intermédio.
Aos que, talvez, venham a suspeitar da autenticidade da sua mensagem,
em decorrência de seu conteúdo um tanto científico, um tanto “fora” do
contexto de suas habilidades na última encarnação, tal Entidade
desencarnada se tem nos apresentado com grande conhecimento de
tecnologia extra-física, sendo que em uma de suas mais surpreendentes
aparições nos deixou entrever algo de sua capacidade mental e de seus
conhecimentos no campo da Mediunidade, incorporando-se ao nosso
apagado aparelho mediúnico, ou corpo físico, com uma precisão e uma
intimidade celular tamanha, que não nos deixara dúvidas quanto ao
fenômeno ter sido um pálido exemplo de SUPER INCORPORAÇÃO.
Fora, literalmente, como uma posse total de seus implementos espirituais
fisiológicos (órgãos e células do corpo espiritual dela) e mentais, do nosso
próprio corpo físico, valendo a ressalva de que este maravilhoso fenômeno
de super incorporação não durou mais que poucos segundos no plano das
forças sensoriais, embora, pelo seu feito transcendental, segundo pudemos
notar, deva ter levado um bom período de tempo para que fosse operado
pelos Agentes Espirituais da Luz, com uma delicadeza e beleza
impressionantes.
Pequeno extrato de sua biografia, postado na Wikipédia: “Após sua
morte a família deu início a uma fundação com o nome da cantora, para
levantar dinheiro em auxílio às pesquisas sobre desordens alimentares.
Hoje, a fundação tem o nome da família, e além de seu objetivo inicial,
também fundeiam artes, entretenimento e educação”.
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CAPITULO 24

Romy Schneider

EU GARANTO!
Olá meus companheiros!
Minha jornada, desde o trágico desfecho de minha passagem para
o MUNDO ESPIRITUAL, por força de suicídio criminoso, tem sido,
apesar dos pesares, repleta, diria mesmo, repletíssima de luzes
indefiníveis, de alegrias sumamente perfeitas e de contentamentos
que só mesmo o Glorioso Deus para pagar a estes atenciosos Amigos
da Vida Maior, pelos inúmeros serviços de solidariedade e caridade
com que estão me recepcionando do lado de cá, no que considero
hoje o meu Grande Lar.
Muito teria a falar, a relatar das curiosas paisagens
transcendentais que tenho vislumbrado deste Outro Lado da Vida,
que são experiências que, por certo, haveriam de preencher as
páginas de um grande romance espírita, mas para o meu Espírito,
ainda, condoído por todos aqueles a quem deixei sobre o solo da
Terra Prometida, desde o parnaso divino, conhecido como O Antigo
Testamento (e que não se assombrem pelas minhas palavras de
efeito religioso!), seria muito mais natural para mim mesma, e de
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muito maior valor para todos os que buscam um conhecimento maior
em torno da verdade para além do sepulcro, revelar A Verdade Maior,
ou, pelo menos, atestá-la, mediante a interpretação mais perfeita que
podemos encontrar, isto nas palavras salvadoras de Jesus de Nazaré:
A Perfeita Verdade do Amor!
Não existe proposta de Educação e Instrução para os nossos
Espíritos milenares, acostumados aos excessos de toda a sorte no
campo das regalias sensórias, que não a de evocação do pensamento
sublime que constitui o Evangelho do Senhor.
Ou será que em nossa extrema insignificância, como seres ainda
rastejantes, carregados na sua intimidade das velhas quinquilharias
da vida de luxúria e devassidão com a qual temos, invariavelmente,
nos nutrido e nos deleitado nos anos e séculos (talvez milênios!) que
correm sobre o solo do plano material, encontraríamos mensagem
mais pura e mais perfeita na História da Humanidade?!
Achamos que não.
O maior pensamento de todos, o qual pude vislumbrar, por
felicidade extrema de minha alma torturada, ainda em minha última
existência sobre a face do doce Planeta Azul, não poderia ter sido
mais Revelador: “AMAI-VOS UNS AOS OUTROS COMO EU VOS
AMEI”.
Poderia haver coisa mais linda e mais penetrante que esse símbolo
do mais puro exemplo de Compaixão por todos nós?!
Tenho certeza que não.
Seria desnecessário, talvez, de minha parte, querer ou tentar fazer
rezar a cartilha dos meus irmãos que ficaram no orbe do planeta,
pela minha própria... Afinal, quem seria eu para ditar métodos de
comportamento ou regras de conduta para terceiros, se em minha
vida tão passageira, não pude enriquecer o meu (ou os “meus”)
intimo com elas mesmas?!
Mas, rogando a caridade de todos e a compreensão dos mais
aquinhoados de virtudes, as quais ainda estou muito longe de
conquistar, rogo a Deus que queiram, os meus irmãos de todas as
procedências religiosas, filosóficas e cientificas, prestarem UM
TANTO MAIS de atenção aos postulados dessa “Revelação” toda
divina, pela qual tenho apreendido em nossa Nova Pátria, a
verdadeira, que os símbolos convencionais da Terra, em forma de
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títulos acadêmicos, apesar de muito veneráveis, os papéis bancários
de grande valor monetário, apesar de necessários para a economia
do mundo e o bem estar material das sociedades, e as oferendas de
gratidão em forma de praças públicas, relíquias e bustos de bronze,
apesar do carinho e do respeito com os quais devotamos aos seus
homenageados, muitas vezes homens de bem e valorosos
empreendedores da Cultura, da vida social e da vida pública, de nada
valem (e olha, que não estou romanceando!), se não lograram trilhar
pelo caminho da humildade e do amor ao próximo, mas naquele amor
bem sentido, bem vivido e bem praticado.
E tenho absoluta certeza disso.
Recordemos o Calvário, a Cruz e a Ressurreição!
O mártir de hoje, se não tiver movido uma peça, sequer, de vintém
na direção do bem estar e do socorro aos pobres e aos desesperados,
muito provavelmente poderá ser o miserável de amanhã.
Mas o miserável de hoje, suportando-a bem e às bendizendo-a, as
suas próprias misérias, ah! esse será, sem dúvida, o HÉROI E O
MARTIR do eterno Amanha...
E EU GARANTO ISSO!
Meus amigos! sejamos bons, sejamos justos e sejamos todos
realmente felizes, naquela felicidade que não torture a consciência ao
colocarmos a cabeça no travesseiro para dormir.
Lembremo-nos de Deus hoje, amanhã e sempre conosco. São os
votos de alegria e as palavras de despedida da irmã que sempre
estará com o coração saudoso por cada um de vocês: MEUS IRMÃOS
EM ESPÍRITO!

Romy Schineider

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada pelo médium
em seu Lar, no dia 04 de agosto de 2012.
A querida Amiga Espiritual se valeu da carinhosa permissão e assistência
de nossa Diretora Espiritual Veneranda que, algumas horas antes, havia nos
revelado que essa querida Entidade, apesar de não ter ficado satisfeita com
seu “perpétuo” vinculo à imagem de “Sissi”, a Imperatriz Elisabeth
Wittelsbach da Áustria-Hungria, esse fora, de fato, o seu maior e mais
importante momento reencarnatório dos últimos anos espirituais, já que a
sua imagem como atriz ficou marcada pela magia e pelo encantamento de
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um momento histórico-espiritual único nas suas vidas, tanto na dela, como
atriz, como no do Espírito da própria Imperatriz Sissi.
E para os amantes do romance e da boa cinematografia, recomendamos o
excelente lançamento: "Sissi - Coleção Definitiva", Box 5 DVDs, Versátil
Home Vídeo 10 Anos.
Segundo explicações de Veneranda, por nossa faculdade: “Se os filmes
biográficos da querida Imperatriz Elisabeth não encontram maiores recursos
de fidelidade histórica no mundo passageiro, por outro lado encontram a
quase perfeita expressão da verdade, à luz da Vida Maior, já que o seu
idealizador Ernst Marischka representara, em si mesmo, para os Amigos
Espirituais o médium excelente a quem coube transmitir ao plano físico,
pela “intuição clarividente”, a partir de vários desdobramentos sonambúlicos
em noites intermitentes, o que seria, em realidade, a programação
reencarnatória pré-estabelecida da Imperatriz Sissi, preparada pelos seus
Mentores da Vida Mais Alta antes da sua reencarnação, e que fora levada a
efeito, em parte, por ela mesma, segundo as suas capacidades e
disposições espirituais”.
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CAPITULO 25

Esther Williams

“A FILHA DE NETUNO” – A Primeira das Sereias
Salve o nosso Amigo e Mestre Jesus! Companheiro de todas as
horas que nos debita aos corações, pelo menos aos bem
intencionados, a oferta de bondade e carinho pelo trabalho sincero e
justo para com todos aqueles que buscam nEle o desejo de melhorarse pela Caridade e pela Solidariedade.
Temos aprendido no decorrer dos decênios, ainda presa ao nosso
querido escafandro fisiológico, que muitas de nossas realizações na
esfera do inconsciente ou subconsciente, como queiram classificar os
nossos renomados teóricos e estudiosos da mente profunda, jazem
em “arquivos” prestes a, literalmente, “estourar” como uma imensa
bolha de sabão que se não dermos conta, por força de uma vida
equilibrada e extremamente audaciosa no bem de todos, haveremos
de nos converter, ainda nesta acanhada “ilusão” que se chama vida
terrena, em verdadeiros Vampiros de nós mesmos.
Acreditem ou não, essa é a mais pura e verdadeira das realidades
que ora tem se nos apresentado por inúmeras experiências fora do
corpo físico, aquele “escafandro” que acabei de mencionar!
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Minha profunda satisfação nesse momento tão especial no qual
tenho a felicidade de avistar-me com outras personalidades
espirituais tão Bem aquinhoadas de Virtudes e Luminosidades tão
intensas, que me pareço mais com um daqueles pequeninos e
graciosos “cavalos marinhos”, mas digo graciosamente apenas pela
ocorrência em retratar, ou melhor explicando-me, em refletir
(apenas!) as suas claridades sublimes que só não me cegam, como a
Saulo às portas de Damasco, por mera compaixão e assistência dos
desvelados Amigos a que me reporto com extrema gratidão e
acanhada “piscadela”.
Quem seria capaz de afirmar que essas não são as
palavras/pensamentos versadas no maior sentimento de todos, o
Amor, expressadas por mim mesma, “Espírito Reencarnado”, que
ainda mesmo que num corpo sólido atarracado e meio encarquilhado,
vislumbra-se com a Imensidão dos Sete, ou “Infinitos” Mares que
perpassam e transpassam por sob, sobre e entre os nossos oceanos
multifacetários ainda inextricáveis, em suas nuanças mais intimas e
profundas, em relação a compreensão dos maiores sábios e
empreendedores da vida marinha na Terra de todos nós.
Tudo por aqui é muito maravilhoso. Não se anda uma só légua sem
dar de frente com uma nova surpresa.
Muitas
aventuras
e
impressionantes
espetáculos
tenho
testemunhado do lado de cá, durante esses passeios espirituais,
mas não se assombrem (pelo menos não muito!) se vos garantir que
muito e muito ainda haveremos de descobrir no lado de “lá”, ou será
o lado “daí”?! Não, por favor, não se confundam com os meus
singelos trocadilhos... É que a coisa nesse mundo de meu Deus é
bem complicadinha mesmo.
Interessante é que não faz muito tempo que ao ler certo livro, que
não me recordo o título no momento, informava-nos seu esclarecido
autor (espiritual), mais ou menos nesses termos: “A cabeça da
gente parece que vai dar voltas só de pensar em todo esse
conhecimento!”. Até que naquele momento pensei que fosse uma
“piada”. E olha que minha vida além da cortina de fumaça tem me
sido de grandes e grandes sobressaltos!
Curiosamente, um contrasenso de minha parte.
Segundo tenho observado, no infinitamente pequeno o que vibra
além de nossas possibilidades de visão sensorial, o Mundo ao qual
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temos relegado ao último dos planos e dos nossos interesses, ressoa
aos ouvidos meus e brilha aos meus olhos cansados (me perdoem os
adeptos do “tudo já pronto” ou “já realizado”, mas pelas paragens de
cá tudo é trabalho e esforço, caso não tenhamos nos desvinculados
em vida dos “acessórios” mais pesados, e entendam como desejarem
esse “mais pesado”, chegaremos lá ou cá tal qual éramos quando
vivíamos ai ou aqui... Poxa, isso dá um nó mesmo em nossas
cabeças!) como um verdadeiro Mundo de Fantasias e Maravilhas
que só encontraríamos nas fabulosas imagens do queridos e
inestimáveis Amigos Jules Verne e Irwin Allen.
Mas para não deixarmos o nosso estimado médium cansado em
demasia, já que seu trabalho de auxilio inestimável para nós Espíritos
Encarnados e Desencarnados já se prolonga por demasia, desde a
quase madrugada do dia anterior, colocamo-nos a disposição para
futuros bate-papos com esse ou com outros médiuns que tenham a
coragem de falar, escrever e pensar, não segundo as orientações dos
sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro (e
bota “dentro” nisso!), MAS seguindo as orientações de seus sérios e
honrados Mentores Espirituais, aqueles aos quais podemos
verdadeiramente chamar de Servidores da Causa Cristã.
Pedindo perdão aos companheiros que nos atendem a caridade de
nos lerem/ouvirem (cochicharei bem baixinho e carinhosamente no
ouvido de cada um de vocês!) pelas palavras um tanto enérgicas,
mas cheias de Verdade, que só a Jesus pertence, rogamos aos
Benfeitores Espirituais levarem a cada um de vocês o meu eterno
agradecimento por tudo de bom e tudo de belo que me doaram em
todos esses anos de muita luta e muito sacrifício para retirar de mim
mesma a ânsia, ainda, de uma vida vazia e sem reflexões de maior
expressividade em nossas realizações espirituais.
Lembremo-nos que durante o sono fisiológico as ocorrências
espirituais se diversificam ao infinito, configurando-se para cada um
de nós em verdadeiros ensaios para a morte, já que mais cedo ou
mais tarde (esperamos!) haveremos de vivenciá-las tal qual às
acolhemos no coração pulsante de nossa vestimenta fisiológica.
Sejamos lúcidos durante o dia e durmamos em paz à noite.
Fiquem com Deus e com o meu beijo carinhoso de sempre amiga
e irmã fiel.

85

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Esther Williams

(Espírito Encarnado)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada às 12h08min do
dia 05 de agosto de 2012, ou seja, exatos três dias antes de comemorar
o seu aniversário de nascimento, em 08 de agosto de 1923.
Experiência que para nós foi uma agradabilíssima surpresa de inestimável
valor doutrinário e pessoal.
Curiosamente, algumas poucas horas antes do fenômeno, havíamos
sugerido aos nossos Diretores Espirituais, em particular a Veneranda e a
Francisco Cândido Xavier, da possibilidade de passarmos a receber maiores
informes, também, por parte dos Espíritos reencarnados na Terra.
Não nos atreveríamos a afirmar que “evocamos” a querida Esther
Williams, mesmo porque não nos acreditamos capacitados moralmente para
tais realizações na esfera da mediunidade, assim como faziam os excelentes
médiuns do século XIX. Porém, temos a convicção, por força até do estilo
da mensagem em alto valor espiritual, que nada mais fora que um dos
“carinhos” da Espiritualidade Amiga a todos nós que estamos sempre
ansiosos pelo aprofundamento das grandes questões que abrangem o
conhecimento de nossas almas, seja ele científico, filosófico ou,
principalmente, religioso.
Um das observações que fizéramos durante a comunicação de Esther,
fora que a percebemos, aos poucos, perdendo a sua capacidade mental no
sentido de continuar mantendo a sua jovial e bela plástica física-astral tal
como a vemos na foto acima, passando de momento a momento a
literalmente envelhecer, ou melhor, ir tomando a forma física a qual se
apresenta no atual momento reencarnatorio.
E, já pela madrugada, em torno das 04h00min, quando conversávamos
com alguns Amigos Espirituais, nossa Veneranda permitiu-nos tomar
conhecimento, pela clarividência mediúnica, do que, em realidade, se
passara naquele momento da transmissão da mensagem de nossa
maravilhosa Esther Williams, ou seja, vimos como ela era praticamente
sugada ou atraída de volta para o seu corpo físico, que não saberíamos
precisar se o mesmo se encontrava desperto, dormindo ou em estado
parcial de sono, mesmo que temporário, no chamado “cochilo”.
Viramos que, por força de magnetismo poderoso que a alimentava e a
mantinha fora do molde fisiológico, por sua vez, após certo tempo mais ou
menos longo, passou a requisitá-la, quase que em arrastamento, para
dentro dele, que provavelmente se encontrava nos Estados Unidos da
América do Norte, e forçando literalmente, ao nosso olhar um tanto
assustadiço com o inusitado fenômeno, a ir retomando gradualmente a
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sua forma física atual. Caso não houvesse a intervenção de nossos
abnegados Instrutores Espirituais, muito provavelmente, sequer teria ela
realizado tal proeza de desdobramento ou viagem astral em plena luz do
dia, em uma agradável manhã (meio-dia) de inverno baiano, e com uma
lucidez tão surpreendente capaz até de envergonhar muitos de nós quando
já nos encontrarmos na plena condição de Espíritos desencarnados, tal a
maravilha de sua condição intima e espiritual.
E na confiança de que os nossos companheiros de Espiritismo se
interessem pelo estudo mais intimo de nossas capacidades supranormais,
orientamos os mesmos a estudarem com a seriedade necessária as obras:
“Fenômenos de Bilocação – Desdobramento” de Ernesto Bozzano,
“Comunicações Mediúnicas Entre Vivos” de Ernesto Bozzano, “Projeção do
Corpo Astral” de Sylvan J. Muldoon e Hereward Carrington, “No Invisível” de
Léon Denis, particularmente “O Livro dos Médiuns” de Allan Kardec, dentre
outros tantos de uma literatura riquíssima que versa sobre esse tema
extremamente palpitante.
Para o encantamento de nossos queridos irmãos, alguns momentos após
termos ido deitar, nessa mesma madrugada, fomos tomados por uma
IMAGEM DOS SONHOS ENCANTADOS... Vimos a nossa doce Esther
Williams projetar-se em “SONHO”, do “seu” sonho para dentro de nosso
quarto, isto ocorrendo quando acabávamos de nos deitar para um
descanso, sono rápido e reparador para as lutas do dia que já se avistava.
Isso mesmo! acredite quem puder e quem desejar...
Segundo informações de alguns de seus Mentores, que a acompanhavam
com desvelado zelo e nos aparecera de súbito, aquela criatura divina
realmente tratava-se da “jovem” Esther que na sua inocência lirial nos
procurava em seu sonho, ou sonhava conosco, fazendo sua Imaginação
tomar “forma real” e “viva” e ao mesmo tempo projetá-la desde a
America do Norte até o nosso ambiente domestico, ela por dentro de uma
gigantesca “bolha” diametralmente variável, que nos deixou
vivamente convencido de se tratar de outra Dimensão ou Mundo
fascinantemente criado por sua própria mente (mas que não deixava
de ser real!).
Bolha, esta, alva e luminosa em azul suavíssimo, parecendo-nos forjada
ou estruturada, em sua intimidade, numa espécie de material de “cristal
liquido” e ainda em “plástico liquefeito” extremamente sutil, de uma
delicadeza inimaginável, a não ser em nossos mais íntimos sonhos e
realizações do cinema-ficção, e como nos fora possível ainda perceber pelo
seu campo intimo “biomagnético”: altamente sensível ao nosso
pensamento.
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Fato este, em particular, que levou nossos Amigos Espirituais,
imediatamente, a nos alertar com carinho extremoso, pelo momento que se
apresentava, que deveríamos manter o maior respeito e a maior veneração
possível não só pelo fenômeno em si, mas, e principalmente, por nossa
visitante tão querida e amada. O que nos levou a crer que caso não
déssemos atenção aos conselhos dos Espíritos Amigos, poderíamos
acarretar sérios riscos a estrutura psicológica, tanto quanto da
organização física de nossa encantadora visitante espiritual (encarnada).
Encontraremos narrativas análogas em obras de reconhecidos Autores
Espirituais, como André Luiz em “Os Mensageiros”, pela mediunidade de
Francisco Cândido Xavier, Edição da FEB e em Neio Lúcio, na obra
“Sementeira de Luz”, Francisco Cândido Xavier, Edição da Vinha de Luz.
No mais, fica o convite para que outros médiuns se manifestem no
intuito, sempre valoroso, de nos trazer suas experiências pessoais que,
segundo o nosso modesto entendimento, haverão de contribuir para a
consolidação dos princípios básicos de nossa Doutrina cientifica e cristã,
lembrando sempre de Allan Kardec com o seu especialíssimo sistema da
CONCORDÂNCIA UNIVERSAL NOS ENSINOS DOS ESPÍRITOS.
Se haveremos de confirmar as nossas experiências parafísicas no hoje ou
no amanhã, pouco ou quase nada deveremos nos desassossegar, já que as
grandes verdades científicas não só foram forjadas a partir de muitos
sacrifícios como, em sua grande maioria, foram somente confirmadas ou
ratificadas pelas futuras gerações.
Façamos, pois, como o Mestre dos mestres nos ensinou: “A semeadura
é livre, mas a colheita é obrigatória”.
Sirvamos e passemos adiante, como nos recomenda André Luiz (por
Chico Xavier).
São essas as nossas, particulares, anotações sobre a capacidade mental
de nossos Espíritos Imortais, que pela misericórdia Divina pudemos
entrever UM TANTO MAIS... E a nossa alegria se tornou ainda maior por
termos mantido contato direto com essa amiga-Espírito norte-americana de
inestimável valor não só pelos seus feitos imortais na cinematografia de
Hollywood, e de extremo bom gosto, a partir de meados do século XX, mas,
pelo seu papel de relevância na História do Espiritismo moderno, legando a
posteridade essas informações de incalculável valor científico e doutrinário
para a Humanidade da Terra, segundo temos informações, seguindo ela
orientações Superiores.
Para os mais jovens e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de
assistir a um de seus filmes, informamos que a querida e graciosa Esther
Williams trata-se de uma das mais importantes estrelas do cinema norteamericano.
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Entre seus grandes filmes está exatamente o “A Filha de Netuno”,
estrelado por ela mesma, Red Skelton, Ricardo Montalban, Betty Garret e
Xavier Cugat, 1949.
Em tempo: Curiosamente, ao prazerosamente reestudar a sua
mensagem, já pela décima vez após nos a ter transmitido, fomos notar que
em seu final a querida amiga, em desdobramento, já afirmava o que nos
parecera inicialmente força de expressão: “Cochicharei bem baixinho e
carinhosamente no ouvido de cada um de vocês”! O que verdadeiramente
não é, pois temos a confiança de que ela, sim, haverá de deixar um sinal
para todos aqueles que lerem e estudarem a sua mensagem acima.

89

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

CAPITULO 26

Marilyn Monroe

ESSA É A MAIS PURA VERDADE
Olha que “loirinha” mais linda poetinha.
É mesmo meu bom mestre.
Ela não é cheia de graça e encantos poetinha?
Com toda a certeza meu querido maestro.
Será que é um sonho meu bom amigo?!
Acho que não, mas bem que poderia ser...
Será que ela é desse mundo mesmo ou será de algum “outro”?!
Nem saberia lhe dizer meu querido maestro.
Será que se perguntássemos a ela, esse “anjo” nos daria a resposta
aos nossos anseios?!
Talvez sim, ou talvez não. Pois dizem por ai que os “anjos” além de
serem muito delicados são também muito tímidos...
Mas vamos tentar?
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E porque não meu bom mestre?!
Ei, garota. Espere ai um pouco. (Pergunta o Maestro)
Sim meu senhor. O que desejas de mim. (Responde o Anjo)
É que estamos curiosos em saber de onde vieram estes tão lindos
olhos azuis?! (Pergunta o Poeta, poetinha).
Há, isso é segredo... (Responde o Anjo).
Podemos então saber o seu nome? (Perguntam ambos os amigos
quase ao mesmo tempo).
- Norma.
E essa é a mais pura expressão da Verdade.
Sarava meu Pai!

Antonio Carlos Jobim/Vinícius de Morais (Espíritos).
Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada pelo médium no
dia 05 de agosto de 2012, aproximadamente às 05h38min.
Tendo, os Amigos Espirituais, prestado homenagem a querida Marilyn
Monroe que completa nessa data 50 anos de passagem para a Vida Maior.
Lembramos que o seu nome de batismo era Norma Jean Baker, nascida
em 1º. de junho de 1926 em Los Angeles, Califórnia.
Por cariciosa gentileza os nossos dois Companheiros Espirituais, Tom e
Vinícius cederam a Marilyn o espaço da fotografia, no lugar de suas
próprias, como autores do modesto e despretensioso ensaio poéticoromântico ora apresentado, fazendo-nos assim, essa ressalva, pensamos,
com o sincero intuito de nos acalentar a alma em decorrência de nossa
pobre condição mediúnica em lhes emprestar uma melhor qualidade de
transmissão.
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CAPITULO 27

Johnny Weissmiller

SOB OS HOLOFOTES DA FAMA
Queridos amigos,
Sob os holofotes da fama, na maioria das vezes nos deparamos
com as grandes decepções da alma!
Mas para o amante da boa música e do bom filme, mesmo que
regado a um ou outro cálice de licor ou de vinho refrescante, TEMOS
A CERTEZA de que muitos se dariam bem se levassem a sério os seus
ideais de boa conduta e sadia experiência durante as empreitadas
que quase sempre se convertem em grandes e calamitosas quedas
nos desajustes e desequilíbrios do mundo interior, já que através
dessas obras da cinematografia humana e de grande valor cultural, e
mesmo emocional, poderão lucrar muito os que desejarem,
verdadeiramente, se enriquecer dessas jóias preciosas da ficção.
Sejamos os atores ou meros “espectadores” do Grande Teatro da
Vida.
A nossa alegria e eterna satisfação neste momento, ao passamos
as nossas humildes reflexões da Vida de Além Túmulo aos nossos
queridos e “saudáveis” amigos da Terra amada e valorosa, não
haveria, para os irmãos do corpo físico, uma expressão verbal capaz
de representar-lhe a glória do êxtase...
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O sorriso de uma criança e a aragem de uma bucólica tarde
primaveril seria talvez uma “imagem” muito interessante... Mas
também, muito limitada.
Muito temos dito, nós os pálidos Amigos da Vida Imortal, que não
haverá outra forma ou meio de alcançar a verdadeira paz de espírito
senão pela exemplificação constante dos ensinos ministrados pelo
Salvador e Senhor Supremo de nossas vidas, ainda tão acanhadas
em vivencia Cristã, e exarados com consubstancialidade inigualável
nos postulados da Doutrina Espírita, sem que com isso
desmereçamos esta ou aquela outra denominação religiosa ou
filosófica do Plano material, mas desejando com isso alertarmos aos
amigos que transitam pela Terra a imperiosidade na divulgação, na
assimilação e na vivencia de tão sagrado conhecimento, colocado a
nossa disposição pelas Potências do Mundo Divino que tiveram no
Mestre de Lyon um impar comunicador ou “trascomunicador”, já que
para nós, seus humildes seguidores e alunos sinceros, não fora ele
senão o próprio “Espírito de Verdade”, transfigurado na
personalidade temporária de Allan Kardec, quando reencarnado na
condição do Apóstolo máximo da Terceira Revelação verteu do Mais
Alto, por si mesmo, as impressões maravilhosas da Cultura e da Vida
Superior.
Tão singular Revelação Espiritual que ora nos permitem efetuar os
Instrutores da Vida Imperecível, parece-nos não ser de todo
desconhecida, pelo menos por parte dos mais atentos investigadores
das nuanças entre comunicações extra-mundos ou, quem sabe, intermundos... Mesmo porque, tais informações ou especulações poderão,
sem maior dispêndio de neurônios, serem confirmadas em seus
aspectos de possibilidade e paranormal na magnânima obra “O Livro
dos Médiuns”, mais particularmente (e perdoem-nos a arrogância e
falta de humildade em colocarmo-nos na condição de “orientadores”,
condição esta que estamos longe e muito longe de alcançarmos em
sua plenitude!) nos capítulos referentes ao “Sonambulismo” e a
“Bicorporeidade” e, avançando um pouco mais no tempo,
recomendaríamos os mais recentes estudos na Apometria sobre os
Corpos Espirituais, as possíveis ou prováveis “onze dimensões” da
Física Quântica e, UM TANTO MAIS, aos “Universos bolhas” ou
“Universo Inflacionário”. Isso, segundo nossos Maiores, apenas para
começarmos o interessante, maravilhoso e inesgotável estudo do
Espírito, tal qual se reportara a veneranda Entidade Lamennais ao
Codificador.
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Mas não nos desviando do exposto mais acima, AO NOSSO
PENSAMENTO INICIAL, temos a convicção de que nossa aliança com
Jesus em nossa ultima romagem reencarnatória fora a grande
diferença que fizéramos para que recebêssemos dos Amigos
Espirituais o carinho, o conforto e o estremado desvelo com o qual
nos declinaram após a morte do corpo (físico e espiritual) cheio de
larvas e parasitas como, provavelmente, muitos de vocês não
possam nem imaginar ou, ainda, “dar a devida importância”.
Lamentavelmente, muitos de nós passaremos em experiência e
experiência sem, sequer, darmos conta de tanta infelicidade a qual
estaremos nos arrojando com o único e infeliz propósito de “curtir a
vida” sem maiores preocupações com o que realmente deveria tomar
todo, senão a maior parte de nosso tempo e interesse: O Conhece-te
a ti mesmo.
Muitos de nós que alcançamos a fama e a fortuna, geralmente, não
encontramos tempo e, tão pouco, motivos para refletir sobre
questões tão “abstratas”.
Mas, AFIRMAMOS, não será por falta de avisos e convites que os
nossos irmãos do Orbe planetário acabarão por tombar
irrefletidamente nas catacumbas de si mesmos.
Pobre que somos!
Pensemos um pouco mais nisso. São questões de transcendente
importância para os nossos Espíritos, ainda tão havidos pelas
conquistas do mundo exterior, esquecendo-nos da vida intima, da
vida moral e perpétua, a que estamos, invariavelmente, destinados.
E com o coração cheio de carinho e ternura por todos, deixamos o
nosso abraço fraternal e amigo, sempre formulando paz, saúde e
felicidades.
Salve Jesus!

Marilyn Monroe/Johnny Weissmuller (Espíritos)
Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada pelo médium na
madrugada de 05 de agosto de 2012, no dia em que se comemora o
aniversário de 50 anos de falecimento da querida atriz norte- americana
Marilyn Monroe.
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Cerca de um ano antes dessa primeira mensagem psicográfica, tivemos a
grata felicidade de encontrarmo-nos com a querida Marilyn em um
desdobramento semiconsciente durante o sono físico.
Vimo-la nitidamente, durante o desprendimento, tomar o nosso corpo
espiritual (numa incorporação) e, pela psicofônia, transmitir uma belíssima
instrução Evangélica, a partir de irradiações de extrema ternura a uma
conhecida repórter/jornalista de conceituada emissora de TV no Brasil.
O que nos deixou impressionados, ainda durante o desprendimento, fora
o fato de a Benfeitora Marilyn ter se tornando, naquele momento, uma fiel
interprete das passagens evangélicas, que de minha parte, sequer tinha
conhecimento, haja vista à época não termos ainda concluído os estudos
totais do Novo Testamento.
Vale, ainda, ressaltar que pouco tempo após o fenômeno acima a
conceituada jornalista fora investida de uma nova responsabilidade no
campo da “comunicação”, o que veio a confirmar-nos a realidade inconteste
do nosso encontro espiritual.
Em relação à revelação dos Autores Espirituais quanto a Allan Kardec ter
sido o Espírito de Verdade, vale informar que no seu excelente livro “JESUS
E O ESPÍRITISMO” (Carlos A. Bacclli, LEEPP, 2011), o querido Autor
Espiritual Doutor Inácio Ferreira afirma, por sua vez, ter sido o Codificador
(Chico Xavier) a reencarnação de João Evangelista, muito embora o filho
amoroso de Francisco C. Xavier, o caro Dr. Euripedes Higino, em seu livro
“CHICO XAVIER – O APÓSTOLO DO BRASIL” (Editora Ano Luz, 2010),
ter afirmado que o próprio pai (Chico) lhe havia ter revelado, em
confidência, ter sido ele a reencarnação do Profeta João Batista.
E para complicar um pouco mais, o Dr. Inácio, na obra acima citada,
afirma que o Espírito de Verdade teria sido o vigoroso João Batista.
Não entraremos aqui pela desrespeitosa questão se têm ou não tem
algum dos companheiros credenciais morais para tal afirmação. Se um ou o
outro tem subsídios de documentação “assinada” por Chico revelando, ele
mesmo, ter sido uma ou outra personagem histórica...
Para mim, em particular, que tenho procurado humildemente me pautar
pela característica de isenção, venha de onde vierem as “notícias”, cremos
que tudo deva ser investigado À LUZ DA CIÊNCIA ESPÍRITA, seja qual for a
hipótese levantada por qualquer parte que seja de interesse.
Parece-nos um tanto confuso, não acham os amigos?!... Mas, em
realidade não é.

95

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
Apesar de o querido Dr. Inácio não tecer maiores detalhes em sua obra,
nos parece que nos deixa a “chave” para o aparente grande enigma: A
Teoria das Super Cordas.
O que, na minha acanhada concepção, seria a comprovação das
Reencarnações Múltiplas.
Os estudiosos atentos, poderão observar nas páginas da “Revista Espírita”
que o próprio Allan Kardec havia cogitado do assunto, porém encerrou o
seu estudo inicial pela “negativa” da possibilidade. No entanto, lembramos
que o Codificador não teve tempo para continuar investigando o assunto
além de, à época, não ter ainda o amparo da Teoria da Relatividade.
E sem querer desmerecer o maravilhoso e incomparável trabalho do
Codificador, que para nós seria um absurdo, lembremos que o próprio
Mestre de Lyon, em algumas oportunidades, viera a publico (pela Revista)
para pedir desculpas, se retratar e corrigir os seus erros de interpretação e
conclusões em relação a determinado fenômeno mediúnico. O que
demonstrou a sua integridade total à Verdade e a sua profunda humildade
perante aos espíritas e ao mundo.
À nossa percepção paranormal, os Amigos Espirituais têm trazido diversas
informações, tanto visuais quanto teóricas, que não temos qualquer dúvida
que muito em breve a própria Ciência dará a cartada final nesse jogo
interessantíssimo do carteado de Deus.
E para encerrarmos, temos a posição, segundo os nossos Amigos
Espirituais que realmente Chico Xavier não somente fora Allan Kardec,
João Batista e João Evangelista, como, também, anteriormente já havia
envergado, ele, a túnica reencarnatória de Abraão, o grande patriarca do
povo Hebreu.
Para nós, independente desse ou daquele companheiro acima citado vir a
se retificar em ralação a sua informação/revelação, não temos qualquer
sombra de dúvida que mediante todo esse aparente desencontro, fora
forjado pelos Espíritos Superiores uma interessante forma de trazer à lume
uma nova Revelação: A Teoria das Reencarnações Múltiplas, com a
qual temos nos debruçado nos últimos tempos com a chancela de
Benfeitores como Veneranda (Santa Isabel de Aragão) e André Luiz, por
nossas humildes faculdade mediúnicas.
Em auxílio, ao nosso esforço presente, o querido Espírito Prof. Dr.
Hernani G. Andrade, na manhã do dia 16/10/2013, nos lecionou:
- “Para nós, que transitamos pela Vida de Além-Túmulo, pelo menos aos
que já se incorporaram aos elevados interesses pelo estudo e pela
realização moral do próprio Espírito, não temos qualquer dúvida quanto ao
esquema ora abordado pelo nosso médium singelo, quanto à possibilidade
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das “Reencarnações Múltiplas” sobre o solo do Planeta Terra, já que
para efeito de análise e averiguação da proposta apresentada, poderão
recorrer mesmo aos postulados da Ciência Espírita, muito particularmente
em relação aos fenômenos paranormais, por demais conhecidos, pelo
alvitre de “Bilocação”, “Bicorporeidade” e, principalmente, “Ubiqüidade”,
como proposta de estudo e trabalho, apresentado por Allan Kardec em “O
Livro dos Médiuns”, quando, neste último exemplo, segundo a relatividade
de Einstein, poderemos concluir que para a sua realização nos moldes da
fisiologia dos humanos da Terra, nada mais necessitaríamos que um pouco
mais de matéria, ou um pouco menos de matéria, para que o fenômeno ora
estudado, o da “Reencarnação Múltipla”, pudesse vir a ser uma realidade na
Esfera dos mortais. Aliás, como já vem ocorrendo, em relação a algumas
Entidades elevadas de nosso plano de ação, desde épocas recuadas,
possibilitando aos companheiros do orbe terrestre se beneficiar de maneira
mais eficiente das capacidades tanto intelectual quanto morais de
Personalidades Superiores que, numa empreitada, 'às vezes quase
camicase', se embrenham pelos fluidos pestilentos do Planeta na intenção
sempre generosa de servir, amar e construir para o futuro.”
E em modesto entendimento, os companheiros espíritas se não tomarem
jeito ficarão para traz mais uma vez, assim em relação as demais religiões
que tem se assemelhado a verdadeiros sarcófagos a manterem sob forma
de dogmas inamovíveis seus pensamentos arcaicos e contraproducentes
para a Espiritualidade Maior.
*** Quanto ao querido Johnny, todos haverão de se recordar com carinho
do mais famoso “Tarzan” criado pelos estúdios de Hollywood.
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CAPITULO 28

Vivien Leigh

O SONHO DE UMA ESTRELA
Parecia que fora ontem mesmo que ainda vira-me por debaixo de
um pano luminoso quase alvinescente, de substância parecida, em
tanto em sabor como em aroma, com uma “pasta de dentes”
agradável e bem encorpada (apesar de usa estrutura quase rarefeita,
aos meus sentidos de mulher morta-viva!), a perpassar de um
extremo ao outro de meu corpo inerte e sobre um ataúde de vidro
violáceo. A colcha luminosa da substancia agradável, tremeluzia em
vibrações faiscantes de abençoadas estrelinhas luminosas, como a
me cravar no próprio serne da alma combalida, pelas lutas da vida
transitória, uma imensa paz, alegria e esperança, naquele amanhecer
de fulgurantes radiações solares em dourado firme. Achava-me, ou
melhor, me expressando, percebia-me como num sonho, um sonho
lindo e encantador do qual curiosamente havia tomado parte em
muitas ocasiões de minha vida última, em sonhos deliciosos, sobre a
face de nossa Terra linda e encantadora.
Pensei sem titubear: “Estou morta! E agora que farei de
mim”?! E não tivera nem tempo de me recompor de tais
pensamentos para mim, em articular, aterradores, por força não só
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do deslumbramento espiritual, mas principalmente por estar
testemunhando “ao vivo” uma peça teatral tecida da certeza nova na
Vida Verdadeira, àquela mesma que eu havia tomado conhecimento e
que pouco caso fizera, já que não foram escassas as ocasiões em que
tive a oportunidade salutar de testificar os valores da “vida após a
morte”. Afinal de contas, não haviam sido poucas as amizades, as
mais cariciosas que jamais tive sob o meu olhar sempre percuciente e
abrasador, que me alertaram quanto ao mandato de amor e carinho
que deveria haver, pelo menos, entre mim e minha doce criança
nascida de mim e deixada por mim.
Ai! Têm dó de mim!...
Essa pobre criatura de Deus que, assim como cada um dos que
perpassarão as vistas sobre estas linhas carregadas de dor, amargura
e muita “paixão”, vêm agora em busca de Amor e afeto, daqueles
que pouco dei sobre os passos que pisei no passado recente... Valhome da Santa Misericórdia de Jesus de Nazaré, para trazer aos meus
“irmãos” desta Santa Doutrina a mensagem eternamente
consoladora: de que ainda vivo e viveremos todos para sempre!
Estou viva e sempre atuante, mesmo a par de toda a minha
desvalia e completa incompetência a frente dos grandes
empreendimentos e responsabilidades que nos trás o amanhecer de
um Novo Dia na Vida de um Espírito, mesmo que sejamos apenas e
simplesmente um “pobre” espírito. Pois, por aqui não há possibilidade
alguma para uma existência salutar aos que se encontram
desocupados...
Aqui, onde piso em terra firme, o regime é rigoroso. Muito serviço,
muito trabalho, pouca conversa (a não ser a saudável e instrutiva) e
grande disposição para servir e amar, construir e se elevar cada vez
mais para Deus.
Precisamos de energia, vigor e saúde.
A recomendação soa forte, sem dúvida. Carrega com ela ainda a
chama de um desespero que trazemos para cá, ao sair de um mundo
de “transição” para um mundo de perpetualidades, como o que
aportei, com uma bagagem, mesmo, desesperadamente “vazia”.
O que teria então me salvado de uma desgraça maior?!
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O arrependimento em primeiro lugar e, logo após, num surto quase
fulminante de puro êxtase espiritual, por assim dizer, o encontro
comigo mesma...
- As lembranças cariciosas de um ou outro pequeno óbolo, que
não me ouso fazer publicidade.
- Uma lágrima que evitei cair dos olhos sofridos de uma ou outra
companheira, que não me ouso delatar.
- O sorriso espontâneo que deixei correr sobre a minha face, a um,
ou outro, simplório companheiro de equipe de trabalho que me
perdoava as “chatices” e as longas crises de depressão, que não me
ouso apontar sua identidade.
Esses foram, com toda a certeza de minha pobre alma, os motivos
reais pelos quais obtive a graça e a gentileza de Amigos Espirituais
zelosos e queridos, que souberam, tal quais aqueles outros tantos
que, no meu passado da Terra de encantos e muitas belezas
multicores, se compadecer de minha indigência pessoal, me ouvir
clamar em voz alta: “OLHAI POR MIM SENHOR DA VIDA”! Esta é
a tua filha ingrata e perdida, mas arrependida e cheia de orgulho
para encher os “pulmões” e afirmar a todos os que ficaram na
retaguarda: AMAI-VOS UNS AOS OUTROS COMO “ELE”, O
CRISTO BEM AMADO DE DEUS NOS AMOU!
Sendo assim, peço ao Senhor da Vida Eterna que, por extrema
caridade de Seu Coração Magnânimo, estenda os seus braços por
sobre todos aqueles desesperados, doloridos e solitários, sobre a face
da Terra Augusta, ou por todas as partes e “contrapartes” que onde
se manifestam os seus fluxos e influxos de hálito divino e saboroso
como o mel, e verde como o capim, NESTES TURBILHÕES DE
MUNDOS
INTEREXISTENTES
QUE
SE
MANIFESTAM
E
SE
MULTIPLICAM
POR
ENTRE
AS
CORRENTES
DE
NOSSOS
PENSAMENTOS.
Encontrei aqui, onde a Luz brilha mais e melhor, o conforto das
verdadeiras amizades e o estimulo ao trabalho sadio e generoso,
que rende ao cêntuplo em bênçãos de felicidades inimagináveis, isso,
é claro, para a maioria esmagadora dos que habitam o solo terrestre,
já conscientes de sua melhoria moral, e que ao chegarem aqui
havidos pelo encontro com Deus e consigo mesmos, principalmente
para aqueles que se rotulam “religiosos”, que já compreenderam e
levaram em conta que a religiosidade verdadeira parte de dentro para
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fora, numa auto-busca que, a nosso humilde olhar, deveria ser como
algo que buscássemos de maneira desesperadora, sem cogitarmos de
qualquer descanso e paradas desnecessárias que em muitas vezes
transformam-se em verdadeiros paredões fluídicos miasmáticos, a
impedir-nos alçarmos vôos mais altos e mais valorosos, nos
aprisionado em gaiolas de ouro e diamantes fictícios.
Tesouros esses que serão a nossa bagagem para a Vida de Além
Túmulo, sim. Mas um Além desprovido de alegrias e repleto de dor e
tormento. Um “tesouro” ilusório que não compra amor e nem compra
a felicidade daqueles que verdadeiramente buscam a paz de espírito.
As riquezas daqui
proporcionamos ai.

só

adquirimos

com

a

felicidade

que

E não existe alegria mais encantadora senão aquela nos eleva a
alma nos prazeres reais da Eternidade.
Portanto, sejam todos felizes nas realizações das boas obras, nos
testemunhos de gratidão uns para com os outros e na parceria
integral com o Deus de Amor.
Sejam todos felizes no amor doado espontaneamente aos que nos
amam e, principalmente, aos que nos odeiam, ou mesmo aos que nos
desconhecem.
O Amor de Deus é Justo. E é imparcial.
Amemos ao rico e ao pobre. Ao feliz e ao miserável.
Mas busquemos acima de tudo a paz da consciência.
Felicidades a todos direto do coração da eterna amiga e desvelada
companheira de ideal Cristão no Espiritismo, segundo Jesus Cristo,
Allan Kardec e Chico Xavier.

Viien Leigh

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada na tarde de 05
de agosto de 2012.
Lembrando aos companheiros que a Entidade Amiga Vivian Leigh fora,
quando encarnada em sua ultima passagem entre nós, aquela querida e
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maravilhosa atriz de Hollywood que ao interpretar a jovem Katie Scarlett
O´Hara em E O Vento Levou, de 1939, celebrizou-se nesse personagem,
ao lado de Clark Gable, como uma das mais renomadas e graciosas estrelas
de nosso tempo.
Nascida Vivian Mary Artley, na cidade de Darjeeling, à sombra do Monte
Everest, na Índia, em 05 de novembro de 1913 e desencarnando aos 53
anos em Londres, Inglaterra, em 07 de julho de 1967, após longo período
de problemas de saúde, em particular, de uma tuberculose que lhe abatera
as forças físicas desde a juventude e, segundo seus biógrafos, de um
transtorno bipolar
Um interessante aspecto da Medicina Espiritual que, por gentileza de
Vivien Leigh, nos foi possibilitado entrever pela clarividência mediúnica, em
sua própria organização físico-astral, é de que a cura de nossas
doenças físicas poderá levar um tempo mais ou menos longo para se
processar, mesmo com todo o aparato tecnológico da Medicina dos
Espíritos. O que tem ocorrido com essa querida e generosa Amiga
Espiritual, haja vista, ter nos feito ver e sentir que suas dificuldades com a
tuberculose ainda continuam, e facultando-nos perceber, por sua voz
fanhosa e o peito ofegante, encontrar-se com um, segundo ela mesma:
“Chato e inconveniente resfriado”.
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CAPITULO 29

Mazzaropi

A PALAVRA DE UM JECA
Minha querida e “saudosa” Doutora,
Saldemos a Jesus na paz que Ele nos merece e naquela alegria que
Ele nos legou!
A Boa Nova do Cristo é um terço de bênçãos vivas do seu amor
profundo por cada um de nós, que ainda vivemos no mundo loucos
por amealhar os tesouros fictícios da vida carnal, fascinados pelos
desejos desvairados de uma existência animal, como se o nosso
último suspiro sobre a face da Terra estivesse subordinado às trevas
do nada, como se a vida se encerrasse na tumba da morte sem
remissão.
Ledo engano, minha irmã.
A nossa filiação com o Deus Todo Poderoso haverá de nos
descortinar maravilhosos Mundos Transitórios e outros tantos Mundos
Purificados,
quando
passaremos
de
seres
de
natureza
superlativamente animal para seres de personalidades sublimes.
Mas isso só se dará quando finalmente tomarmos consciência de
que não podemos viver uma vida dupla, ou seja, por fora pessoas,
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aparentemente, da mais respeitável elevação moral, enquanto que
por dentro homens e mulheres de condição extremamente primária.
Em verdade, a quem estaríamos tentando enganar. Ao Deus bom,
ou a nós mesmos?
Estive ontem ao seu lado, de uma maneira mais próxima que a de
costume, em particular na companhia do médium que tem se feito
“carteiro” destemido, e desvelado, à serviço dos Tarefeiros de Jesus
que se encontram, tal qual ele mesmo, na luta diária e constante de
transformar suas dificuldades, aparentemente superlativas, na esfera
da imprevidência e da preguiça moral, em força e cariciosas
emoções para dar e distribuir abundantemente a todos e a tudo o
mais que integra a grande Natureza do Pai.
Lembramos-lhe, nessa pequena nota de carinho extremo, que a
alegria de viver sobre a face da Terra nada mais é que a Alegria de
Servir, e servir sempre e sempre a causa do Senhor da Vinha e da
Vida, da vida que não cessa com a morte desse nosso corpo tão cheio
de podridão por fora, por dentro e por “entre” ele mesmo, mas que
poderá, caso nos decidamos verdadeiramente a isso, ser carreado de
luz e muita LUZ mesmo!...
A luz da Esperança, da Dignidade, da Gentileza e da
Fraternidade, e a frente de todas as Virtudes, a “Caridade”
legitima consubstanciada no Amor Perfeito, no qual o nosso querido e
fiel servidor da Causa de Jesus Cristo, Paulo de Tarso nos
exemplificou em sua excelente 1ª. Epistola aos Coríntios: “Se eu

não tivesse ‘Amor/Caridade’ eu nada seria”.
O amor paixão entre os homens, o romance e o carinho entre as
criaturas encantadas pela poesia da ternura de um “beijo” e uma
“carícia” mais intima é, sem dúvida, o sonho mais vivo e mais puro
que possamos almejar nessa e em nossas “outras” Vidas, porém não
nos esquecendo aos imperativos do Amor perdão e, em particular e
especialmente, do Amor abnegação pelos mais carentes e mais
necessitados, àqueles para os quais Jesus disse ter vindo “em
primeiro lugar”.
Seja muito feliz, tal qual aquele seu “irmãozinho” mais querido têm
sido Feliz por aqui, ou melhor dizendo, pelas bandas do litoral
espiritual de São Paulo, onde encontrou ambiente propicio e “mais
arejado”, não só para colocar a casa mental em ordem, mas, e
principalmente, com o interesse sincero de estudar e refletir para
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melhor servir a causa do Consolador Prometido, em suas novas
disposições na Química e na Biologia marinha da Terra, e do Mais
Além dela.
Temos inteira confiança de que no grande amanhã, todos
haveremos de ser vitoriosos, entretanto somos forçados a
compreender que o nosso momento atual é a exata hora marcada por
Deus para que troquemos a roupa suja das leviandades morais pelo
terno limpo ou pelo vestido luminoso, forjado em ceda de estrelas
cintilantes, que haveremos de vestir ao sair da dessa vida
maravilhosa que o Pai nos concedeu para que cumpríssemos a nossa
tarefa principal, junto aos nossos irmãos de caminhada, a de sermos
simples e humildes de coração.
O mais, tudo é história pra boi dormir.
Seu amigo e servo sempre Jeca,

Amancio “Mazzaropi”

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada pelo médium na
residência de sua mãezinha Isaura, inicialmente em forma de carta
pessoal a uma médica, companheira de atividades espíritas, às 06h49min,
do dia 08 de agosto de 2012.
Momentos antes de adentrar o consultório da médica que haveria de
atender a nossa mãezinha, percebemos a presença espiritual do nosso
querido Mazzaropi, que rapidamente demonstrou interesse em nos
acompanhar para nos ministrar ensinamentos espirituais em torno da
situação moral na qual transitam muitos de nossos companheiros espíritas,
já que apesar de a nossa irmã médica deixar transparecer uma aura de
virtudes, se encontrava intimamente em situação bem oposta. Isso, apesar
de se encontrar em tarefas de assistência social em determinado centro
espírita de nossa capital baiana.
Segundo ele: “Desejar ser melhor e lutar por isso é muito diferente em
aparentar ser algo que não é e, nem tão pouco, deseja ser”.
O querido Mazzaropi, nasceu em São Paulo em 09 de abril de 1912 e
desencarnou, aos 69 anos, em Taubaté/SP em 13 de junho de 1981.
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CAPITULO 30

“Das mãos carinhosas de Chico saíram o socorro em forma de Luzes
e Bênçãos a uma jovem senhora que nada mais pedia que uma réstia
do orvalho de Caridade de seu singelo Amor”.
(Espírito Elvis Presley)

ARVORE CANTANTE
No dia 22 de fevereiro de 2011 (às 05h10min) tivemos mais uma
de nossas preciosas e inesquecíveis experiências clarividentes.
Nesta oportunidade vimos o Espírito de nosso estimado Francisco
Cândido Xavier na companhia, dentre outros companheiros
abnegados da Espiritualidade Maior, do caríssimo Clovis Tavares que,
quando ainda encarnado, nos legou na Doutrina Espírita uma obra
literária de valor sem precedentes para os estudiosos da Mediunidade
à serviço do Senhor: “MEDIUNIDADE DOS SANTOS”, lançada
postumamente por sua família, pela Editora IDE, Araras/SP.
Passamos a visualizar a Equipe Espiritual, sob a orientação de
Chico, adentrar a atmosfera inóspita de uma região de topografia
vulcânica, observando também que o querido “Cisco” de Deus se
encontrava com um aspecto físico-astral bastante densificado,
acreditamos no intuito de adaptar-se melhor aquela região do astral
inferior.
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Em instantes, que não saberíamos precisar em espaço-tempo
daquela dimensão, o vimos caminhar na direção de uma espécie de
“vegetação/arvore” com bastante folhagem em seus ramos
ressequidos e “angustiantes” (sim! Porque aos nossos ouvidos e
sentidos parafísicos aquele ser tinha vida real). Quando, literalmente,
o vimos envolvendo-a em um formoso abraço, a transmitir-lhe com
passes reconfortantes uma bioenergia tão intensa e poderosa quanto
fora o seu amor por todas aquelas pessoas que demandavam a
Uberaba em busca de seu carinho e de sua generosa atenção.

Imediatamente passamos, por nossa vez, a rogar ao Pai pudesse
naquele instante tão belo e ao mesmo tempo tão triste e torturante,
lhe auxiliasse por intermédio dos Pretos Velhos e dos Caboclos da
Espiritualidade Superior. E o resultado fora, graças a Deus,
reconfortante tanto para eles, os Amigos Espirituais, quanto para
mim mesmo do lado de cá da Vida.
Durante o fenômeno sentimos certa dificuldade em manter a
precisão ou a estabilidade da sintonia psíquica pela Clarividência, o
que nos causou certa indecisão quanto à veracidade da ocorrência
(pode uma coisa dessas?!). Mas a Misericórdia Divina nos fez “ouvir”,
alto e em bom som, a voz doce e suave do nosso querido Chico
Xavier, que passou a nos explicar algumas nuanças das atividades
ora levadas a efeito por ele mesmo e por seus desvelados
companheiros da Vida Maior.
E como se não fosse o bastante para a nossa intima desvalia,
passamos a ver como sentir suas vibrações sustentarem as nossas
articulações da “fala”, bem na base de nosso queixo e da boca, com
irradiações de significativa beleza e ternura. E, diga-se de passagem,
tudo realizado com o seu Espírito a distancia bastante
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considerável do ambiente no qual me encontrava, ou seja, no seio
de meu Lar. Far-me-ei mais explicito: Seu Espírito (Chico) se
encontrava em outra Dimensão bastante distante, vamos assim dizer,
“espacial”, de onde me encontrava, mas mesmo assim o querido
Amigo fora capaz de se projetar não apenas em espírito
(mentalmente), mas de forma bastante substancial, chegando sua
“projeção” a materializar-se tanto física como oralmente (víamos e
sentíamos a sua articulação físico-astral), mantendo-se ele
lucidamente nas “duas” (ou mais!) Dimensões espacialmente
distantes.
Fazemos esse comentário acima, apenas no intuito de esclarecer
que nos casos de Bicorporeidade magnificamente estudados por Allan
Kardec, o sujeito, esteja ele encarnado ou desencarnado, de fato não
necessita estar em estado de “sono” ou “semissono” (o conhecido
“transe”) para que o fenômeno se realize. Da mesma maneira que o
fenômeno mediúnico se manifesta ao infinito, haveremos de convir
logicamente que o seu epicentro (ou médium) também deverá deter
características diversas. Sem, com isso, desconsiderarmos a
capacidade que os Espíritos Superiores tem da Ubiqüidade.
E para que nossos leitores amigos tomem ciência dos fatos em sua
intimidade, apesar da profunda tristeza que naturalmente se
manifesta aos nossos corações ao relatar tais minudencias do Mundo
Espiritual inferior, afirmamos que aquela “PLANTA/ARVORE” nada
mais era que uma infeliz Entidade Espiritual que, em sua última
passagem pela Terra, havia sido Mulher, e uma “linda” mulher. Que
apesar de ter convivido quase próxima ao Apostolo da Mediunidade,
pois que residente de Uberaba, não soube ou não quis seguir aos
convites dos seus Mentores desencarnados que, aos “cochichos”, lhe
alertavam quanto à seriedade da mediunidade segundo os preceitos
de Jesus e, mais particularmente, no seio da doutrina espírita, a
qual tivera a santa oportunidade de conhecer desde o berço.
Passados os instantes de maior tensão, ainda chegamos a ver que
ao termino das atividades socorristas que acabamos de narrar,
seguiram todos os Trabalhadores Espirituais de volta às imediações
de Uberaba (a Uberaba astral). Pararam para tomar um “cafezinho”
e, após os últimos acertos, Chico partiu da mesma forma como havia
chegado: Sozinho! Já o Clovis Tavares, na companhia dos demais
companheiros de serviço, rumou para a Uberaba-fisica com o objetivo
de visitar familiares da Entidade recém-atendida, na esperança de
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lhes inspirarem a lembrança e a caridade de uma prece pela jovem
enferma.
Nota do médium: O texto acima foi transcrito do original e digitado em
09 de agosto de 2012 com a assistência do Espírito Elvis Presley, que
praticamente e “carinhosamente” me empurrou para o computador com a
feliz idéia de realizar mais essa belíssima passagem Evangélica, na qual
vemos a máxima de Jesus ser vivida pelos seus Missionários da Luz e, por
infinita Bondade Sua, testemunhada por muitos de nós, médiuns, que
procuramos a todo custo e extremo sacrifício, por força ainda de nossa tão
miserável condição moral, seguir Seus exemplos, lembrando-nos da sua
palavra de esperança da Vida Eterna: “MEU REINO NÃO É DESTE
MUNDO”.
“Oh cante para mim arvore cantante. Chame o seu amigo: O Vento
Andante. Talvez ele possa encontrar o meu amor, e trazê-lo de volta:
Arvore Cantante”.
(Um pensamento de Elvis em lembrança a uma de suas canções).
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CAPITULO 31

“A Personalidade de nossa cara Rita, Amiga e Interprete da Falange
Espírito Verdade, vem nos deleitar com suas memórias e reflexões
narradas em gotas singelas de orvalho de esperanças e felicidades. Sua
alma-mãe e extremamente vigorosa no valor da alma-mulher, vem nos
trazer a alegria do quanto é bom servir e amar o Bem e o Belo”.
(Espírito Prof. Herculano Pires/Vivaldo P. S. Filho, 2012)

ALMA DE MÃE E ALMA DE “MULHER”
Queridos amigos em Jesus,
Na certeza absoluta de que passei pela vida transitória da matéria
carnal, ungida pelas dores da desilusão, tanto quanto da solidão em
mim mesma, venho trazer-lhes meu laço carinhoso de eterno amor e
infinita gratidão por alguns momentos de felicidade, talvez, os únicos,
aliás, por que passei por entre as lágrimas de quase desesperança na
vida sentimental em que vivi.
Mas, afinal: ESTOU VIVA!
A minha Vida presente, a que vos espera no final da jornada
terrena, que espero de todo o coração haverá de ser vitoriosa, tem
um aspecto extremamente interessante, pelo menos para mim que
me encontro na condição de um simples e comum Espírito de Mulher,
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não a mulher-santa na qual todas nós, Entidades femininas, temos
procurado nos espelhar, pelo menos as que vivem obstinadamente
em busca do prazer estésico, sentindo e vivendo o Belo e o Amor no
mais profundo de suas almas, muito além dos prazeres meramente
estéticos, da vida de futilidades a que tem se arrojado a maioria das
nossas irmãs que vivem no Plano Material, a se lamentarem dia e
noite pelo “fardo” da vida familiar, como se a experiência da
maternidade e do casamento fosse algum título de ingratidão
fornecido a elas pelos Poderes da Justiça Divina. Mas, falamos aqui
em homenagem a Nossa Senhora “Mãe” e “Mulher” Divina.
Enquadrando-me nesse contesto, gostaria de saudar, em particular,
aos Homens “machos” que utilizam sua tempera viril no único e
valoroso ideal de servir e compreender a causa de Deus na dedicação
e no respeito eterno a alma feminina, de uma Mulher e Mãe.

Nessa data tão especial para nós mulheres e mães,
verdadeiramente comprometidas com a Maternidade Divina,
haveremos de compreender o “Dia dos Pais” como o momento mais
marcante de nossa jornada pela Terra bendita e amada.
Afinal, não são eles, os nossos companheiros da lida diária, que
valorosamente não se debruçam, muitas vezes, sob o catre da
angustia e dos dissabores profissionais para nos trazer, a nós e aos
nossos “filhotes”, o pão da vida e o pão da Luz, no entendimento, no
conforto e, mesmo que a muitos desgostos e muitos sacrifícios
íntimos, o entendimento para as nossas intensas e, muitas vezes,
irritantes crises metabólicas, psicológicas e temperamentais?!...
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Vejamos como a vida é bela!
Ainda ontem, eu vivia momentos iguais a estes. Hoje, porém,
estou-me aqui a pensar e refletir com as minhas companheiras e
companheiros o quanto de tempo perdemos em confusões
temperamentais infrutíferas, situando-nos muitas vezes no campo da
loucura e da pura insensatez.
Que fazer então?!
O nosso modelo, queridas mãezinhas e queridos paizinhos, não
seria outro senão aquele proposto pelo doce e meigo Rabi, nosso
querido Companheiro Divino: FAÇAMOS AO OUTRO O QUE
DESEJARIAMOS O QUE O OUTRO NOS FIZESSE!. Essa é a mais
pura e a mais sublime expressão da Filosofia da Felicidade entre as
criaturas da Terra e de “fora” dela.
Porque então, tantas confusões nos Lares da vossa Terra?
Os nossos filhos e os nossos netos precisam da atitude emergencial
energia e do nosso esforço em CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR NA
INTIMIDADE DE NOSSOS LARES. E o começo foi, é e sempre será
pela INTIMIDADE DE NÓS MESMOS.
Sendo assim, meus companheiros e colegas espíritas e
espiritualistas, sejamos Bons, sejamos Puros e sejamos Justos,
sempre um para com o outro.
A nossa rogativa final, é para que nessa e nas futuras
comemorações do “Dia dos Pais” estejamos aptos a realizar uma
faxina no nosso Lar: A faxina inadiável de nossa Casa Mental e a
faxina urgente no laboratório santo de nossos Corações.
Desta maneira, haveremos de ser mais felizes e mais humanos,
mais solidários e mais carinhosos, mais ternos e mais amorosos uns
para com os outros.
A Filosofia perfeita é a do Amor integral, irrestrito e cúmplice.
Beijos carinhosos a todos, da amiga que nunca os esquece e que do
lado de cá de nossas interexistências, vem acompanhando de muito
perto o passo de cada um de meus irmãos encarnados.
E que o Senhor da Vinha esteja sempre a nos proteger contra os
males da vida física, que são sempre muito perigosos e muito nocivos
à evolução do Espírito Imortal.
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Rita Hayworth

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea ditada ao médium na noite
de 11 de agosto de 2012, aproximadamente às 22h00min, em homenagem
ao “Dia dos Pais” que seria comemorado no dia seguinte: 12/08/2012.
A querida Rita Hayworth, além de uma das mais lindas e ilustres
estrelas de Hollywood, foi também em vida uma dedicada mãe, apesar de
seus graves problemas pessoais que lhe levou a vários divórcios.
Como ela mesma nos transmitiu, pela Clarividência, alguns dias antes, da
transmissão da mensagem acima, direto da Cidade Espiritual onde
atualmente reside, se encontra atualmente casada com o seu antigo
companheiro de cena, o inesquecível Tyrone Power. Disse-nos, ainda, que
está grávida de 3-4 meses de um “garoto”, mas que já tem outra “menina”
com seus seis aninhos. Ambas as crianças de seu relacionamento com
Tyrone.

Rita Hayworth ao lado de Tyrone Power (“Sangue e Areia”, 1941)
Como último adendo, informa-nos a amorosa Companheira Espiritual, que
tanto ela quanto seu amigo e galante esposo continuam trabalhando como
“atores” dos filmes que são realizados pela Industria Cinematográfica da
Vida Maior, lembrando que a existência nas Dimensões mais próximas do
Plano carnal, e mesmo as “não tão próximas assim”, continuam com as
características mais ou menos semelhantes às do Orbe planetário. Variando,
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obviamente, às condições espirituais, também mais ou menos elevadas, de
seus residentes.
De qualquer modo, acrescenta ela: “Muitas e maravilhosas surpresas nos
aguardam na Vida do Infinito. Com a lembrança carinhosa da “Escada de
Jacó”, temos a afirmar, aos nossos irmãos da Terra, que a “suposta
imagem” Evangélica nada mais é que a perfeita REALIZAÇÃO DA PURA
VERDADE DE DEUS, nesta mesma Vida Infinita que nos aguarda”.
Interessantemente, e extremamente importante para os nossos modestos
estudos, acompanhados de perto por uma verdadeira plêiade de devotados
estudantes desencarnados do Espiritismo, que se fazem de meus dedicados
amigos espirituais, é que ao acordarmos, logo na manhã-madrugada do dia
seguinte (aproximadamente, às 05h00min do dia 12/08/2012) ao da
presente psicografia, fomos dar continuidade aos estudos que ora fazemos
da obra “DIÁLOGOS COM HERNANI GUIMARÃES ANDRADE”, Ed.
DIDIER, Votuporanga, 2011, quando pela fantástica surpresa de ao
abrirmos o presente trabalho da venerável editora espírita de Votuporanga,
com entrevistas do eminente cientista e parapsicólogo brasileiro,
colocarmos as vistas na próxima pergunta, à pag. 195, quando se faz o
destaque exatamente ao conceituado Filosofo do Espiritismo, Prof. José
Herculano Pires. Ou seja, a mesma Entidade que no dia anterior se
apresentara a nossa humilde faculdade mediúnica, não apenas
transmitindo-nos a Apresentação, aqui em forma de epígrafe, da
Mensageira Rita Heiworth, como também algumas orientações particulares
na área da Medicina Espiritual que, surpreendentemente para mim mesmo,
ao irmos buscar referencia na Internet/Google, fomos agraciados com a
confirmação e o entendimento para os casos por ele ministrado à nossa
insignificante pessoa, naquela oportunidade. Confirmando-se, assim, o
relato (ou orientação) espiritual do querido Instrutor desencarnado.
E com referencia ao assunto exposto na citada obra da Didier, no capítulo
XXIII, o que mais me chamou a atenção, em particular, fora as acirradas
opiniões levadas a efeito desde 1946 sobre a tese Roustainguista
“obstinadamente sustentada pela Federação Espírita Brasileira”
(Correio Didier, 16 de novembro de 2000), constante no livro “Os Quatro
Evangelhos – Revelação da Revelação”, de que o Cristo havia sido um
“agênere”, ou seja, apenas um Espírito materializado temporariamente em
nosso Plano Material, sem o concurso do processo gestatório de Nossa
Senhora Maria de Nazaré.
E dentre os contraditores que combateram veementemente tal hipótese,
está o querido intelectual e filosofo Prof. Herculano Pires. E seguindo a linha
de raciocínio do eminente educador, a nossa querida Rita Hayworth
esclarece, segundo ainda informações científicas seguras, obtidas na
Dimensão de sua ação espiritual: “Tal proposição hipotética do querido J.B.
Roustaing não procede. Pelo que temos visto e atestado por fenômenos de
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transcendência, ainda incompreendidos pelos nossos irmãos da Terra,
seguramente afirmamos que Jesus Cristo veio ao Plano terrestre tal qual
qualquer outra criança de vossa dimensão, passando ele pelo inegável,
lamentamos lembrar, constrangimento dos processos fisiológicos da
natureza feminina de um Orbe de provas e expiações, como no caso da
Terra física”.
E acrescenta: “No entanto, mais para o futuro, bastante próximo por
sinal, o nosso querido companheiro Vivaldo trará por nosso intermédio,
digo, os seus amorosos e abnegados Instrutores Espirituais, mais algumas
excelentes informações em referencia ao assunto, porém deixamos a
ressalva de que a teoria de Roustaing não está de todo descartada em
sua essência e em outras circunstancias, porém por mecanismos
diferentes. Aguardemos o tempo... De Deus”!
Nota adicional extraída da Wikipédia:
Considerada por muitos a mulher mais bonita da história do cinema, a
despeito de Greta Garbo e Marylin Monroe, a atriz definia seu insucesso no
amor com a seguinte frase, que resiste à passagem do tempo: "A maioria
dos homens se apaixona por Gilda, mas acorda comigo".
“Gilda” foi a personagem de seu mais famoso filme, de Charles Vidor,
contracenando ela com Glenn Ford, 1946.

“ONTEM”
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Ao som da canção “Yesterday”, interpretada por Barbara Streisend (DVD
– Grandes Vozes, King´s Lynn, 2010), deixaremos os nossos amigos
espiritualistas surpreendidos pela Revelação de duas de suas principais
Reencarnações na Terra, que nos foram trasnmitidas pela Clarividência
Intuitiva, no decorrer de suas duas mensagens psicográficas que
apresentaremos no correr deste trabalho:
- Ao tempo de Cristo, a Benfeitora Rita havia se revestido do corpo fisico na
personalidade de “JUDAS SCARIOTES”, um dos 12 Apostolos de Jesus de
Nazaré.
- Mais tarde, voltaria ela, após algumas outras poucas esperiências no Orbe
em completo anonimato, na personalidade de “JOANA D´ARC” (A
Donsela de Domremi).
Inicialmente, não tinhamos qualquer pretenção de tornar publica tais
informações espirituais, no entanto, hoje, 31 de agosto de 2012, quando já
haviamos encerrado os trabalhos de psicografia para a presente obra
mediunica, sob a supervisão de nossa querida Veneranda, fomos tomados
de surpresa com o seu (Rita) contato através da “Vidência à Distancia por
Fotografia” (Clarividência Psicometrica), a nos pedir fizesse publicidade de
tais informações, que ,segundo ela mesma: “NÃO NOS PERTENÇE, mas a
toda a Comunidade Espírita-Cristã, a qual fazer parte é um privilégio
e uma graça para poucos sobre o solo da Terra”.

Com isso, acreditamos ter sido bastante elucidativo em relação ao caráter
superior de sua mensagem espiritual, haja vista o próprio Espírito Herculano
Pires ter lhe apresentado, na epígrafe, como uma das Entidades que compõe A
Falange da Verdade.
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CAPITULO 32

Homenagem à Obra sem precedentes de André Luiz.

SEGUNDO O DR. BEZERRA... A Vida Continua!
Segundo informação do Espírito Prof. Dr. Hernani Guimarães
Andrade, nosso ilustre e abnegado estudioso e pensador das causas
cientificas à luz da Imortalidade, temos, por nossa vez, tomado
conhecimento de certas ocorrências que deverão vir com o advento
da “Transição Planetária”.
Lembrando-nos dos informes de Francisco Cândido Xavier (A
Reencarnação de Allan Kardec/Espírito de Verdade) ao companheiro
das lides doutrinária Sr. Geraldo Lemos Neto (Editora Vinha e Luz,
Belo Horizonte/MG), cremos fielmente que caso não haja, e com a
Graça de Deus e a sabedoria dos Homens encarnados haveremos de
não passar por tais crises, ou seja, uma “Guerra Nuclear” (a 3ª...),
entraremos, então, entrando em um período de pacificação e
prosperidade tanto Tecnológica quanto Espiritual.
No entanto, o nosso Vivaldo, não faz muito tempo, recebeu
algumas INSTRUÇÕES/INFORMES do querido pastor de ovelhas
desgarradas que, à pedido de nossa Mãe Santíssima, tem nos trazido
muitos bálsamos em forma de paz e muita saúde espiritual: Dr.
Adolfo Bezerra de Menezes.
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Disse-lhe, o Abnegado Médico dos Pobres, mais ou menos nesses
termos:
- “Segundo temos observado, o sacrifício de Jesus tem sido
extremo no sentido de apaziguar seu rebanho sobre o Orbe terrestre.
Acreditamos que, como nos afirmou pessoalmente o querido Chico, a
partir de meados do ano de 2019, estaremos mais aptos a verificar se
haveremos de necessitar de uma intervenção mais drástica ou menos
drástica na esfera de Poltergeists Ecológicos e Geológicos sobre a
face do Planeta terreno, porém isso dependerá, acima de tudo, da
capacidade de a Humanidade da Terra compreender a necessidade de
pacificação entre os seus povos e suas nações”.
E continuou o amoroso Doutor (enquanto o médium amigo passou a
registrar pela clarividência e clariaudiência, bastante ostensivas para
muitos de vocês, a que faz uso na presente encarnação, “algo” do
que era ministrado pelo Benfeitor na Esfera subjetiva):
- “Vivaldo, meu filho,
As Inteligências da Luz tem extremo interesse na realização do
melhor e do mais urgente comprometimento dos irmãos nossos,
sediados na Dimensão dos encarnados daí, no intimo de seus
corações.
No entanto, como já nos relatara o nosso Cisco de Deus ao querido
Geraldinho L. Neto, entendemos, por nossa vez, que haverá uma
verdadeira operação cirúrgica sem precedentes no “Cérebro da
Humanidade” da Terra Espiritual, quando miríades de Missionários da
Luz haverão de fazer os povos mais humanos (humildes) e generosos
do Orbe que estão sob sua influência, em particular os brasileiros e
os norte-americanos (respectivamente o “Coração” e o “Cérebro” do
Planeta!), avançar com extrema velocidade nas áreas da Ciência e
Tecnologias, ainda só imagináveis pelos meus filhos na esfera das
cogitações fictícias de Hollywood.
Porém, não pensemos que se darão tais avanços apenas e
meramente com o intuito de engrandecer, “mais ainda”, o conforto e
a tranqüilidade de vossa humanidade. A realidade é que, com a
retomada da Paz na Terra “de vosso plano”, por extrema Delicadeza e
Amor de Jesus Cristo, nossos laços de realizações se ampliarão a
outros Sistemas Planetários, assim como às suas diversificadas
Dimensões Espirituais, levando-nos a crer que o intercambio de
tecnologias entre essas civilizações distintas, se converterão no mais
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auspicioso meio de engrandecimento do parque Cultural e Científico
do Planeta, levando-se em consideração que a conquista do Amor
Puro e do Amor Pacificado será uma realidade com a qual os nossos
amigos encarnados, quanto desencarnados, farão juz pela força,
mesma, de suas batalhas intimas contra o homem-velho.
Embora, uma paz inicial se fará sentir em vosso mundo, por força
mesmo da renovação da atmosfera espiritual planetária, como os
novos “visitantes” haverão de ser e ter “psicologias” e “mentalidades”
diferentes das nossas, e entre eles mesmos, então, devemos convir
que SUSTOS E SOBRESSALTOS passaremos a compartilhar não mais
com os nossos vizinhos em humanidade terrena, num porvir “mais ou
menos longo” mesmo porque a mudança de vossos temperamentos
não se fará de forma extemporânea, mas em relação aos nossos
Irmãos Interplanetários perante o Cristo e a frente dEle... Filhos do
PAI ETERNO!
Serão novas oportunidades de crescimento e iluminação, pela
convivência com povos extraterrestres, de psicologia variada e
complexa, mas capacitados a nos desenvolver o raciocínio e o
coração pela própria proposta Evangélica: “Há Muitas Moradas na
Casa do Pai”. E em assim sendo, nada mais significativo que
continuarmos crescendo, amando e construindo para a Vida Eterna,
diante da nossa Infinita Família Universal.
Então, muitas idas e vindas, autos e baixos haveremos de
testemunhar no porvir da Terra Apaziguada, antes de nos tornarmos
“Verdadeiros Filhos da Paz” e exemplificando-lhe, ao preço de nosso
próprio exemplo, à colméia de mundos ainda desconhecidos no
Infinito afora, o quanto podemos ser solidários.
Esperemos construindo o Bem!
Seu pai amigo e sempre amoroso,
Bezerra”.
E concluindo o nosso pensamento carregado de profundo amor a
todos, voltamos ao inicio de nossas cogitações, repassando as
informações, agora, do caro Dr. Hernani Andrade:
- “Segundo temos observado e consultado de nossos Maiores, com
o sucesso da Vontade de Jesus Cristo para o período a partir de 2019,
sem as catástrofes nucleares (assim esperamos!), haverá uma
verticalização “dos eixos dos Planos Espirituais” de nosso orbe com o
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“eixo magnético” da Terra dos encarnados, sendo este o ponto onde
se encontra exatamente o epicentro da Casa Planetária.
E conclui o Amigo querido: “A partir desse entrosamento de
nivelação, o Cristo poderá dar andamento ao cumprimento de sua
promessa ao querido Chico Xavier e seu abnegado Benfeitor
Emmanuel em 1969, que haveríamos de receber em nosso seio social
os companheiros de outras civilizações do Universo. Isso
possibilitado, primeiramente, pela conquista da paz e, em segundo,
por força do nivelamento e estreitamento das diversas Dimensões da
Terra, quando haveremos de ter menos dimensões “separadas”
ESPACIALMENTE, ou ainda, e melhor dizendo, passando a ter um laço
ou união ESPACIAL numa só “Casa do Pai”.
Dar-se-ia como uma maior interligação entre as Dimensões
existentes ou já conhecidas, como se passasse a ter menos “buracos
‘negros’ dimensionais” ou menos “fendas” ou “passagens”
dimensionais de uma para outra parte de nosso Universo planetário,
que muito usualmente são utilizadas por seres desencarnados
extremamente perigosos, violentos e inteligentes.
Porém, com essa nova adaptação/nivelação dos eixos espirituais ao
do plano de matéria “física”, os Senhores da Bondade de Deus terão
uma melhor condição de atuar “estrategicamente”, não apenas no
combate a essas hordas de espíritos sombrios quanto no saneamento
magnético e ecológico do planeta para as futuras gerações”.
E lembrando aos queridos amigos estudiosos e interessados,
acreditamos não ser excessivo alertar a todos que a eloqüente
explicação do nobre Dr. Andrade, com tais afirmativas da Ciência
Sideral, nos remete imediatamente a uma séria e rápida atitude de
paradigmas de responsabilidade. Ou será que ainda temos tempo a
desperdiçar?! Temos certeza que não.
Com isso, também, desejou nos informar que mais íntimos seremos
uns dos outros em nossa Casa Planetária, e seguindo o raciocínio
anterior do Dr. Bezerra de Menezes, estaremos, assim, nos
vinculando e estendendo UM TANTO MAIS o nosso intercambio
saudável dimensional, para além de nossas atuais fronteiras físicas e
Espirituais.
Estes foram alguns dos nossos registros, mediante a capacidade de
retenção e entendimento de nosso aparelho mediúnico.

120

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Saudamos a todos que verdadeiramente desejem uma solução
definitiva para as suas vidas, mediante a mensagem do Cristo.
Fiquemos na paz do Senhor e muita saúde para todos,

Rita Hayworth

(Espírito)

Nota do médium bob a Inspiração dos Espíritos de Vinicius de
Morais e Tom Jobim: Mensagem espontânea psicografada pelo médium
em seu Lar, dia 12 de agosto de 2012. Vale ressaltar, neste momento
interessantíssimo para nós espiritualistas, o nível de compreensão dessa
Entidade que se apresenta como Rita Hayworth, ao qual designada na
mensagem anterior, em epígrafe pelo Espírito do Prof. Herculano Pires,
fazer parte da Plêiade de Espíritos Superiores da “Falange da Verdade”.
Particularmente, não tenho sombra de dúvidas quanto a sua identidade e
a sua elevação moral, tanto quanto intelectual.
Por sua força de mentalização, fomos capazes de visualizá-la de nosso
ambiente domestico, em estado de vigília e com plena lucidez, em
Cidade Espiritual distante de nossa faixa vibratória por um processo
extremamente curioso...
A querida Companheira Espiritual, praticamente “congelou” a imagem de
seu esposo ao seu lado e manteve “nítida” e em “movimento” apenas a sua
própria, que nos parecera mais uma Rainha de Luz do que um Espírito
“comum”, tal qual ela se designara em sua primeira mensagem psicográfica
por nosso intermédio.
Não saberia, por mim mesmo e na minha completa ignorância em
assuntos tecnológicos, explicar os mecanismos científicos dos quais se
utilizou a querida Amiga Rita para a realização desse feito. Mas, pedimos
aos, realmente, interessados no tema recuarem um pouco no tempo e
recordarem da série de TV norte-americana “O TÚNEL DO TEMPO”, de Irvin
Allen, 1966, apresentada no Brasil pela TV Globo nos anos de 1970.
Em um dos magníficos episódios desta série, encontraremos uma situação
análoga pelos seus personagens principais Dr. Douglas Phillips e Dr. Antony
Newman.
Vejamos bem como se caracteriza a ficção cientifica, segundo o preceito
de André Luiz/Chico Xavier: “Nada mais é que a antecipação do
futuro”. Valendo a ressalva de que a querida Rita Rayworth vive na
atualidade em DIMENSÃO FUTURISTA, ou seja, num futuro real e não
imaginário, como a maioria de nós pensamos, e, infelizmente para nós,
ainda muito distante de nossa realidade da Terra.
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Durante o fenômeno, a Amiga Espiritual valeu-se de sua telepatia para nos
deixar claro que a ocorrência não se tratava meramente um efeito “visual”
criado por aparelhagem técnica ou “ilusória”, mas de uma vivência
real criada e mantida pela sua Mente ou seu Espírito.
Segundo ela mesma, ao mesmo tempo em que seu esposo Tyrone Power
se mantinha congelado na sua/nossa dimensão para minha visão, ele se
mantinha em atividade normal em outra dimensão que não aquela que
visualizei. O tempo e o espaço para ela, ele e para mim eram
distintos, apesar de, também, estarmos interagindo no mesmo fluxo de
espaço-tempo... Exatamente ou, pelo menos, semelhante ao que ocorrera
no filme/seriado do gênio Irvin Allen. Remetendo-nos ainda a excelente
obra do Espírito Dr. Inácio Ferreira/Carlos A. Baccelli, LEEPP, Uberaba/MG,
2011: “A Vida Viaja na Luz”.
Um apêndice curioso e interessante para as nossas queridas namoradas,
esposas, pretendentes, etc., é que a “roupa” usada por Rita era de extremo
bom gosto, que apesar de não dispor de tempo para maiores destaques de
seu vestuário espiritual, fiquei extremamente impressionado com a
pureza dos reflexos que aos nossos olhos se assemelhavam no seu lindo
“blazer” azul-claro incomparável, à “tecido”, este, forjado em material
formoso e encravado por diminutas jóias ou pedrarias preciosas de
incomparável delicadeza, a uma constelação de Estrelas irradiando
Claridades e Belezas Sublimes, e como pudemos “ver/sentir” partindo se
sua própria intimidade, de Alma de Mãe e Mulher.
Alguns companheiros poderão até se surpreender por nossas cariciosas
homenagens a esses Abnegados Espíritos, talvez um tanto desinformados e,
poderíamos acrescentar sem medo de errar, despreparados quanto ao
objetivo de toda a veneração verdadeira que devemos dispensar aos
Missionários da Luz...
A verdadeira Beleza e os verdadeiros valores da Alma Imortal deverão ser
sempre motivos de elogio por qualquer espírito sensível e voltado para a luz
magnífica do Amor em Nosso Senhor Jesus Cristo.
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CAPITULO 33

Desenho ilustrando Chico Xavier e demais companheiros de
mediunidade na companhia espiritual de Emmanuel.

QUASE NADA DE TEMPO
O verbo inflamado nem sempre traduz o coração generoso.
Numa turba de infelizes irmãos que desconhecem os magnânimos
preceitos da gentileza e das boas obras, não encontraremos sequer
um ifem de caridade que possa sustentar os corações em desajustes
durante o ”bate-papo” comum, travado entre eles mesmos.
Sabedores que somos dos postulados de santidade exarados em “O
Livro dos Espíritos”, não poderemos amanhã e nem mesmo no hoje,
nos colocarmos na condição de almas ignorantes, desprotegidos e
desamparados pelas verdades da Imortalidade, mas somente
haveremos de nos confrontarmos com a realidade triste e solitária de
nós mesmos: ALMAS falidas em pleno vigor do desajuste e da
loucura.
Por esse e tantos outros motivos que nós, os Amigos
desencarnados, temos voltado ao seio da Terra amada, por esse ou
aquele outro medianeiro, no único intuito de lembrarmos às queridas
irmãs e aos valorosos irmãos de Espiritismo que a Vida Maior haverá
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de nos cobrar quanto aos nossos desatinos e quanto aos nossos
desvios da rota previamente traçada e elaborada com o carinho e o
completo desvelo dos Mentores da Eternidade.
Cremos que ainda dá tempo!
Mas não muito tempo.
Para dizer a verdade: QUASE NADA DE TEMPO.
Mas não desanimemos, o tempo é curto, mas as oportunidades são
imensas na Seara do Cristo.
Vale-mo-nos das mãos carinhosas do companheiro Vivaldo, que,
apesar de suas enormes dificuldades de ordem pessoal, tem nos
trazido inestimável concurso de tempo e saúde na intenção
carinhosa de que seus Amigos Espirituais possam dar prosseguimento
às tarefas de socorro e assistencial, senão idênticas, pelo menos aos
moldes das que foram levadas à efeito pelo querido médium Xavier.
Aliás, é o que esperamos de todos os demais medianeiros, que
capacitados para o trabalho mediúnico arregacem as suas mangas e
dêem início à lavoura de luz e serviço, paz e realizações divinas,
compreendendo todos de que invariavelmente toda tarefa no bem,
que tenha sido iniciada por esse ou aquele outro companheiro de
nossa Doutrina de Amor, haverá sempre de pertencer, tanto nos
detalhes quanto na generalidade, ao Senhor da Vida.
Temos confiança nos Trabalhadores da Última Hora.
Haveremos de manter o otimismo, sem facilidades e sem
lamuriações de qualquer espécie, que na maioria das vezes, quando
não de todo, descarregam nos próprios emissores de seus raios de
sombra e trevas as tormentas do parasitismo e da enfermidade, da
preguiça e de todas as chagas do ócio, mesmo porque na causa de
Jesus Cristo o “bom servidor” é aquele que “Carrega a sua Cruz e não
Olha para Traz”.
Consultemos a nossa consciência, enquanto estamos a caminho, e
façamos urgentemente o movimento de subida.
Quando caminhamos para cima todos os Santos nos ajudam. E
podem crer que não nos utilizamos de uma figura de retórica.
Meus irmãos! A Vida Imperecível nos aguarda logo ali.
Jesus está sempre conosco!
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Com o carinho extremo do amigo e servo de sempre,

André Luiz

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada em 15 de
agosto de 2012, aprox. às 09h00min.
O que mais nos deixou feliz, além da presença de nosso querido e
inesquecível Companheiro Espiritual, foi a maneira pela qual ele se
apresentou em nossa residência à nossa visão clarividente.
Primeiro, André Luiz fez “jorrar” de nossa garganta (chácara laríngeo)
uma chuva de raios luminosos. Imediatamente, não sabemos por que, veio
à nossa mente a lembrança do livro “Instruções Psicofônicas” (Chico
Xavier/Espíritos Diversos, FEB). Logo a seguir, nova irradiação partiu de
nosso coração (chácra cardíaco).
Passado alguns segundos, pensei comigo mesmo que deveria ir ver se
nessa grande obra doutrinária haveria alguma mensagem de Andre Luiz,
em relação ao que estávamos vivenciando naquele momento, para que eu
pudesse estudá-la. E veio a maior das surpresas de todo o fenômeno. A
primeira mensagem do livro que traz a assinatura do querido Benfeitor é
exatamente a de título “Na esfera da palavra”, cap. 9 (FEB).
A emoção fora indescritível!
E para ser sincero com os meus companheiros de mediunidade, num
primeiro momento hesitei em transmitir a carinhosa referencia do querido
André à nosso respeito, como consta da mensagem acima.
Mas me mantive de pé!
De mim mesmo, apenas diria: Nas mãos dos Espíritos Amigos eu não
me considero mais que uma simples cobaia de laboratório.
E agora, me lembrei de uma frase que Chico disse, mais ou menos nesses
termos, em um dos programas “Pinga Fogo” da TV Tupi, em 1971: “Para
os Amigos Espirituais, eu mesmo me entendo na condição de um
pequeno cão na coleira. Eles é que me direciona o movimento”.
Portanto, meus colegas em Espiritismo e, em particular, na mediunidade,
como nos alerta acima o sábio e amoroso Instrutor: “Mãos à obra! Pois não
temos tempo a perder”.
Nota adicional do médium: Quando já havíamos realizado as anotações
acima, agora por volta das 10h21min, tomamos à mão do livro
“Reportagens de Além-Túmulo”, Espírito Humberto de Campos (Chico
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Xavier, FEB), o qual déramos inicio de estudo pela madrugada desse
mesmo dia 15 de agosto, algumas horas antes de psicografarmos a
mensagem de André Luiz. E dessa vez, dando continuidade a sua leitura, a
surpresa não fora inicialmente pelo inusitado do fenômeno em si, MAS, e
principalmente, pela página que acabamos de abrir, que seria o exato
capítulo que daríamos continuidade ao prefácio, no cap. 1, Amarguras de
um santo.
Rogamos aos amigos interessados se reportarem a essa excelente obra
de Humberto de Campos que, com toda certeza, nos fará refletir quanto ao
objetivo da mensagem transmitida pelo querido André, lembrando que até
então não tínhamos tomado conhecimento da referida mensagem do
benfeitor espiritual Humberto.
E o excelente de tudo, me perdoe a palavra de extremo carinho, o caro
Cisco de Deus, mas gostaria de “delatar” que foi o doce Espírito de
Francisco Cândido Xavier que me havia, praticamente, constrangido a dar
inicio à sua leitura ainda nesta mesma madrugada.
Em decorrência das inúmeras revelações que os Amigos Maiores tem nos
feito, ficou, para mim, em particular, a lição de que apesar das grandes e
inesquecíveis alegrias do passado, sem desmerecimento da memória e da
justiça, da devoção e do doce patrimônio da História, deveremos caminhar
sempre para frente e para o Alto, seguindo os passos firmes e sagrados de
Jesus.
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CAPITULO 34

Homenagem do Espírito Maria Dolores à Allan Kardec e Francisco
Cândido Xavier.

UM ABRAÇO LIRIAL
Trago em mim uma sombra no peito,
Em assombros e sobressaltos,
Vejo que muito ainda temos por fazer...

Mas a angustia de ver nossos irmãos em trabalho,
Rumo ao caminho incerto e desventurado,
Rogo à Deus, nas Alturas, queira de mim a minha prece candura,

Temo, meus irmãos, que, Valha-me Deus, os felizes de agora,
Não passem amanhã de desventurados de outrora...

Valho-me das mãos de um amigo querido, temeroso,
Mas rogando a todos as claridades de uma Caridade santa e fraternal,
Sem detença, sem receios e a passos largos,
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Despeço-me carinhosamente com o meu abraço lirial.

Maria Dolores

(Espírito)

Nota do médium: Primeira mensagem espontânea da querida Amiga
Espiritual, por nosso intermédio, psicografada em 16 de agosto de 2012,
apróx. às 10h40min.
Nota biográfica:

Maria Dolores veio ao mundo como Maria de Carvalho Leite, na cidade
sertaneja de Bonfim de Feira (BA), no dia 10 de setembro de 1900, filha de
Hermenegildo Leite, escrivão da Prefeitura, e da doméstica Balbina de
Carvalho Leite. Em Bonfim passou a infância. Do casal Hermenegildo e
Balbina nasceram, com Dolores, três homens e duas mulheres. Os
biógrafos, sem exceção, desconheceram o fato de que a grande poetisa
baiana possuía dotes mediúnicos.
Em 1916, diplomou-se professora pelo Educandário dos Perdões,
considerada pelas colegas e professores como adolescente prodígio, graças
à rara inteligência.
A poesia, Dolores começou a senti-la na cidade natal, ainda quase
criança, a transformar-se, mais tarde, na poetisa de bons versos que todos
conhecemos.
Casada com o médico Odilon Machado, suportou o infeliz consórcio
durante alguns anos, o qual se interrompeu finalmente pela solução do
desquite. Não houve filhos dessa união, como nunca os teria Maria Dolores.
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Em menina, fora católica; em adulta, o sofrimento fizera-lhe conhecer a
Doutrina de Allan Kardec e veio a consolação, a aceitação do sofrimento.
A dor que suportou a fez conhecer o então combatido Espiritismo. De
alma caridosa integrou-se à Legião da Boa Vontade, fundada pelo saudoso
Alziro Zarur. Era frequente ver-se Maria Dolores dedicando-se aos
sofredores dos bairros pobres da cidade de Salvador. Afastando-se das lides
literárias, Maria Dolores dedica-se, então, à caridade infatigável, criando
meninas, sonhando edificar o Lar das Meninas sem Lar.
Receando a apreciação da crítica especializada, guardou para si sua obra
poética durante muito tempo, segundo confessa no prefácio do livro Ciranda
da Vida, cuja renda possibilitou a realização de seu antigo desejo. Com isso,
Maria Dolores, que não fora mãe biológica, tornava-se mãe espiritual de
várias meninas, abrigando em seu próprio lar crianças desvalidas,
orientando
e assistindo-as.
Maria Dolores, a poetisa que ressurgiu pelas mãos abnegadas de
Francisco Cândido Xavier, quando encarnada quase sempre engavetava os
seus poemas. Em seu livroCiranda da Vida ela diz o porquê: O pavor à
crítica, cujos apupos são uma das formas mais comuns em que se
extravasa a vaidade humana, tem-me feito recuar ante a possibilidade de
publicar os meus versos simplórios e passadistas. E, por isso, foi-se a
mocidade, chegou a velhice, e eles continuam a entulhar o fundo de velha
gaveta. Nunca tive jeito para versejá-lo moderno, atualizado até por alguns
poetas da velha guarda. Nem mesmo cheguei a tentá-lo. Agora, porém,
com a reforma espiritual que traçou um novo caminho para este meu fim de
vida, sinto-me disposta e capaz de enfrentar a crítica, porque este livro se
destina, com sua venda, a oferecer pequena ajuda a algumas instituições de
caridade. Despretensiosa a minha atitude. Mas sincera. Bem intencionada.
Não tardou, porém, e a poetisa reaparece com seu iniludível estilo
depois de uma existência inteira consagrada ao próximo, compondo,
sobretudo para os leitores espíritas, os mais belos poemas de
encorajamento e reconhecimento da excelsitude de Jesus.
Fonte: O Consolador
Revista Semanal de Divulgação Espírita
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CAPITULO 35

Vinicius e Tom

O CANTO DAS SEREIAS
No canto de Ossanha não poderemos ir, sem antes refletirmos no
que parece mais prudente, segundo temos nos informado por aqui,
eu e o meu parceiro de ontem e sempre, de onde AGENTE VAI
LEVANDO...
Quem conseguirá, realmente, penetrar no coração de uma, ou
outra, encantadora passageira da vida, nessa Terra aí de meu Deus,
se não tiver um poderoso binóculo capaz de vasculhar, na sua
profunda síntese, o Canto das Sereias?!
Outro dia, lendo uma das mensagens psicografadas pelo amigo e
irmão que nos serve de instrumento psíquico na presente
empreitada, a qual temos nos colocado acima de nossas próprias
forças espirituais, na intenção de fazer valer a palavra de Nosso
Senhor Jesus Cristo, de que os Espíritos, verdadeiramente, sopram
onde desejam, perecia-nos, a carta espiritual, como um
chamamento vigoroso, como um alerta divino, ao mais necessário
dos nossos mais íntimos interesses.
A situação é superlativa em todos os aspectos.
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Salvaguardando a identidade da Amiga Espiritual que ainda se
encontra acrisolada em sua “teia” de matéria mais densificada (sim!
porque do lado de cá da existência, após a morte do corpo carnal,
todos nós haveremos sempre de encontrar “mais matéria”, e porque
não dizermos com todas as letras: “carne”! Matéria firme e sólida, e
tão solida quanto o mais solido pedaço de pedra da Terra tão querida
e tão amada por cada um de nós, viajantes da eterna luz...), viemos
trazer o nosso modesto quinhão de esforço para que os amigos
encarnados no solo planetário, que, não faz muito, deixamos com o
coração enternecido de deliciosas alegrias, muito mais que
TRISTEZAS SEM FIM, compreendam de uma vez por todas como o
salto aquático (sim! porque daqui, temos a nítida impressão que os
seres do Planeta Material estão nadando num grande e tempestuoso
mar de sombras e dores, apesar dos atrativos e dos encantos que
montam a arquitetura natural da vida terrena) para a existência no
orbe tem nos trazido, de maneira geral, alguns sérios entraves para a
nossa economia mental, já tão dilapidada pelas fortes tormentas
causadas por nosso inveterado desejo de somente amealhar tesouros
no mundo, sem cogitarmos de que o que necessitamos,
urgentemente, é de amealhar luzes espirituais em forma de amor e
solidariedade, carinho e afeto, sem o que nada poderemos adquirir de
paz e tranqüilidade na Vida Eterna, que se fará gloriosa segundo as
nossas disposições de agora, em construir, na intimidade de cada um
de nós, uma vida verdadeiramente repleta de realizações no bem de
todos.
Não compreendam, os meus queridos amigos encarnados no
planeta material, que com isso estejamos a convocar à todos do
Planeta Água a uma vida de reclusão e sem as delícias de uma
Natureza tão abundante, e repleta de belezas, que nos convida, de
maneira exuberante, a vivê-la e experiênciá-la em toda a sua
plenitude, encantamento e sabedoria.
Sim, pois, a Natureza, além de seus encantos materiais tem uma
sabedoria toda especial, intrínseca, subordinada aos Desígnios
Supremos da Providência, que nos doa os condimentos do amor por
entre as raízes perfeitas das arvores e das flores, das plantas, e por
entre os mananciais de água, que haverão de nutrir o seio do solo da
Terra futura, se não a deixarmos entregue à fúria insana dos
desmatamentos florestais que hoje, quase, anulam a atividade
laborativa dos seres ínfimos que habitam as paisagens multiformes
dos habitat humano e espiritual.
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Mas, como íamos dizendo, segundo temos visto e apreendido do
lado de cá da vida, sim, ela mesma, a Vida, tem início por aqui
mesmo. Ou será que o “Livro dos Espíritos” (de Allan Kardec) não nos
tenha sido profundamente esclarecedor quanto ao que nos aguarda
fora (ou será por entre?!) dessa vida maravilhosa daí, embora,
devamos considerar, ainda muito carregada de limitações morais e
belezas naturais, estas, já pouco atrativas para nós, os
desencarnados que já se encontram um pouco mais habituados a
Nova Morada?!
Mas, voltando ao tema central que nos propomos discutir nesse
maravilhoso final de tarde e início de uma agradável noite da Bahia
de Todos os Santos (meu amigo acaba de me cutucar, e em
reverência diz: Sarava me Pai!), perguntamos abismados onde, afinal
de contas, se esconderam as Filhas de Oxossi de nossa Pátria do
Cruzeiro?!
Será que andam, ainda, pelas praias magníficas do Rio (desponta
todo sorridente o meu camará, mais uma vez, a me cutucar: “Quem
sabe, em Copacabana, ou desfilando na maravilhosa Ipanema
terrestre”?!) ou terão se perdido pelos labirintos perigosos de si
mesmas?!
É no que temos mais pensado nos últimos tempos, pelas bandas da
Vida Maior. Ou será que teríamos outras preocupações que não
fossem aquelas pelas quais sempre nos devotamos, em nossa última
passagem pela grande empreitada carnal?!
Têm-nos preocupado, é certo, a nós e aos nossos Instrutores
Maiores, a atual situação da mulher espírita e da mulher cristã no
seio do mundo transitório. Além de todas aquelas que também se
encontram destituídas de rótulos religiosos, mas que tem na mente
e no coração espiritual, em forma de contrato subconsciente, o
sagrado matrimonio com Nosso Senhor.
E, por outro lado, que tem feito os homens para conquistar o
coração dessas encantadoras sereias do grande mar da experiência
terrena, que passam, muitas vezes, despercebidas pelos centros
espiritistas, pelas igrejas católicas, evangélicas ou nos templos da
querida umbanda?!
Parece-nos que estão um tanto cegos, eles.
E um tanto inflexíveis elas...
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Arrebatemo-nos de nossa cegueira milenar e façamos o jogo
certo... No mesmo ritmo da Garota de Ipanema.
Olhemos para a garota com um olhar de ternura e gratidão por ela
existir em nossas vidas.
E olhemos para o garoto com o olhar enternecido de agradecimento
por ser, ele, a nossa salvaguarda e protetor vigoroso nas dificuldades
que aportam pela vida humana, isto, sem bater à porta de quem quer
que seja: rico, pobre, forte ou fraco.
Tenhamos um pouco mais de compreensão em nossos corações e,
com toda a certeza de nossa alma amiga, haveremos de encontrar
ainda na Terra aquele pedacinho do céu acalentado pelos românticos
e desejado por todos.
Ou será que não estará mais valendo à pena entreter um bom papo
com um parceiro ou uma parceira, desejosos, todos, de serem
felizes?!...
Achamos, ou melhor, dizendo, AFIRMAMOS QUE SIM, pois
sempre valerá à pena buscar um tanto mais de felicidade e um tanto
mais de verdadeira alegria.
Vejamos que dissemos: A VERDADEIRA ALEGRIA!
A alegria de fazer o outro sorrir, e a alegria de fazer o outro AMAR.
Porque, como nos alerta o próprio “Evangelho Segundo o
Espiritismo”, o desprendimento real só encontraremos na alegria e
na paz que proporcionarmos, primeiramente, ao próximo, antes que
a nós mesmos.
Então, queridos companheiros, vamos à luta.
Caminhemos para a frente! na certeza de que no solo da Terra,
ainda hoje, haverá de florescer em vossos corações o sagrado desejo
da felicidade, e do Amor.
Sejamos Católicos, Budistas, Mulçumanos, Espíritas, Protestantes
ou Umbandistas, mas sejamos, invariavelmente, FILHOS DE DEUS.
Essa é a proposta do Evangelho do Cristo.
E haverá de ser a meta de todos nós, crentes do amor e ardorosos
discípulos do romance.
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Fiquemos por aqui, na lembrança saudosa de que sempre
estivemos unidos pelo amor a musica. E de que agora, estamos
unidos pela eterna lembrança de Deus em nossas vidas.
Oxalá seja louvado!

Tom Jobim/Vinicius de Morais

(Espíritos)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada em 16 de
agosto de 2012.
Após a psicografia destes dois queridos Amigos Espirituais, fomos buscar
na literatura especializada algo a respeito da linha do Orixá Oxossi, quando,
mais uma vez, e para efeito de estudo, tivemos a surpresa de tomar
conhecimento: “... As manifestações mediúnicas são suaves e essas
entidades são calmas e serenas... Depois das entidades da linha de
Ogum, são as que em maior número se fazem notar no que os
umbandistas chamam de mecânica de “incorporação.” (Samadhi:
Espírito Ramatís/Norberto Peixoto, Editora do Conhecimento, 2002).
A informação bate exatamente com o que nos ocorrera um pouco antes
da transmissão da mensagem, já que o querido Espírito de Tom Jobim,
praticamente, se justapôs (suavemente) ao nosso corpo físico e nos
acompanhando, no seu gesto peculiar de passar a mão pelos
cabelos e arrumando-o, de uma forma bastante agradável e peculiar em
termos de “incorporação”, algo que não havíamos ainda observado com os
demais Amigos da Vida Maior que tem se apresentado nos nossos trabalhos
psicográficos.
A naturalidade dele (Jobim), realmente me deixou encantado, tamanha a
sensação de humanidade que ele me transmitiu. Aliás, os Espíritos Amigos
sempre tem nos alertado que continuam tão humanos (de carne e osso!)
quanto antes. Como dizem: “A vida espiritual, pelo menos para a
maioria, se desdobra tal qual era anteriormente, sem grandes
sobressaltos.”
A sua presença espiritual, o seu porte corporal delicado e elegante são
marcas inquestionáveis de sua identidade espiritual, que ele mesmo nos
deixou perceber pela vidência, e pela projeção magnética (o seu campo
áurico e/ou emocional).
O seu talhe facial continua o mesmo, apesar de estar vivendo há algum
tempo em Nova Morada Dimensional.
O seu sorriso é claro e bondoso, o seu olhar é meigo e doce, apesar de
sua característica pessoal marcada pela disciplina e apurado senso critico.
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Estas são algumas das nuanças de sua personalidade astral, que o
querido Tom Jobim nos deixou entrever pela sua aura formosa, amiga e
acolhedora, de Benfeitor Desencarnado, dedicado e zeloso.
Quanto ao querido Vinícius de Moraes, ah! ele continua muito bem
humorado, muito delicado, brincalhão e defensor das causas humanas,
particularmente a das mulheres e das meninas sem lar. Ele traz, em sua
aura amiga e terna, a característica do Bom Samaritano, aquele
companheiro de todas as horas voltado para as dores do mundo, apesar do
seu imenso esforço em deixar transparecer a alegria do homem feliz e do
homem realizado espiritualmente.
Sim, eles trazem, verdadeiramente, a ternura dos anjos e o velho
romantismo dos poetas inveterados.
Que Ogum nos proteja a todos!
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CAPITULO 36

PARECE ATÉ COISA DE “FEITICEIRA”
Será que, decorridos esses poucos decênios, haveria algum de
meus queridos irmãos e amigos sobre essa Terra tão linda e
promissora, identificar em minhas pobres palavras aquela irmã que
passou de uma plebéia serviçal dos tempos recuados de Luis XV
para uma ilustre atriz contemporânea de muitos de vocês?!
Não falemos em tristezas e lamentações, apesar de nossas
lembranças e reflexões versarem sobre uma jovem aldeã que de uma
hora para outra se viu diante de ilustres senhores a entoar belas
canções românticas, entrecortadas por sublimes cantos de hosanas
aos céus, afinal não seria isso algo de meu feitio, já que sou muito
realista e de tempera muito racional.
Entretanto, graças ao Bom Deus, tenho encontrado por aqui muitos
motivos de excelentes alegrias e recordações felizes, não só dessa
minha ultima passagem por ai, como as de algumas outras pelas
quais tive permissão do Alto em me inscrever.
Sim, pois a nossa reencarnação no solo planetário está coberta por
contratos variados de fidelidade e segurança... de ambas as partes...
Tanto da parte de nossos abnegados Benfeitores Espirituais quanto
da parte daqueles mais interessados na investidura, que para muitos
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de nós tem se caracterizado como uma verdadeira queda moral, pois
apesar dos avisos e constantes abalos pessoais em nossa vida
material, que são enviados pelo Alto como forma de alerta, temos
mesmo é enveredado por caminhos que, poderíamos dizer,
completamente obscuros , numa verdadeira queda livre precipício
abaixo.
Então, é isso mesmo, meus queridos compatriotas da Terra, a
oportunidade de reencarnar ai, por si só, é uma benção que muito
poucos a conseguem, mesmo aqueles aos quais chamamos
carinhosamente Benfeitores.
A fila é grande. E entremeada de graves desafios, pois além das
enormes fichas (computadorizadas!) que temos de preencher, como
verdadeiros arquivos de “promessas” e “ajustes”, somos quase que
obrigados a formalizar os nossos compromissos perante Deus e
diante daqueles com os quais temos débitos a resgatar e, na minoria
dos casos, com os que temos compromissos de evoluir, já que, na
maioria das vezes, devemos mais que usuário de cartão de crédito.
É mesmo uma loucura!
Sim, a graça de renascer em solo terrestre seria como acertar mil
vezes na loteria de Deus...
Será que os amigos estariam me compreendendo bem?!
Muitos de nós, a maioria mesmo, e dentre esses milhares e milhões
de espíritas e espiritualistas, tanto daqui como daí, pensamos que o
projeto de laborioso da Reencarnação se faz única e simplesmente
pelo desejo de realizá-lo, sem para com isso termos fielmente
cumprido nossa missão ou como costumo dizer por aqui aos meus
colegas de profissão e religião: Bonificado a nossa “bolsa de apostas”.
Não seria muito afirmar que valeria mesmo a uma “roleta russa” o
gravíssimo empreendimento de Nascer da Carne.
O nosso Espírito é “livre” para pensar ou realizar, isso ou aquilo
outro. Mas, juro para vocês, haveremos de colher cada ceitil de
sombras ou de luz que houvermos plantado em nossa caminhada.
Como eu disse no inicio de nossa conversa fraterna, ao pé do
médium querido e amoroso para com todos nós (isso, eu afirmo
quase a constrangê-lo, mas sou assim mesma, um tanto arredia... E
acabo falando o que vem ao coração!)...
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A luta é boa, mas sempre carregada de dificuldades.
Muito tem se falado em Vida Após a Morte, e o mais incrível que
tenho atestado pelos estudos que venho realizando e pela própria
experiência de vida e de “morta” (Rs...), parece que a cabecinha
obscura de nossos irmãos sediados no Planeta material não tem
favorecido a implantação das hóstias de ventura e de esclarecimento
que Amigos Espirituais tem se esforçado em inserir no contesto de
seus mais íntimos pensamentos.
Alias, parece até coisa de “Feiticeira” (Rsrs...)!
Será?!...
Muitas alegrias, meus queridos e tão amados amigos de vida
terrena...
Não imaginam vocês o quanto de maravilhas tenho recebido por
todos os seus pensamentos de carinho extremado à esta amiga
invisível que em tudo se esforçou para lhes dar do que de melhor
possuía na alma, através do seu mais celebre “personagem”.
Lhes deis o que melhor tinha de mim mesma.
Poderia eu, com a permissão dos Espíritos Tutelares do querido
médium, adentrar UM TANTO MAIS em cogitações metafísicas,
abrindo um pouco mais a compreensão de muitos de nossos irmãos
daí em elação a Vida Extraterrestre, tão bela e tão inigualávelmente
maravilhosa da qual fazemos parte, numa sociedade mais avançada
não só em tecnologias mas, e principalmente, na esfera de nossas
relações afetivas, onde praticamente somos “obrigados” a sermos
verdadeiras uns com os outros, já que o pensamento por aqui
rola de nossas mentes tal qual água cristalina e refrescante.
Há, meus amigos, quantas delícias vos esperam se tiverem um
pouco mais de paciência e Fé nas palavras imortais do Espírito de
Verdade: FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO.
E haveria de termos mais, e melhor, afirmativa que não esta
sublime referência ao mais puro e mais profundo sentimento Cristão?
Tenhamos Paz e tenhamos Esperança.
O futuro sempre nos aguarda com o melhor!
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Sigamos à frente e só olhemos para traz na certeza de auxiliar os
que carregam uma cruz maior que a nossa, e que haverá, podemos
garantir, de serem muitos.
Sigamos com Jesus.
São os votos da sempre e eterna amiga, carregada de gratidão.

Elizabeth Montgomery

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada em 20 de
agosto de 2012, em nosso Lar, às 13h17min.
Essa querida Amiga Espiritual, tornou-se celebre entre nós pelo seu
personagem Samantha Stephens, na série de TV norte-americana “A
Feiticeira”.
Ela, se nos apresentou linda e sorridente e com excelente bom humor,
mesmo movida por carinhosa emoção, já que em vários momentos da
mensagem ela parou de psicografar para se recompor de suas lágrimas
cheias de carinho, ternura e saudades.
Segundo a nossa grande Benfeitora Veneranda, por nossa própria
faculdade mediúnica: “A querida Elizabeth, em seu texto, faz alusão às
Reencarnações Programadas. No entanto, faz mister os companheiros de
Doutrina Espírita se reportarem às excelentes exposições do médium
uberabense Carlos A. Baccelli, no que diz respeito, na atualidade, ao serviço
inadiável que haveremos de empreender no grande esforço de nos reabilitar
à Grande Lei, a nos possibilitar um “possível” retorno à Terra, em novas
experiências reencarnatórias. O que está ficando cada vez mais intrincado e
difícil para cada um nós”.
Nota biográfica da Wikipédia:
Elizabeth Victoria Montgomery (Los Angeles, 15 de abril de 1933 —
Los Angeles, 18 de maio de 1995) foi uma atriz americana cuja carreira se
estendeu por cinco décadas. Ela é lembrada principalmente por seus papéis
em Bewitched como Samantha Stephens, em A Case of Rape como Ellen
Harrod e em The Legend of Lizzie Borden como Lizzie Borden.
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CAPITULO 37

Espírito André Luiz (Pseudônimo do Dr. Carlos Chagas)

ANDRÉ LUIZ E O “LABORATÓRIO” DOS ESPÍRITOS

Queridos COMPANHEIROS!
Extremamente importante o interesse de alguns de nossos irmãos
e colegas de ideal, pelo assunto tão palpitante qual o da Ciência dos
Espíritos.
Ficamos felizes com isso!
Mas, refletindo rapidamente sobre o que fora exposto em vários
tópicos de recente artigo-comentário entre alguns estudantes de
Apometria, além da necessidade imperiosa em considerarmos
válidos todos os extratos exibidos no texto original, que por falta de
espaço não nos será possível extraí-los por completo, gostaríamos de
lembrar a todos amigos do ideal verdadeiro do bom investigador que
o próprio Codificador do Espiritismo (Allan Kardec) não deu como
pronta, nem definitiva, a Doutrina dos Espíritos (consultemos “A
Gênese”, Allan Kardec, 1869).
Sendo assim, cremos necessário levarmos as experiências e
análises de todos Os Mensageiros encanados e desencarnados,
citados por querido autor espiritualista da Pátria do Evangelho, até o

140

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Ed. e-book:
2015

ULTIMO ESFORÇO... porém, não nos esquecendo das claras
recomendações de Kardec e do próprio Espírito de André Luiz, este,
que em certa ocasião (Item 37, ANDRÉ LUIZ. REVELAÇÃO
GRADATIVA, Chico Xavier encontros no tempo, de Hércio Marcos
C. Arantes, Ed. IDE, 1979), chegou a declinar-se de maiores
desenvolvimentos da Mecânica Mediúnica exatamente com o objetivo
sincero e Cristão de deixar para outros médiuns e demais Espíritos o
carinhoso e necessário desvendar dos Mistérios da Imortalidade que
temos a certeza absoluta que haverão de se desenrolar AO
INFINITO...
Ou seja, caberá a nós médiuns e estudiosos do tema, a
responsabilidade de dar continuidade ao que nós próprios, André Luiz
e Hilário Silva, e outros estudiosos do Plano físico e invisível fizeram
de forma inicial, limitada e providencialmente incompleta...
Vejamos um adendo aos extratos na fonte original:
- “A mente tanto quanto o corpo físico pode e deve sofrer
intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde a ciência
humana evolverá (evoluirá) em cirurgia psíquica, tanto quanto
hoje vai avançando em técnica operatória, com vistas às
necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro,
o médico terrestre desentranhará um labirinto mental, com a
mesma facilidade que hoje extrai um apêndice condenado.”
- “A percentagem quase total das enfermidades humanas
guarda origem no psiquismo.”
(“Entre a Terra e o Céu”, André Luiz/Chico Xavier. Páginas 105 e 173,
FEB).
***
(continua o articulista)
André Luiz, no livro “Nos Domínios da Mediunidade”, em conversa
com seu instrutor espiritual dá o seguinte testemunho:
- “Não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz
intérprete – alegou Hilário, curioso”.
(...)
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- “Áulus afagou a fronte da doente em lágrimas, como se lhe
auscultasse o pensamento, e explicou:
Estamos diante do passado de nossa companheira. A mágoa
e o azedume, tanto quanto a personalidade exótica que dá
testemunho, tudo procede dela mesma...” (fls. 198).
Hilário Silva, parceiro de estudos de André Luiz classifica a pessoa
mencionada na narrativa acima, em sofrimento, como "intérprete"
dela própria, ou seja, não é "ela", mas "algo" ligado a ela, ou algo de
seu espírito, que se manifesta.
Áulus explica que se trata da personificação do passado do ser em
questão e complementa:
- "passa a comportar-se qual ainda estivesse no passado
que teima ressuscitar. É então que se dá a conhecer como
personalidade diferente, a referir-se à vida anterior” (fls. 198).
***
(Voltemos aos nossos apontamentos)
Acrescentaríamos, como forma de ilustração, as seguintes
ocorrências pelo nosso médium Vivaldo P. S. Filho em sua
residência:
Salvador, Bahia - 17 de agosto de 2012 (às 10h42min):
“Acabei de visualizar o pensamento da querida Mentora Veneranda
(Ministra de Nosso Lar) projetar-se de seu cérebro ("FONTE" - lado
direito).
A imagem se movimentava tal qual num filme cinematográfico,
muito naturalmente.
OBS.
IMPORTANTE:
A
Mentora
se
encontrava
numa
"FOTOGRAFIA". Ou seja, vimos uma imagem “viva” a partir de
outra imagem “fixa” em fotografia. Sendo que a Benfeitora se
encontrava em outra Esfera de ação e mantendo contato conosco,
pela própria FOTOGRAFIA FIXA”.
E em diversas outras oportunidades tivemos a satisfação de ver
pela transmissão da “Televisão”, em canais distintos, em imagens
pré-gravadas, não somente o campo mental do sujet como, também,
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adentrarmos outras faixas de pensamento mais além daquela que era
observada por nós em “primeiro plano”, ou seja, à proporção que
íamos analisando o efeito do fenômeno (o primeiro!), íamos
literalmente devassando com o nosso olhar perplexo outros campos
de pensamento ora posicionados mais além e em maior intimidade
ainda sobre as esferas de pensamentos ou Dimensões:
“Realidades de Vida Real em Profundidade”.
Cada vez mais que íamos percebendo uma nova Esfera de atuação
ou Plano de Vida do Pensamento Divino em nós, mais outra nova
esfera ou “campo” apresentava-se à nossa Clarividência, dando-nos a
vislumbrar a magnífica afirmativa do Mestre Galileu: “Há muitas
Moradas na Casa de meu Pai”.

Mas, para não nos anteciparmos indevidamente em conceitos um
tanto desprovidos de Ciência, lembremos que Kardec já havia
sugerido tal fenômeno como "Telegrafia ou Fotografia do
Pensamento" (verifiquemos em “O Livros dos Médiuns” e em “Obras
Póstumas”).
Apesar do exposto acima, e independente de nossa grande
ignorância das Leis que regem o Universo Infinito, temos absoluta
certeza que ninguém é apenas médium de si mesmo.
Estamos em conectividade com o Universo!
Em última análise, todos somos, definitivamente, Médiuns
de DEUS...
No entanto, como houvemos sugerido um pouco mais acima, a
variação e expansividade do pensamento se perpetuará pelo Infinito
afora, a depender do proprietário da Casa Mental, em fenômenos
difíceis de serem entendidos por nós, seres atrasados da
Humanidade da Terra que vibra emocionalmente de forma
extremamente limitada, quase que em condição selvagem.
Quanto ao parecer da nossa abordagem inicial, na obra mediúnica
de nosso caro Francisco C. Xavier, em relação ao conceito de
Animismo, vale ressaltar que, rogando perdão aos companheiros
que compreendem de maneira diferente, NADA, OU QUASE NADA (e
atreveríamos a acrescentar que NADA MESMO!) FORA AINDA
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REVELADO DO QUE EXISTE. Entretanto, cabe-nos a leitura total da
obra “Nos Domínios da Mediunidade” (André Luiz/Chico Xavier, FEB).
Temos dado nada mais que um pequenino passo além da nossa
fronteira dimensional, que praticamente se justapõe ao campo mental
dos seres encarnados na crosta terrena, muito distante ainda dos
Mundos Superiores espalhados pelo Universo Ilimitado de Deus.
Isto, meus irmãos, apenas trazemos aos nossos modestos estudos
para que possamos compreender um pouco melhor que NADA FORA
DITO (PELOS ESPÍRITOS ENCARNADOS OU DESENCARNADOS) que
se enfeixe no casulo extremamente limitado da ULTIMA PALAVRA.
Apenas em definitivo, temos a sentença de Jesus, a cerca do
AMOR que devemos uns aos outros, mediante o entendimento de
nossas próprias limitações como seres à caminho da Grande Luz.
Despedimo-nos carinhosamente, com os votos calorosos de muito
trabalho, reflexão e serviço constantes na caridade desinteressada,
quando roçamos a cada um em particular a lembrança terna nestes
dois amigos, humildes servos dos Senhor, que se reservam o direito
de prestar novos esclarecimentos, seja por este ou qualquer outro
médium menos afoito e menos amedrontado, qual comumente temos
visto e testemunhado, a frete deste ou aquele conceito novo no
âmbito da Ciência do Espírito.
Estudemos o Espiritismo com o pão da sabedoria e o sentimento
puro de um do bom servidor.
O Senhor sempre conosco!

André Luiz/Hilário Silva

(Espíritos)

(Em parceria mediúnica com Vivaldo P. S. Filho).
Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada no Lar do
médium, em resposta a alguns companheiros estudantes de Apometria, em
Salvador/ BA, 22 de agosto de 2012, às 17h46min.
Em relação ao conceito sobre Animismo, que a maioria de nós esposamos
a longa data, trazemos um breve pensamento que a nossa Ministra
Veneranda nos trouxe a poucos dias, em 13/07/2012, quando efetuávamos
estudos na excelente obra “DIALOGOS COM HERNANI GUIMARÃES
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ANDRADE”( Ed. Didier, 2011, cap. VI, 22 DE MAIO DE 1980 – MÉDIUM
FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER,
pags. 53 e 54). Disse-nos a querida
Benfeitora: “Médium sem ‘Espíritos’ é que nem corpo sem

alma”!
E vale anotarmos, que a venerável Amiga Espiritual destacou “Espíritos”
no plural, deixando-me com a clara certeza de que o conceito do grande
Instrutor Espírito Dr. Odilon Fernandes, na atualidade, é o que mais se
adéqua aos postulados do Espiritismo Ciência: “Sempre existe

mediunidade. Em síntese: o fenômeno dito anímico, em sua
essência, é mediúnico”. (“Mediunidade e Animismo – Um diálogo entre
o médium e o espírito”, Carlos A. Baccelli/Odilon Fernandes, Ed. LEEPP,
2005).
Entendamos então que, realmente: Tudo é Mediunidade!

Espírito Emmanuel
Apenas lembramos aos nossos colegas e leitores que a Entidade Espiritual
Dr. Odilon Fernandes, em parceria mediúnica com Carlos A. Baccelli, fora
distinguida pelo próprio EMMANUEL/Francisco C. Xavier, no prefácio
assinado pelo grande Benfeitor de Chico, na obra “MEDIUNIDADE E
DOUTRINA” (Carlos A. Baccelli, Instituto de Difusão Espírita, Araras/SP).
Adicionaremos uma pequena nota explicativa que nos foi enviada por
um querido amigo médico do Rio de Janeiro/RJ:

A FONTE (LADO “DIREITO” DO CÉREBRO)
ESTÁ ASSOCIADO AO LADO INTUITIVO, ARTISTICO, SONHADOR DA
PESSOA.
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É INTUITIVO E PERCEPTIVO, NÃO VERBAL, POIS LÊ A PESSOA SEM SEQUER
ELAS ABRIREM SUAS BOCAS.
DE NATUREZA TOTALMENTE HOLISTICA, PERCEBE E INTUI AO MESMO
TEMPO. CONCEBENDO UNIÃO A ESTRUTURAS DE CONCLUSÕES
DIVERGENTES...
TEM VISÃO ESPACIAL: VÊ COISAS RELACIONADAS A OUTRAS, E IMAGINA
QUE AS COISAS E AS ESTRUTURAS DIFERENTES PODEM SE FUNDIR E COM
ISSO ACHAR A RELAÇÃO DAS PARTES QUE FORMAM UM TODO...
Dr. Luiz Carlos Mendonça
(Rio de Janeiro/RJ – Brasil)
(Enviado por e-mail para Vivaldo P. S. Filho, em 21/08/2012).
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CAPITULO 38

Audrey Hepburn

UMA CRUZ A BEIRA DO ABISMO
Quem haveria de imaginar que tamanha curiosidade haveria eu ter,
após uma temporada já um tanto dilatada por aqui, nestas paragens
tão belas e tão radiantes quanto o glorioso Firmamento acalentado
pela maioria de nossos companheiros da Santa Igreja Católica?! Sim,
“por muitos”... Já que uma boa parte dos adeptos do catolicismo já lê
pela cartilha mágica do Espiritismo, faltando apena um só passo para
que venham a transpor os Portais Luminosos da Terceira Revelação,
já que, apesar dos insistentes apelos dos padres e dos bispos de
Roma, estão havidos por beberem na fonte cristalina de Pura
Espiritualidade do Espiritismo, que veio ao mundo através das mãos
abençoadas de Allan Kardec na intenção de acolher em seu ventre
lirial todos aqueles que estivessem carentes do verdadeiro Amor do
Cristo, doado ao cêntuplo pelas graciosas oferendas da Caridade pura
e desinteressada.
Oh! quantas não foram as surpresas e as delícias por que passei e
tenho passado ainda, uma pobre criatura que não fez sobre o seio da
Terra não mais que as próprias obrigações de “veterana” de guerra,
tanto quanto as pobres oportunidades que tive a felicidade de realizar
à luz de uma compreensão, embora acanhada, das realidades das
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Esferas radiantes a que era arrebatada por mãos invisíveis de Amigos
desencarnados generosos e fraternais, durante muitos de meus
“sonhos”.
Agora, me vejo por aqui, DE PÉ, e solicitando a caridade de todos
aqueles que realmente amam essa Doutrina Espírita, tão santa e tão
cheia de gloriosas expectativas para todos aqueles que a
reconhecem, verdadeiramente, como o Consolador Prometido por
Jesus, uma réstia de seus pensamentos, UM TANTO MAIS, com
referência aos nossos graves compromissos perante a vida, mas não
essa vida perecível a qual temos nos arrastado por entre lutas
desesperadoras e inglórias peregrinações na busca desvairada de
uma existência mesquinha e sem valor algum para a nossa alma
eterna.
Minha felicidade, longe, e muito longe, de estar entre as “estrelas”
Hollywoodianas... Na verdade, a grande felicidade encontrei somente
nas lacunas existentes que estão intimamente ligadas entre o meu
coração e os daqueles aos quais pude, ainda em minha passageira
existência, chamar de “meus filhos”...
Os pobres, os deserdados e os humilhados de vossa Terra Bendita
e Maravilhosa, mas tais pensamentos de empatia somente se
manifestam aos olhos e aos corações daqueles que se transformam,
mesmo que palidamente, em agentes do Bem e da Paz no mundo,
seja por intermédio de um copo d água entregue ao irmão sedento de
sede ou através de um gesto de carinho e afeto ao que se encontra
desesperado pelo sofrimento do abandono.
Isso eu posso lhes garantir!...
Minha grata, e quase que incompreensível felicidade, oferto a cada
um em particular, por esta oportunidade magnânima em transportar
um pouco de meus pensamentos e do meu acanhado sentimento de
ternura, carinho e exaltação ao Pai Misericordioso, para todos aqueles
que deixei, por enquanto, sobre a face do solo terrestre.
Queridos irmãos em Jesus Cristo, não podeis imaginar, repito, a
tamanha felicidade de um pobre Espírito como eu, que ao haver
deixado a “carcaça moribunda” no seio da antiga moradia tão
apagada e tão medonha, vem agora um pouco mais desprendido dos
despojos do “ouro” do mundo e das riquezas ilusórias da vida
material, trazer-vos um pouco das Divinas Claridades das Riquezas
Eternas dos Tesouros dos Céus.
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Não poderia deixar de lembrar, neste momento tão santo e tão
significativo para mim mesma, o quanto fui realmente feliz no período
em que passei atribuindo ao meu pobre e atribulado coração as
delícias de uma verdadeira felicidade, aquela a qual traremos para o
lado de cá, irretocável, como bênçãos de sonoridades imortais: a
felicidade de ter servido ao meu PRÓXIMO!...
Deus meus! Que teria sido realmente de mim se não tivesse
dedicado os meus interesses, pelo menos nos meus últimos anos de
existência física, no sacrifício constante aos mais carentes e aos mais
necessitados?!
Provavelmente e com toda a certeza, teria transformado a minha
vida “Numa Cruz a Beira do Abismo”!
Pois lhes afirmo, de viva voz, estou aqui de volta e ME SALVEI.
Isto, graças à bondade de Deus em ter me retribuído em
maravilhosas delicias do Céu, a miséria de caridade que tinha, eu,
proporcionado na Terra... Recompensando-me ao cêntuplo.
Oh, meus bem amados... Queira Deus ouvir, também, as minhas
doces preces por todos e por cada um de vocês nesse momento...
Queira, Ele, o Todo Provedor, aproveitar cada réstia de carinho e
cada orvalho de esperanças, que tenham vocês depositado no
coração de um sofredor.
E o meu mais profundo reconhecimento será de cada um de vocês!
Mas, lembrando-nos da baliza imortal que encontraremos no
Espiritismo, que é o mais puro e autentico Cristianismo Restaurado,
FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO, busquemos também
trazer em nossas mentes que a mais pura afeição não valerá de
nada, ou pelo menos em quase nada, se não vier endossado por um
vitorioso sentimento de desprendimento...
Ou será que algum de meus irmãos e irmãs na Crosta do Planeta,
já não saberia, ou reconheceria, na palavra Caridade um sentido de
desprendimento todo material, quanto moral?!
Portanto, meus queridos companheiros da Terra, mãos a obra e
façamos um tanto mais... um tanto mais em amor e um tanto mais
em compaixão, um tanto mais em alegria e um tanto mais em
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devoção, assim como tem nos alertado a falange de Espíritos que têm
se reportado nos últimos tempos por nosso querido médium.
Queiramos Deus, que nós, Espíritos desencarnados, possamos dar
prosseguimento ao que iniciamos sobre a face planetária na última
existência carnal. Fazendo por nossa vez, os do lado de cá, o UM
TANTO MAIS do que estamos a pedir carinhosamente aos nossos
irmãos daí.
Utilizemo-nos da Mediunidade, não somente como ferramenta
divina de trabalho e serviço, mas também como porta escancarada
de alegria perene e sem máculas, de afeição sincera e sem interesses
mesquinhos ou egoísticos, e do eterno amor, aquele amor sentido e
vivenciado com o mais profundo encantamento da alma apaixonada
em Deus (primeiramente) e no próximo (em segundo lugar).
Mas é certo, que se fizermos uma “forcinha”, haveremos até de
amar mais os nossos irmãos em dores e sofrimentos morais, mais
que a nós mesmos!...
Esta é a Lei e os Profetas. Assim afirmou-nos o Mestre Compassivo.
Muita paz a todos. É o que rogamos nesse momento de alegrias
perenes, eu e minha companheira que me serviu de Agente Espiritual
interprete, entre mim mesma e o nosso estimado companheiro
Vivaldo.
Deus sempre conosco,

Audrey Hepburn/Zilda Gama

(Espíritos)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada ao meio-dia de
19 de agosto de 2012.
A querida Audrey nasceu Audrey Kathleen Ruston em Ixelles, Bélgica a 04
de maio de 1929 e veio a falecer em decorrência de um câncer de apêndice
em 20 de janeiro de 1993, na cidade de Tolochenaz, Suíça.
Durante a revisão de seu texto, por ela mesma, ela se utilizou das
capacidades mediúnicas da querida Entidade Espiritual Vivien Leigh,
segundo pudemos deduzir pelo fato da querida Vivien ser muito alegre e
extrovertida, o que nos deixaria mais descontraído e mais natural durante a
recepção de sua bela mensagem de luz espiritual.
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E curiosamente, a querida Entidade Vivien Leigh ficou brincando conosco,
fazendo piada da situação inusitada que, a princípio, não tínhamos
observado.
Ela, Audrey, apesar de ser muito bondosa, meiga e dedicada, nos parecer
ter uma personalidade um tanto sóbria (séria). Mas, embora isso se dê
conosco, acreditamos que seja mais ou menos uma característica pessoal
dela relacionada ao tema especifico de sua atenção durante a psicografia.
Pois todos nós sabemos de que ela se trata de um formoso Anjo de Luz
da Vida Maior.
Nota biográfica (Wikipédia): Com a invasão nazista, a vida da sua
família foi tomada por uma série de privações. Audrey teve muitas vezes de
comer folhas de tulipa para sobreviver. Envolvida com a Resistência, muitos
de seus parentes seriam mortos na sua frente. Ela participaria de
espetáculos clandestinos de balé para angariar fundos e levaria mensagens
secretas em suas sapatilhas. Anos mais tarde recusaria o papel de Anne
Frank no cinema.
Em 1987 deu início ao seu mais importante trabalho: o de Embaixatriz da
Unicef. Audrey, tendo sido vítima da guerra, sentiu-se em débito com a
organização, pois foi o "United Nations Relief and Rehabitation
Administration" (que deu origem à UNICEF) que chegou com comida e
suprimentos após o término da Segunda Guerra Mundial, salvando sua vida.
Ela passaria o ano de 1988 viajando, viagens estas que foram facilitadas
por seu domínio de línguas (Audrey falava fluentemente francês, italiano,
inglês, neerlandês e espanhol).
Em 1989 faria uma participação especial como um anjo em Além da
eternidade. Este seria seu último filme. Audrey passaria seus últimos anos
em incansáveis missões pela Unicef, visitando países, dando palestras e
promovendo concertos com causas.
Nasceria em 1960 o filho de Audrey e Mel Ferrer, Sean. Mas as coisas não
foram fáceis até aquele momento: Audrey sofreu diversos abortos. A atriz
queria mais do que tudo ser mãe, e as gravidezes falhadas deixaram-na
extremamente deprimida. Para animar a esposa, Mel sugeria que
trabalhasse. Eles gravaram juntos Guerra e Paz, e ela estrelaria três
comédias-românticas (Cinderela em Paris, Amor na Tarde e A Flor que não
morreu), um drama (Uma cruz a beira do abismo, que rendeu-lhe a terceira
indicação ao Oscar e afastou qualquer dúvida sobre seu talento) e um
faroeste (O passado não perdoa).
“Uma Cruz a beira do Abismo” trata-se de filme estrelado por Audrey
(1959) do gênero Drama, dirigido por Fred Zinnemann. Roteiro de Robert
Anderson que adaptou o livro homônimo de 1956 de Kathryn Hulme. Música
de Franz Waxman.
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Em 1993 foi diagnosticada com câncer de apêndice,que espalhou-se para
o cólon. Faleceu às 7 horas da noite de 20 de janeiro de 1993, aos 63 anos.
Encontra-se sepultada no Cemitério Tolochenaz, Tolochenaz, Vaud na Suiça.
Audrey Hepburn foi uma premiada atriz, modelo e humanista belga,
radicada na Inglaterra e Países Baixos, eleita em 2009 a atriz de Hollywood
mais bonita da história.
É considerada um ícone de estilo e a terceira maior lenda feminina do
cinema, de acordo com o American Film Institute.
Hepburn estrelou diversos filmes, entre eles Bonequinha de Luxo e A
Princesa e o Plebeu, filme que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz, além de
indicações ao Globo de Ouro, ao BAFTA e ao NYFCC Award. Foi a quinta
artista, e a terceira mulher, a conseguir ganhar as quatro principais
premiações do entretenimento norte-americano, o EGOT - acrônimo de
Emmy, Grammy, Oscar e Tony.
Em 08 de fevereiro de 1960, ganhou uma estrela na Calçada da fama de
Hollywood, em homenagem a sua dedicação e contribuição ao cinema
mundial
Segunda Fonte (Internet/Google):

Zilda

Gama

foi

uma

das

mais

celebradas

médiuns

do

Brasil.

Nasceu em 11 de março de 1878, em Três Ilhas, Município de Juiz de
Fora - MG, e desencarnou em 10 de janeiro de 1969, no Rio de Janeiro - RJ.
Zilda Gama viveu quase 91 anos, tornando-se paradigma para todos os
que encaram a mediunidade como sacerdócio lídimo e autêntico.
Segunda nota do médium Vivaldo P. S. Filho:
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Segundo a amorosa Amiga Espiritual Zilda Gama:
- “O querido médium mineiro Francisco Cândido Xavier fora, realmente, a
reencarnação de Allan Kardec”. E ainda nos afirma: “Os eminentes
estudiosos do Espiritismo, e da Paranormalidade de uma maneira geral, têm
se atendo muito mais a questões secundárias na esfera de seus interesses
do que, propriamente, no magnânimo e exclusivo “detalhe” de
ARREGIMENTAR ESFORÇOS na libertação do Espiritismo, que deve ser
vivido e exemplificado, em cada um de nós mesmos, das amarras
escorchantes do orgulho deprimente que vem tragando a grande maioria de
nossos adeptos espiritualistas, num grande redemoinho de velhas
quinquilharias da personalidade animal, e que ainda trazemos das eras em
que habitávamos as cavernas selvagens do Homem-de-Neandertal.
Todos aqueles, realmente interessados na Verdade absoluta do
Consolador Prometido, a partir da análise da vida pessoal e santificada pelo
serviço sacrificial e ininterrupto à coletividade humana, de ambas as
personalidades (Kardec e Chico), haverão de encontrar vestígios
psicológicos, e sobretudo morais, por entre as linhas de força dos seus
próprio exemplos voltados unicamente para o engrandecimento da
humildade, para o bem geral e todos os grandes valores do Espírito Eterno,
em comprovando, substancialmente, tais requisitos técnicos para uma
reencarnação do eminente Educador francês na condição de um humilde
servo do Senhor (Chico Xavier), na pequena Pedro Leopoldo”.
A amiga querida, após a adição da nota acima, vamos assim dizer, nos
incentivou a lembrar aos demais companheiros de Doutrina que, segundo
ela mesma tem compreendido do Evangelho, “todos os Apóstolos foram
simplórios pescadores, enquanto que o Mestre e Senhor Supremo fora
apenas um humilde ‘Carpinteiro’”.
E de minha parte, pessoalmente, acrescento que em decorrência de a
mensagem recebida por ela, de Allan Kardec, ter sido transmitida (em
1912) quando o nosso Chico já se encontrava encarnado e vivendo em
Pedro Leopoldo/MG, rogo por completa caridade que os companheiros
voltem-se, em caráter de urgência, a estudar “O Livro dos Médiuns”, (A.K.)
e outras obras de valor doutrinário que se refira ao assunto, sejam
elas espíritas ou não.
Ou será que o Espírito ficaria encarcerado no corpo de carne por todo o
tramite reecarnatório?! E alguém, será que teria a autoridade suficiente
para desqualificar a mediunidade de DESDOBRAMENTO de Chico Xavier e,
ainda, a capacidade de o Espírito de Allan Kardec se retirar para fora do
corpo, mesmo que por alguns “miseráveis” minutos, no intuito de transmitir
uma mensagem aos espíritas brasileiros?! Em relação a isto, recolhamos ao
entendimento a experiência vivida integralmente por Chico Xavier e
compilada na obra “Chico Xavier – Mandato de Amor” (6ª. Edição, União
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Espírita Mineira, 2010), quando o Sr. Geraldo Lemos Neto traz a baila uma
interessantíssima passagem da vida mediúnica do maior médium da
Humanidade, sob o beneplácito de Emmanuel e a participação do Espírito do
Prof. Herculano Pires (“Médium: uma pessoa inter-existente”).
E além do presente maravilhoso que as Amigas Espirituais nos deram,
com a belíssima mensagem de alto valor espiritual, abstração feita de nossa
completa incapacidade intelectual e moral, fora o assombroso detalhe que
acabamos de notar ao termino dessas singelas adições das notas, é que o
ano de nascimento de Audrey é exatamente o mesmo do lançamento da
obra de Zilda Gama “Diário dos Invisíveis”, que, como consta de sua
biografia, fora publicado em 1929.
E ainda tem mais, esse ano (de 2012) comemoram-se os 100 anos da
Transmissão da Mensagem de Allan Kardec, por intermédio da valorosa
médium Zilda Gama.
E nada disso tínhamos tomado ciência, até irmos buscar subsídios
biográficos de ambas as Amigas Espirituais na internet (Wikipédia, etc.)
Fiquemos na paz de Jesus!
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CAPITULO 39

Neil Armstrong

ESTOU “JÁ” DE PÉ!
Nesse momento solene de Deus, deixamos as honrarias efêmeras
da pobre terra a qual pisamos para alardear a todos, a bom brado e a
todo o pulmão (ou todos os meus pulmões!...) que ESTOU VIVO e
ESTOU “JÁ” DE PÉ!
Sim, não imaginemos que do lado de cá da vida não tenhamos
senão “camas” e “cobertores”, nos quais as almas preguiçosas e
imprevidentes estariam apenas a deleitarem-se sob um céu
venturoso de estrelas mortas e apagadas, diante do Infinito que se
descerra sob o olhar dos verdadeiros filhos do Pai, havidos por
excursionar por entre os turbilhões imensos de sóis, planetas e
mundos infinitos.
Seria um absurdo para muitos de nós que, assim como eu mesmo
no meu ilusório escafandro de “vidro” violáceo e “gelatinoso” ao qual
me encontro submerso agora, acreditarmos que ao deixar o
esperma da Terra Santa de todos nós presidentes, homens públicos
ou mesmo estivéssemos fazendo parte do proletariado, esse
chamado por aqui o “Corpo de Deus” sobre a face de nossa lua
enviesada pelos turbilhões de estrelas cadentes que ora perpassam
pelo meu olhar atônito e, mesmo, estarrecido com maravilhas que
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jamais pude vislumbrar, mesmo quando atingido por mim o solo da
lua incandescente, como a vejo agora, por suave turbilhão de
partículas de fótons e granizos estelares, crer que estaríamos
com o futuro incontestavelmente subordinado às sombras da morte
espiritual.
Não. A vida pulsa de forma maravilhosa onde quer que estejamos.
Ela não pára, não cessa, não morre jamais.
Será que estou ficando caduco?! Ou será que já passo a ver com
mais claridade AS CLARIDADES as quais busquei interiorizar pela
minha longa trajetória de “herói” peixe morto?!...
Sinto-me fiel às minhas palavras humildes e humanas que sempre
“curti” enviesar aos meus mais achegados companheiros que me
transformaram, diga-se a bem da verdade, sem minha consciência
tranqüila, em um fiel servidor nacionalista.
Não que eu não tivesse o amor à minha doce Pátria. Sim, sempre
tive e a guardarei no intimo e mais profundo de meu coração.
Mas a Pátria a qual me curvo na atual condição em que me
encontro é exatamente aquela pela qual meus longos sermões
rederam-me Graça.
A Pátria do Evangelho de Jesus Cristo!
Essa é a verdadeira recomendação que vos trago nesse momento
de Glória e exaltação ao Todo Poderoso e Misericordioso, que me
permitiu chegar ao coração da Nação do Evangelho em pleno
desvigor de minhas singelas orações.
Sim, porque me encontro cansado. Não pela luta travada com os
infernos interiores de minha pobre alma sempre sedenta de
conhecimento e claridade espiritual, mas pelas longas horas de sono
perdido a meditar no grande conflito moral que trava a Humanidade
inteira consigo mesma, já que não podemos afirmar com todas as
letras que a Terra seja um paraíso.
Ela é bela, é formosa e é mesmo encantadora, mas, sejamos
sinceros... Ela não tem também os seus perigos?!...
Parece até piada, que um convicto servidor da causa alheia, possa
agora servir-se de cobaia de si mesmo à serviço de si mesmo.
Ah! como é doce a caridade.
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Como é belo servir sem o desejo de ser recompensado.
A Caridade é a Lei Suprema de todos os Universos.
Ah! como tenho dó de cada um de vocês... Por ainda terem de
suportar as imensas sombras de um mundo tão imperfeito e tão
cheio de trivialidades.
Do Mundo em que me encontro, atinjo as culminâncias do Eterno
sem muito esforço mental. Já que deste outro lado da Vida Eterna, o
mais simples servidor, mediante a ternura de seu coração, está
invariavelmente sujeito a êxtases maravilhosos que lhe arremeterá
num átimo de tempo, sem que tenha mesmo tempo de dar um único
suspiro, a regiões de beleza e formoso deleite que poderíamos
naturalmente julgá-las o ponto final da Estrada.
Entretanto, o termo ainda não é ai. E não haveremos de lá chegar
senão quando alcançarmos, a partir de nosso próprio coração, o
Reino Divino do Amor.
Será que tô meio confuso ou será mesmo que o Mundo de
Maravilhas não é exatamente aquele de Judy, mas este de onde
parte as minhas apagadas luzes em busca de Luzes cada vez
maiores?!
Meus queridos amigos! rogo a todos um momento de reflexão.
Sei, é verdade, que muitos não se convencerão de minha
identidade espiritual, mas tenho visto por aqui, com os meus olhos
um tanto lacrimejantes, que, do lado de cá, pouco, ou quase nada, se
dar valor aos tramites legais da Identidade dos Espíritos.
Valha-me Deus. Que bem aventurança!...
Saber, ou melhor, ter a certeza de me fazer compreendido sem a
necessidade de ser “conhecido”.
Por aqui, tenho visto, nesses momentos iniciais, que a beleza do
Espírito é exatamente a sua Humildade e a sua integralidade ao Todo,
ao Cosmos e ao Universo...
Pelo que eu tenho visto e assistido, nesses modelosos aparelhos de
televisão auto sofisticados, alimentados por bobinas mentais
oriundas de Mentalidades difíceis de serem compreendidas pelos que
ficaram por ai, o Mundo Perfeito de Nosso Senhor é mais, muito mais
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vasto e mais amplo do que muitos de nossos conceituados experts
em Física Moderna poderia supor.
Numa rápida pincelada (a rigor, em exigência do próprio médium
que já se encontra avexado por explicações um tanto mais
complexas!...), diríamos que tanto Newton, quanto Einstein, estão
absolutamente certos.
A Vida do Infinito se cobre tanto de partículas solidas como de
particular “imaginárias”. São as partículas, do infinitamente ou
supostamente pequeno, além de nossas acanhadas configurações
matemáticas, mesmo as cientificas.
Vejamos se vocês me entendem... os Instrutores Espirituais, como
eles mesmos me incitam e me estimulam a lhes esclarecer, me
conduzem o pensamento e a palavra por forças de telementação que
mais me parece a ondas sonoras e luminosas de efeito altamente
indutor. Os quarks líquidos... (Parece que isso deve chegar para o
nosso querido médium... Risos... Senão acabarei rompendo a barreira
imposta pelo bom senso e vigilância de seus mentores e lhe
derramarei algumas centenas de milhares de partículas luz que vão
lhe valer pelo próximo ano de mediunidade!).
Meus amigos e meus queridos compatriotas da Terra de Jesus!
tenhamos mais animo em propagar essa proposta de Santidade que
ora vos deixam sem sentidos, tamanha é a voluptuosidade de seus
esclarecimentos lógicos e dos seus conceitos filosóficos.
É absolutamente verdade que a Doutrina dos Espíritos é a Terceira
Revelação de Deus, já que traz em sua intimidade os conceitos
básicos para a compreensão do Universo Espiritual, tão
profundamente intenso quanto intensamente profundo.
Porém, o pensamento mais perfeito da Revelação Espírita dormita
no coração de cada criatura de Deus... bem no centro de seu peito: A
Religiosidade. Sim, é por ela que todos nós, sem distinção,
haveremos de encontrar a paz, a luz e a saúde integral, mediante a
compreensão e o entendimento de que se nós a menoscabamos hoje,
por esse ou qualquer outro interesse de mero formalismo de uma
Ciência material atarracada e quase à beira de um “colapso”,
haveremos de sofrer muitas dores e derramarmos muitas lágrimas
nos séculos futuros que haverão de nos suportar a imensa ingratidão
para com as coisas sagradas do Altíssimo.
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Sejamos absolutamente Bons.
E sejamos absolutamente Justos.
Essa é a Vontade de Deus.
O amigo de sempre e sempre humilde,

Neil Armstrong

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada no Lar do
médium, às 20h41min, de 25 de agosto de 2012.
Vale esclarecer aos queridos amigos e colegas de Espiritismo e
espiritualismo, que a pequena nota biográfica apresentada mais abaixo,
foi extraída e consultada na Internet apenas após termos recebido a
mensagem do querido Amigo Espiritual Neil Armstrong, quando, sequer,
sabíamos ou conhecíamos maiores detalhes de sua vida pessoal ou
profissional,até poucos minutos antes da sua psicografia, quando tomamos
conhecimento de seu falecimento, pelo “Jornal Nacional” da Rede Globo de
Televisão.
Fui inicialmente tomado por grande surpresa e extremada emoção, mas
seguindo os conselhos dos nossos Mentores Médicos Espirituais, em
particular o do Espírito do Dr. Demeure, procuramos sempre manter
certa calma e prudência durante os fenômenos mediúnicos de maior êxtase
emocional.
Intrigante, pelo menos para os mais atentos às questões da
Reencarnação Programada, é que a data/dia da descida do primeiro
Homem na lua foi 20, ou seja, 2x o dia de nosso aniversário que é 10 (de
julho). O mês é exatamente o mesmo: 07 (ou julho).
E complicando um pouquinho mais, a partir de nossa singela observação
em torno da mecânica dos Números de Deus, que naturalmente
correspondem à sua Suprema Presciência dos Fatos e Ocorrências do
Universo Matemático ou Perfeito, 1969 fora a data inicial retomada por
Jesus para o acréscimo ou extensão de prazo para o inicio do período de
Regeneração ou Transição do Planeta Terra, segundo fora informado, à
época, o médium Francisco Candido Xavier, que na atualidade nos orienta
as tarefas espirituais ao lado de nossa querida Benfeitora Veneranda, Dr.
Bezerra de Menezes e André Luiz.
Em relação ao título de “herói peixe morto” com o qual o querido Amigo
desencarnado se designou no início de sua mensagem, depois de
longamente porfiar pelos meandros de sua palavra esclarecida chegamos a
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uma conclusão de que, acreditamos, seja uma solução para a incógnita de
sua bem humorada “charada”.
Sabedores que somos, por sua extensa biografia que apresentamos logo
abaixo, entendemos o porquê da menção do título de “herói” a ele
designado pelo mundo contemporâneo por seus méritos indiscutíveis, no
entanto para o qualificado de “peixe morto”, acreditamos mesmo, não seria
outra em relação ao período astrológico atual, por qual passa nossa
Humanidade ainda tão desprovida de valores superiores, ou seja, o período
de “Aquário” . E ele seria exatamente o peixinho “morto” do aquário.
O peixe/homem falido, segundo o seu entendimento de si mesmo e de sua
tarefa que acabou de deixar na Terra.
Fica a pergunta que não quer calar: “E o que sobra para nós”?! Não
fizemos ainda um milésimo do que deveríamos fazer, segundo as nossas
obrigações como seres encarnados num Planeta de evolução primária e,
ainda, segundo a quantidade imensa de dividas que temos contraído no
decorrer dos milênios.
Outro aspecto curioso que não podemos deixar escapar, em relação ao
exposto acima, é que temos a informação, dada por ele mesmo por uma
espécie de visão à distância, que ele encontra-se ou transita atualmente por
Regiões do Universo Espiritual no qual está inserido num grande oceano
vivo (aquático mesmo!) de partículas luminosas.
E para os amantes da conceituada e intrincada Ciência da Numerologia,
cremos ser um item muito interessante, no que diz respeito a datas e
acontecimentos específicos de nossa comunidade encarnada, para
abordagens metafísicas, obviamente levando-se em consideração que os
Livros Sagrados do povo Cristão é uma referencia profundamente racional
de valor histórico e religioso inquestionável, rica neste aspecto da
numerologia.
Como espíritas estudiosos que somos todos nós, desconsiderar a mística
ou magia transcendental dos números, seria uma tentativa imprevidente de
colocar os próprios Profetas e os Evangelistas em xeque.
Vamos estudar e refletir.
Nota biográfica da Wikipédia:
Neil

Alden

Columbus, 25
Unidos, piloto de

Armstrong (Wapakoneta, 5
de

agosto de 2012)

testes

e aviador

foi

naval

de

agosto de 1930 —

um astronauta dos Estados
que

escreveu

seu

nome

na história do século XX e da humanidade ao ser o primeiro homem a pisar
na Lua, como comandante da missão Apollo 11, em 20 de julho de 1969.[1]
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Antes de se tornar astronauta, Armstrong serviu na Marinha dos Estados
Unidos combatendo na Guerra da Coreia como piloto de caça. Após a
guerra, ele graduou-se como piloto de testes e serviu na Estação de Voo
do Comitê

Consultivo

Nacional

para

a

Aeronáutica (NACA)

de

alta

velocidade, onde acumulou mais de 900 voos em uma variedade de
aeronaves.
Entrou

para

a NASA em

1962,

integrando

o

segundo

grupo

de

astronautas da agência espacial, indo ao espaço pela primeira vez em 1965,
como comandante da missão Gemini V, quatros anos antes do voo que o
colocaria

na História.[2]Condecorado

com

a Medalha

Presidencial

da

Liberdade, a maior condecoração civil do país, e a Medalha de Honra
Espacial do Congresso, manteve um vida discreta e longe dos olhos da
opinião pública até sua morte, em 25 de agosto de 2012, aos 82 anos.
Dele, o presidente dos Estados Unidos Barack Obama, disse ser “um dos
maiores heróis americanos, não apenas de sua época, mas de todos
os tempos".
Toda a saga de Armstrong, Aldrin, Michael Collins e do voo pioneiro está
contada na história da missão Apollo 11. Sua frase épica, "Este é um
pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a
humanidade" ao pisar pela primeira vez na superfície lunar, é uma das
mais conhecidas na História, mas só veio à cabeça de Neil poucos
momentos antes de descer da nave, já pousado na Lua.
Além dos importantes experimentos científicos que ali fizeram, ele e o
piloto do Módulo Lunar, "Buzz" Aldrin, fincaram na Base da Tranquilidade
uma bandeira metálica dos Estados Unidos e colocaram uma placa junto a
uma das patas de apoio do Módulo Lunar Eagle, assinada pelos astronautas
e pelo presidente americano Richard Nixon: "Aqui os homens do planeta
Terra puseram pela primeira vez os pés na Lua, em 20 de julho de
1969. Viemos em paz em nome de toda a Humanidade".
Nota adicional do médium (em 26/08/2012): Após termos feito as
notas acima, nessa mesma noite, fomos descasar e durante o nosso banho,
quando passamos a pensar despretensiosamente sobre os fatos ocorridos
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durante o fenômeno mediúnico, que a nosso ver parecia extremamente
melindroso e carregado de cuidados extremos por parte dos Espíritos
Amigos em relação, principalmente, ao mecanismo de transferência de
informações entre a mente do Benfeitor Armstrong e a nossa
acanhada percepção mental, ouvimos uma voz quase que a tomar eco
por todo o nosso ambiente mental (interno e externo), em alto e bom
som, afirmar-nos em tom misto de ironia alegre (bem humorada) e
poderosa força emocional: “Ele iria acabar estraçalhando com o seu
cérebro”!
Sorrimos, então, pelo

inusitado

e

pela caridade

extrema sempre

proporcionada pelos Companheiros desencarnados que ora nos assistem,
segundo

pudemos

observar

por

mecanismos

de

clarividência

mediúnica, certo aspecto do desenrolar do trabalho transcendente de
separação cuidadosa e manutenção de nossa individualidade
espiritual em contato com as diferentes Dimensões pelas quais fomos
levados a interagir, como se estivéssemos numa, ou melhor, dizendo,
por entre uma “cebola” com variadas e diversificadas camadas
dimensionais luminosas e coloridas, que variavam ente o azul-celeste
e um rosa alvíssimo, que se intercalavam e se interpenetravam de
maneira

sutil

e

estruturalmente,

mas

sem

perderem

a

espontaneidade de suas Vidas ou atividades Interexistentes que
nos afigurava riquíssima de belezas e “surpresas” mil. Aliás,
surpresas

desagradáveis

que

aconteceria

caso

o

querido

Companheiro Espiritual não tivesse tido o cuidado de manter certa
distancia vibratória ou espacial de nosso corpo físico e espiritual,
tal o poder de sua personalidade Superior.
Nota adicional do médium em 27/08/2012: Tivemos nessa
madrugada, apróx. às 04h30min, uma experiência clarividente
extremamente interessante que achamos que seria de excelente
proveito aos estudos espíritas, de uma maneira geral.
Em

determinado

humildes

orações

momento,

quando

direcionadas

aos

realizávamos
irmãos

as

sofredores,

nossas
tanto

encarnados quanto os desencarnados, vimos nitidamente uma jovem
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Entidade Espiritual feminina praticamente se semi-materializar bem
ao nosso lado da cama, curiosamente como se estivesse participando
de pelo menos duas ou mais Dimensões distintas, dentre elas,
obviamente, o nosso plano de ação.
Ao vê-la vestida com uma espécie de roupa-escafandro em material
bastante

agradável

aos

companheira-Espírito

nossos

sentidos

praticamente

nos

“físicos”
tocava

(já

que

a

fisicamente),

rapidamente percebemos a presença carinhosa e amiga de nosso
Mentor André Luiz a nos controlar os impulsos menos dignos no
sentido de mantermos o pensamento e a emoção em tranqüilidade,
ou pelo menos o mais natural possível.
A querida Técnica Espiritual trazia em suas mãos, acreditamos,
numa espécie de tigela ou “bandeja cirúrgica” (como acaba de nos
soprar ao ouvido o nobre André!), material luminoso, porém com sua
alta luminosidade concentrada em seu diâmetro, numa porção
entre 2 a 3 kg de nossa classificação. Informação esta também
soprada pelo querido André Luiz, que ainda nos deu, a saber, tratarse

de

“’Cristais’

de

Ectoplasma

Nuclear”,

porém

descaracterizada de radiação nociva como a temos no Orbe
planetário,

já

que

seria

um

“concentrado

de

forças

espirituais/telúricas do Plano físico como de Dimensões mais
distantes

do

nosso

ambiente

terrestre.

As

Forças

Concentradas Naturais ou da Natureza.
Alguns

minutos

após

essa

ocorrência,

quando

já

nos

encontrávamos a pensar sobre as novidades que os nossos Amigos
Espirituais nos trouxeram à visão clarividente, passamos a perceber
pelo fenômeno da Retrocognição as imagens da operação levada a
efeito pela Benfeitora Técnica, mas que não havíamos percebido
naquele momento anterior por estarmos entretido com outras
reflexões.
Percebemos, então, que aquela substancia nuclear (natural) fora
colocada pela Técnica Mensageira quase próxima a nossa costa,
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exatamente no ponto de encontro ao “Músculo oblíquo interno do
abdome”, de onde se daria a injeção e ao mesmo tempo a sucção
do “Complemento Mediúnico” por nosso corpo físico quanto
espiritual (chácara esplênico dorsal), e daí partido para os demais
órgãos do sistema circulatório, visceral e do encéfalo, neste ultimo
mais particularmente na Pineal, a “Glândula da Mediunidade”.
André

Luiz

nos

esclarece,

por

minha

faculdade:

“Tais

procedimentos de elevada envergadura, fora providenciado pelo
excesso de zelo dos Amigos da Vida Maior ao nosso querido médium,
já que, por força dos trabalhos de psicografia nos últimos tempos e,
em particular, culminando o projeto inicial de nossas atividades
espirituais, na visita do querido Astronauta Armstrong houve um
dispêndio

acentuado

de

forças

teledinâmicas

por

parte

do

companheiro encarnado, havendo assim a necessidade do esforço
mais acentuado dos Mensageiros Imortais no sentido de garantir não
só a integralidade da saúde do médium como garantir a continuação
de

seus

modestos

empreendimentos

psicográficos,

à

luz

do

Consolador”.
Portanto, a Espiritualidade Superior nos revelou UM TANTO MAIS
dos procedimentos e das incríveis intervenções das quais são levadas
a efeito em beneficio dos médiuns trabalhadores sediados na Crosta
do planeta. Uma grande graça para o bem de nossos irmãos menos
esclarecidos e sofredores que são assistidos pelas nossas preces e
intervenções subjetivas ao lado dos Benfeitores desencarnados, e de
nós mesmos, já que estamos por demais conscientes que o primeiro
a se beneficiar com o bem é exatamente aquele que o dispensou.
E para encerramos este nosso pequeno estudo de Espiritualidade,
acreditamos, sinceramente emocionados, que por Infinita Bondade do
Pai fomos agraciados com uma cena enternecedora, já que ao assistir
pelo DVD – Love Songs, Radar Records, uma singela canção (“Walk
on By”) apresentada pela consagrada cantora norte-americana
Dionne Warwick visualizamos por dentro de sua “boca” física um
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verdadeiro céu de constelação sublime e repleto de safirinas luzes
estelares.
Sim, foi assim mesmo que eu testemunhei nessa mesma manhã de
27 de agosto, numa paisagem indescritível para a nossa acanhada
concepção de Vida Espírita, em imagens reais e de vitalidade
extremamente sensível a qualquer coração que esteja procurando
vibrar no Infinito Amor de Deus.
Rogamos sinceramente a Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos
abençoe e nos conceda a Sua Paz e a sua Alegria Eterna!
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CAPITULO 40

Homenagem de Shirley Temple aos Médiuns da Terra

UM “BUSÚ” AÉREO! Uma Viagem sem Volta...
Queridos amigos,
A paz esteja com vocês e conosco, seus leais e dedicados amigos
espirituais, dentre estes os benfeitores desencarnados que mesmo
dentro de um corpo sólido, mas durante determinados momentos de
emancipação da alma eterna, pode faculta-lhes pelo amor e pela
devoção alguma réstia de luz e alguma centelha de paz, mediante a
santa vontade de Deus!
Vida longa a todos aqueles que em nome do Altíssimo já vem
revelando nas suas indumentárias “carnais”, como Espíritos do
Senhor, os traços marcantes da sua grandeza, seja através das
longas dores humanas travadas pelo infortúnio e pela solidão, pela
fome ou pelo desespero, já que ao aportarem do lado de cá, ou
“aterrissarem” (Risos...) em definitivo do lado real da existência, após
a tormenta da morte material, julgo, haverão de continuar na grande
caminhada, construindo e pavimentando o próprio caminho, que na
imensa maioria das vezes se caracteriza ou se manifesta tal qual era
na ultima etapa terrestre.
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Sim, meus amigos, é que a vida após a perda do corpo fisiológico,
tem suas surpreendentes novidades, entretanto, como ocorre a
maioria de nós outros, se processa de maneira gradual e lenta, como
se o nosso relógio biológico ainda estivesse em funcionamento.
É certo, que alguns felizardos, que lutaram mais e sofreram o
suficiente, haverão de adentrar os Portais do Grande Reino quais
aves divinas, a bailar no céu venturoso da Vida Mais Alta como
verdadeiros anjos alados, a iluminar mais ainda o ambiente
miraculoso a que foram arrojados pelos serviços prestados a
Humanidade inteira, seja pela prece diária em benefício dos irmãos
em sofrimento moral ou através das palavras de conforto e
consolação a todos aqueles que sofriam a amargura do abandono.
O Amor meus queridos filho! Ah! esse néctar abençoado dos
deuses, que faz brilhar no coração que o detém as mais sublimes
fulgurações da Eternidade, consoante tenha ofertado em abundancia
aos irmãos carentes de afeto e necessitados de paz.
Num primeiro momento, poderá parecer até que estou de troça
com vocês, meus queridos amigos, em relação a vida que haverá de
se descerrar para cada um de nós, após termos partido dessa para
melhor (será?! Risos...), mas a verdade verdadeira é exatamente
esta!... ou será que na condição moral que a maioria de nós nos
encontramos, quase ou praticamente se arrastando no mundo das
forças materiais, caberia ao Altíssimo nos entregar uma “roupa
nupcial” melhor do que àquela com a qual, lamentavelmente, nos
vestimos por ai, e mesmo, por “aqui”?!
Às vezes me sinto meio tonta, pois nesses campos especiais
hiperdinâmicos tenho a impressão acentuada de que vivo diversas
vidas ao mesmo tempo.
Quando lhes caçoei... estimulando-lhes a uma reflexão mais
recolhida em relação ao adjetivo “ATERRIZAR”, nada lhes falei, e com
toda a verdade de meu coraçãozinho cheio de lírios cor de “rosa”,
que poderia ser classificado de SURPREENDENTE e mesmo de
SOBRENATURAL!...
Lembram-se da obra maravilhosa “Nosso Lar”, escrita a mil mãos
pelo nosso querido e amoroso Allan Kardec... Ops! Chico Xavier, por
intermédio das faculdades mediúnicas do nosso inteligente e “bem
humorado” André Luiz?! (Não estou trocando as bolas, não. À bem da
verdade, vocês é que costumam inverter os papeis. No caso
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particular de nosso Chico, sim, fora ele o autor espiritual da grande
obra doutrinária do Espiritismo, já que na condição de Espírito liberto
pode, ao lado de Emmanuel, dar as pinceladas coloridas pelo seu
amor e pelo seu intelecto avantajado, conferindo a André Luiz a
responsabilidade dos apontamentos genéricos).
Pois bem, para chegar onde estou no momento, no momento
mesmo, pois apesar de nosso querido Vivaldo ter a impressão de me
ver posicionada às suas costas e próxima a ele, conseguindo
visualizar-me o corpo “fluídico”... (Risos gostosos...), estou UM
TANTO LONGE, mas botem longe nisso!...
Opa! Já ia perdendo o fio da meada...
Bem, para chegar aqui tive que pegar um “busú aéreo”, e olha que
não foi dos pequenos não, desses que andam construindo por ai, a
nível de “economia” e que mais se parecem com verdadeiras latas de
sardinhas.
Tenho até pena de vocês... Além das dificuldades morais, têem de
se ater com as dificuldades do “rala e rola” aéreo. (Meu Deus, que
loucura a vida no planeta Terra!).
Tenho visto tantas maravilhas por aqui, no Mundo Imponderável,
que fico a imaginar o que poderia haver de tão interessante para a
nossa acanhada miopia, na vida perecível da Terra, a qual o Nosso
Nazareno Senhor nos havia alertando quanto aos perigos eminentes
do caminho, e a defecção em uma arbitraria e catastrófica
existência repleta de futilidades e facilidades mil?!
É verdade que para os meus irmãos do solo planetário pudessem
vislumbrar as belezas da Eternidade, teriam primeiro de se
condicionarem a esta nova realidade.
E como fazer isso, então?
Pelo desprendimento dos bens terrenos e pela entrega de suas
vidas aos propósitos do bem geral.
Sim, sem que isso possa representar uma vida de castidade sexual
(o que seria um absurdo, pois o sexo é energia criadora e, também,
muito bom de fazer, sentir e apreciar! Risos...) ou de pobreza
extrema.
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Em tudo haveremos de exercer o nosso bom senso. Vocês não
acham?!
Meu Deus! quanta beleza e quantas maravilhas tenho encontrado
neste mundo de nosso Pai que a tantos e longos milênios vem nos
conclamando a uma vida melhor e a uma vida de realizações em
profundidade.
Meus queridos amiguinhos! será que algo do que temos vos
transmitido tem ficado no coraçãozinho de cada um de vocês?!
Pergunto-lhes, e não me estranhem a pergunta... Mesmo porque,
muitos dos companheiros que habitam as Esferas dos Espíritos “sem
matéria” (Nota do médium: Ela se prendeu para não sorrir, já que o
assunto é grave!) partem, na grande maioria das vezes, para as
esferas de Luz, de onde vieram, imediatamente e tão logo tenham
transmitido os seus conselhos (mensagens) repletos de amor e
extremado carinho.
Transitar pelos fluidos insalubres da vida carnal é mesmo uma
barra.
Rogamos a todos refletirem sobre o que os Amigos da Vida Maior
têm nos revelado nos últimos tempos, em particular, pelas mãos
luminosas de nosso Francisco Cândido Xavier. Já que a obra
mediúnica do querido Cisco de Deus é, sem dúvida, a mais perfeita
realização de Deus sobre a face do Planeta, salvaguardando a
exceção justíssima do Evangelho do Cristo.
O tempo não pára e se encontra praticamente no seu derradeiro
“limite” para cada uma das criaturas encarnadas no solo do Planeta,
inclusive para os que habitamos as Esferas Espirituais do orbe
terráqueo.
Ponhamos a mão, ou melhor, “as mãos” (no plural mesmo!) na
nossa consciência e vejamos o que estamos verdadeiramente
construindo para as nossas vidas.
O futuro de glória nos espera logo adiante.
Mãos à obra meus Cavalheiros do Apocalipse.
Mãos a obra minhas queridas Rapunseus.
Sejamos firmes.
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Sejamos puros.
E sejamos sempre FELIZES.
Jesus Cristo nos abençoe e muito obrigada a todos pela paciência
de me “ouvir” nesse momento de tanta felicidade para mim.
Adeus!

Shirley Temple

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada no Lar de
minha mãezinha, às 17h02min, do dia 29 de agosto de 2012.
A querida Amiga Espiritual Shirley Temple, me surpreendeu com a
informação de que não se encontrava ao nosso lado. Não que esse tipo de
fenômeno me fosse desconhecido, já que muitas vezes o registro por
intermédio de outros Benfeitores da Vida Maior, mas o inusitado para mim,
neste determinado momento, é que estávamos com a nítida impressão de
sua presença física-astral bem ao nosso lado.
Pelo que pudemos notar, após sua revelação, é que nos parecera que ao
mesmo tempo em que ela se encontrava “aqui”, no Plano físico, também
não se encontrava “aqui”. E ao mesmo tempo em que se encontrava “lá”,
também não se encontrava “lá”... Como diria o nobre Dr. Inácio Ferreira: “É
coisa de louco mesmo”!
Ao final da comunicação da linda Shirley, que parecia desfilar em “várias”
ou “diferentes” Roupagens Astrais, ou seja, a cada momento da
mensagem nos fazia ver que estava mudando de figuração física, ou
melhor, mudado a forma de seu corpo físico (ou perispiritual).
E para nossa surpresa, que diga-se de passagem foi também uma
grande tristeza, ela nos deixou saber que estava partindo da Terra
para novas empreitadas em Mundos Superiores. O que me levou, em
prece final, às lágrimas de já extremada saudade desse Lindo Anjo
de Luz.
Na verdade, ela deixaria a existência física ainda em vida, quando
ele, o seu corpo fisiológico, seria habitado por outra Entidade
Superior, dando continuidade às suas tarefas, ou pelo menos às
tarefas da sua personalidade atual, no mundo dos seres mostais.
O que bate certinho com o título de sua mensagem que ela mesma fez
questão de escolher, quase a me retirar as mãos do teclado do computador,
num impulso tão arrebatador que mais me parecera está me retirando uma
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“caneta invisível” em forma de radiações poderosas e luminescentes, tal
os cintilantes diamantes estelares do nosso firmamento.
Nota biográfica da Wikipédia:
(acessada e extraída às 18h08min/2012 de 29/08/2012)

Shirley

Jane

Temple (Santa

Monica, 23

de

abril de 1928)

é

uma diplomata norte-americana e antiga atriz mirim.
Ela não só foi a maior estrela mirim da década de 1930 como também é
considerada a mais famosa de todos os tempos. Seus filmes continuam bem
populares até os dias de hoje, particularmente entre as meninas.
Ganhadora de um Oscar especial aos seis anos de idade, Temple foi a
salvadora da Fox e do público na época da Grande Depressão. Inclusive o
presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt sucumbiu a seus encantos
e lhe agradeceu por "ter feito a América atravessar a Grande Depressão
com um sorriso".
Shirley

foi

campeã

de

bilheteria

de 1935 a 1938 com

seu

eterno

otimismo e seu sorriso vencedor. Depois de adulta, porém, não teve o
mesmo sucesso como atriz, e aposentou-se do cinema em 1949, e
em 1967,

se

candidatou

ao

cargo

de

representante

do

estado

da

Califórnia no congresso norte-americano, mas não obteve êxito. Nos anos
de 1969 e 1970, foi delegada junto às Organizações Nações Unidas (ONU).
Também foi embaixadora americana em Ghana (1974-1976), foi chefe de
protocolo para o presidente Gerald R. Ford(1976-1977) e membro da
delegação americana que tratava dos problemas dos refugiados africanos
(1981). De 1989 até 1992, Shirley Temple serviu como embaixadora
na Tchecoslováquia.
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Ela produziu duas obras autobiográficas sobre sua infância "My Young
Life" (1945) e "Child Star" (1988).

COMUNICAÇÃO MEDIÚNICA DE UM ESPÍRITO REENCARNADO
Vemos aqui uma “dualidade” na comunicação da querida e inesquecível
“Estrelinha” de Hollywood.
Ao mesmo tempo em que se refere ao “Mundo dos Espíritos”, como uma
habitante de lá, a vemos manifestar-se naturalmente como uma
personalidade ainda encarnada.
E a surpresa para mim veio exatamente quando, após a pesquisa de sua
biografia acima, assim que terminamos a transmissão da mensagem
psicográfica, tomamos ciência que a mesma “continua” ainda encarnada no
Orbe da Terra!
Assustadiço com o ocorrido, logo imaginei: “Meus Deus, fui mistificado
‘por mim mesmo’”?!
Fora então que os Amigos Espirituais me informaram, pela caridade de
sempre, que a comunicação havia transcorrido como o esperado por eles, e
que, em realidade, vimos e ouvimos exatamente como fora transmitida
“originalmente” a mensagem por Shirley.
Segundo eles, a resposta para o intrincado fenômeno estaria,
primeiramente, e exatamente, na afirmativa de Jesus: “VÓS SOIS
DEUSES”.
“E mais na atualidade de nossos estudos espíritas, deveríamos dar UM
TANTO MAIS de atenção às pesquisas de laboratório do eminente médico
desencarnado, Dr. José Lacerda de Azevedo, em relação aos fenômenos da
Apometria, que encontram, por si mesmos, subsídios tanto no “Livro dos
Médiuns” (de Allan Kardec) como na obra gigantesca e sem precedentes de
André Luiz, por Francisco Cândido Xavier”. (Espírito Freitas Nobre).
Segundo, ainda, o estimado Espírito de Freitas Nobre, a formulação de
Albert Einstein para uma Teoria Espacial, ou também denominada Teoria
da Relatividade, caberia sobre maneira nestes apontamentos, já que por
orientação do querido André Luiz e o qual ele se faz interprete humilde
neste momento: “Afirmar e determinar que tais fenômenos, aparentemente
“estranhos” a muitos de nossos confrades espiritistas, estão fora dos
preceitos da Doutrina codificada por Allan Kardec, seria um absurdo sem
precedentes para nós que comungamos com uma Ciência naturalmente
evolutiva, e afirmamos, por nossa vez, que não se acham mesmo
desprovido de cobertura científico-doutrinária, já que para o grande
orientador do Chico Xavier tais ocorrências podem ser classificadas como A

172

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
TEIA DA VIDA... Uma ocorrência tão natural que seria quase impossível
“tecê-la” aqui, nestes momentos singelos, tamanha a sua amplitude e
profundidade de compreensão no âmbito da Física das Partículas”.
E continua o mentor Freitas Nobre: “Vejamos então como mais uma vez o
dinamismo Hollywoodiano entra em ação, não só trazendo ou nos
antecipando um tanto mais do futuro para como também aprofundando
temas que, muito provavelmente, seria matéria de atenção apenas das
cátedras universitárias e mesmo assim em acanhadíssimos “guetos” do
Conhecimento Humano”. Lembrando ele, também, e nos recomendando
ardorosamente quão "vivamente” (Risos dele!...), assistirmos aos
maravilhosos trabalhos cinematográficos do cineasta Steven Spielberg, na
trilogia: “DE VOLTA PARA O FUTURO”, estrelado pelo querido Michael J.
Fox, que segundo o próprio Dr. Freitas Nobre, apesar dos percalços de sua
atual reencarnação: “Vai Muito Bem, obrigado”!...
E reforçando o amoroso quão instrutivo convite do Dr. Freitas,
recomendamos também, aos queridos e queridas espiritistas, assistirem ao
belíssimo filme DVD – “EM ALGUM LUGAR DO PASSADO”, com
Christopher Reeve e Jane Seymour, que com toda a certeza além de se
transportarem para as delicias do romantismo puro, se entreterão com uma
complicada trama da imensa TEIA DE NOSSAS VIDAS MULTIFACETÁRIAS!...

DR. FREITAS NOBRE (Nota Biográfica Especial)

Dr. Freitas Nobre e sua esposa Dra. Marlene Nobre.
José Freitas Nobre nasceu em 24 de março de 1921, em Fortaleza, Ceará.
Aos 15 anos veio para São Paulo. Trazia consigo um livro editado sobre a
revolução acreana "A Epopeia Acreana" e inúmeros artigos publicados em
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jornais. Assim que chega vira manchete do "Diário da Noite", com o título
de "Garoto Prodígio escreve a história do Acre". 0 menino cearense
surpreende a grande cidade com o seu brilho precoce. Era a primeira vez
que São Paulo se rendia a inteligência de Freitas Nobre, mas não seria a
última. Mais tarde a cidade adotada o reconheceria como o seu legítimo
representante, elegendo-o vereador, vice-prefeito e deputado federal.
Advogado, formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco,
lecionou Direito da Informação e Legislação dos Meios de Comunicação na
Escola de Comunicação de Arte, da USP e na Faculdade Gaspar Libero.
Foi fundador e "durante 16 anos editou a FOLHA ESPÍRITA, o primeiro
jornal doutrinário a ganhar as bancas de jornal do país, trazendo uma nova
linguagem e um novo direcionamento para a imprensa espírita (...)
(Transcrito em parte da "Folha Espírita", São Paulo, SP; texto de Miriam
Portela).
Extrato Transcrito em parte da FOLHA ESPIRITA, São Paulo, SP; texto
de Miriam Portela
Tribuna Espírita - Abril/Junho de 1991.
(Acessado na Internet/Google em setembro de
2012).
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CAPITULO 41

Homenagem do Espírito Elisabeth d´Espérance ao grande Físico
Issac Newton.

EM ULTIMA “ANÁLISE”
Olá querido amigo, Doutor L.!
Recebemos hoje pela manhã o seguinte recado de nossa querida
Elisabeth d´Espérance (Espírito), que no final do século XIX se
tornou uma das maiores médiuns "não profissionais" da Inglaterra e a
única
a
conseguir
o
feito
de
"DESMATERIALIZAR-SE"
(PARCIALMENTE) diante dos olhares atônitos e assombrados de
eminentes
investigadores
de
seu
tempo,
e
investigado
cuidadosamente pelo Sr. ALEXANDRE AKSACOF, Conselheiro do Czar
da Rússia.
Afirma ela:
- “Ele (Dr. L.) e sua esposa, vem se aperfeiçoando desde o passado
remoto. Ambos os personagens foram, também, marido e mulher na
última passagem reencarnatoria pela Terra, em finais do século XIX,
quando o marido era do signo de "câncer" e a querida "Marie" era
do signo de "gêmeos.
Agora, nesta nova faze, vieram com determinadas características
Astrológicas invertidas, no sentido de se compreenderem, se
renovarem e iluminarem-se para o futuro... No labor de construírem
novos característicos psicológicos de transcendente análise, que
possam lhe aprimorar não somente o sentimento de solidariedade,
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amizade e fraternidade um para com o outro, como lhes nivelar
intelectualmente para a conquista da sabedoria divina em relação à
própria vida no mundo, e no Universo Ilimitado de Deus.
A Estrada da Vida se manifesta para todos nós, aprendizes do
Santo Evangelho, em condição de "DUAS VIAS" de maneira a nos
encontrarmos no meio do Caminho de Emaús (Nota do médium: Mc
16:12-13 Lucas 24:13 à 35), em direção para Deus, o Pai Excelso de
toda a Existência na Terra e de todo o Infinito, ainda Indevassável,
mesmo para nós Espíritos desvestidos de matéria mais sólida”.
Nota do médium: Carta espontânea psicografada por Vivaldo P.
S. Filho, em 31 de agosto de 2012, em dois momentos diferentes da
mesma manhã, a primeira parte em seu Lar por volta das 08h00min,
e a parte final já um pouco mais tarde, por volta da 10h30min, em
outro local, porém “perto” de sua residência.
Ressaltamos o fato de a Mensageira estar nas duas oportunidades
citadas acima em local distante de onde nos encontrávamos,
acreditamos na Cidade Espiritual “Nosso Lar”, caracterizando-se o
fenômeno de maneira muito especial, particularmente para nós, pelo
inusitado da ocorrência, fato este que nos deixou um tanto
apreensivo já que a Benfeitora querida estaria, presentemente, se
preparando para reencarnar no Orbe da Terra.
Momentos após termos feito os últimos ajustes de correção
ortográfica da mensagem, a querida Elisabeth d´Espérance passou a
nos transmitir sua imagem facial pela clarividência mediúnica, quando
passamos a lhe ministrar (imaginem só!) conselhos amorosos no
sentido de ela mesma evitar excessos de trabalho mental/mediúnico
e, em particular, no campo de nossa psicografia, em decorrência de
ela mesma já ter nos informado de sua retirada, temporária, da
Direção de nossas humildes Faculdades Mediúnicas.
Sim, é certo que as atividades mediúnicas dependem também do
repouso necessário por parte não somente do médium encarnado
como das próprias Entidades Amigas que lhe conduzem as tarefas de
psicografia ou assistência e socorro aos irmãos sofridos e
desesperados do Plano Espiritual inferior.
O bom senso e a razão de ambas as partes haverá sempre de
prevalecer em qualquer atividade de intercâmbio mediúnico.

176

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Rapidamente, a querida companheira e Amiga Espiritual me
lembrou do ocorrido na noite anterior, e que havíamos tomado nota,
mas desistindo de tornar publico o assunto.
Mas, por sua insistência amorosa, e no intuído da Divulgação
Doutrinário-Científica passamos as anotações seguintes:

ARREBATAMENTO
(Salvador/BA, 30 de agosto de 2012, às 23h05min)

Acabamos de visualizar pela “Telementação Clarividente” a Nobre
Entidade Espiritual Isaac Newton, que segundo a nossa mentora
Veneranda, se projetou de Esferas Luminosas ainda de difícil compreensão
para mim.
Segundo pudemos observar, o querido Irmão de Luz “veio” nos solicitar a
possibilidade de psicografar por nosso intermédio, modesto e sempre
humílimo, porém quase que instantaneamente fomos carinhosamente
ARREBATADOS da possível comunicação e “sintonia” mais estreita com a
nobre Entidade pela própria Ministra Veneranda, que se manifestou com um
aspecto muito assustadiço, explicando-me ela, a seguir, que deveríamos
passar a tomar determinados cuidados com referencia a determinados
pedidos de psicografia do Mundo Invisível, já que, neste caso em particular,
caso o pensamento vigoroso e extremamente potencial de Newton
tivesse chegado ao nosso “cérebro”, seguramente teria “ARRAZADO
COM A NOSSA MENTE”, tal a sua condição moral Luminosa e Radiante.
Deixou-nos claro também, a prestimosa Mentora, que a grande maioria
das Entidades Superiores viventes em outros Planetas, praticamente
desconhece o nosso cotidiano na Terra e que, no caso acima citado, o
querido Newton praticamente “veio” às escuras, talvez, tomado pela
emoção de ver frutificar o Trabalho da Equipe Espiritual a qual de forma
muito insignificante faço parte.
Imediatamente, ao darmos inicio a estas modestas anotações, deu inicio
também no CD, ao qual ouvíamos, a linda canção “EU NUNCA MAIS VOU TE
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ESQUECER” – Rinaldo & Liriel – CD Romance, causando-nos, assim, e ao
ambiente de nosso Lar, um impressionante, incomparávem e agradável
bem-estar.
E para encerramos as nossas anotações e lembranças a partir da
mensagem da Venerável Benfeitora Elisabeth d´Espérance, gostaríamos de
compartilhar com os amigos leitores, que nos prestam a caridade de seu
interesse com o seu estudo a sua reflexão a partir das nossas singelas
lembranças mediúnicas, entregamos o poema a seguir, que nos foi escrito
psicograficamente pela encantadora Entidade Maria Dolores:
FELIZES ESTAMOS!
Felizes estamos! em poder dizer-te,
O quanto o amamos.

Felizes estamos! em poder abraçar-te,
Com o afeto de que dispomos.

Alegria esta, na qual trazemos no peito,
A felicidade de ver mártires,
Que ao convulsionarem,
Em nome do Amor Imortal,
Na dor e no sofrimento,

Nem de longe seguem,
Outro caminho que não àquele,
Traçado pelo Amor Perfeito.
(Psicografado por Vivaldo P. S. Filho, às 23h21min, do dia 30 de agosto de 2012).

Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos amigos
leitores que não possuímos qualquer conhecimento técnico na formação das
poesias elaboradas pelos Amigos desencarnados.
O fazemos por amor e em obediência às nossas tarefas despretensiosas
na Mediunidade com Jesus Cristo.
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CAPITULO 42

Elizabeth Taylor e Richard Burton

AMIGA E IRMÃ
Queridos Irmãos,
Muita paz!
A emoção que trago no peito neste santificado momento só não é
maior pelo motivo de já haver “Restringimento” em minhas, quase,
inexistentes condições espirituais, por força dos Benfeitores
desencarnados que me conduziram até aqui de maneira que eu
pudesse trazer a minha oferta de gratidão, carinho e amizade a cada
um de vocês, meus queridos amigos da Terra, para que num
empreendimento tão formoso quanto este, qual jamais havia passado
pela mente dessa tímida e mísera serva de Jesus que se destacou
entre os “astros” e “estrelas” do Plano Material, recolhêssemos uns
dos outros as alegrias incomparáveis do serviço de intercâmbio Entre
os Dois Mundos.
Estou de volta para prosseguir na tarefa que deixei para trás,
quando parti do plano dos encarnados sob o corcel da ventura
maravilhosa em ter servido à Causa de Nosso Senhor pela Cultura,
pela Arte e pelo Entretenimento.
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Pois sim, do lado de cá temos muitas formas de realizar e servir,
colaborar e construir, mediante a capacidade intelectual e moral de
cada criatura de Deus, porém não poderíamos, sequer, cogitar de
“subir” sem antes meditarmos na extrema necessidade de nossos
irmãos que ficaram no seio do plano carnal a espera de uma palavra
de incentivo, de socorro e de entendimento, para que possam se
elevar aos Planos Superiores da Espiritualidade em Jesus Cristo, tal
quais aqueles vanguardeiros do mundo das forças físicas que
compreenderam desde muito cedo a necessidade de avançar para
frente e para o alto em busca de dias melhores.
Aliás, muito ainda termos por fazer tanto aqui quanto ai.
As realizações no campo do Espírito imortal são imensas e a tarefa
de cada um de nós não terá solução de continuidade, já que
habitamos um Universo multifacetário, provedor de trabalho, alegria
e conhecimento muito além do que possamos imaginar...
Vivemos no seio de DEUS!
E Deus é vida, é luz e é serviço.
Tenho me furtado, mais por incompetência que por falta de
vontade, ao ensejo de realizar incursões em Esferas de ação que
muitos de meus irmãos sobre a Terra haveriam de imaginar como
coisas de “ficção científica”.
Ledo engano, e pobre que somos por nossa completa ignorância a
respeito da obra de Deus, nesta vida pulsante e sem fim que se
desenrola para além da Cortina de Fumaça que faz fronteira com o
vosso plano “físico” e as dimensões ditas “espirituais”.
Falo assim, porque estamos nós, pobres Espíritos que habitaram a
pouco tempo uma matéria mais sólida da que nos utilizamos
atualmente nesta condição de “mortos”, continuando a levar uma
vida tão natural quanto a que levávamos ao transitarmos pelas
bandas do Noroeste da Califórnia, acreditando estarmos no paraíso...
Tudo bem, alguns imaginarão: “Poxa, será que não mudou nada,
nadinha mesmo”?!...
Darei a minha mãozinha à palmatória... Mudou a paisagem e
mudaram os “personagens”, MAS A NOSSA INTIMIDADE CONTINUA
PRATICAMENTE A MESMA...
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Aqui, vocês encontrarão, como eu mesma tenho encontrado, os
nossos antigos vizinhos, nossos queridos e tão pouco valorizados
mestres, os amados familiares e ainda os nossos queridos e fraternos
amigos, aqueles companheiros de velhos e bons tempos.
Sim, para isso, graças a Deus não houve e nem haverá solução de
continuidade. Afinal, o REINO DE DEUS é promessa formal de Jesus
para todos nós e nele, nesse Reino de Luz e Bem Aventurança, é que
encontraremos a verdadeira Felicidade.
Não, não existe dualidade no que vos falo.
É que somos sabedores de que o nosso mundo intimo se manifesta
de mil modos diferentes, já que podemos ser bons e ao mesmo
tempo muito maus, podemos ser caridosos e ao mesmo tempo muito
mesquinho e egoísta.
Na verdade, o que precisamos mesmo é diminuir a quantidade de
sombras e formosear cada vez mais a luz que já se faz brilhar em
nossa intimidade, desde que fomos criados pela vontade do Altíssimo.
Tenho dito ao meu companheiro inseparável, amigo leal e afetuoso
que sempre foi:
- “Richard! meu gatinho manhoso, será que haveremos de um dia
encontrarmos aquela paz de espírito proposta pelo Senhor”?!...
E ele, como sempre, muito carinhosamente me responde, com a
dignidade de seu Espírito nobre a amigo:
- “Meu “doce”! para mim, e de mim mesmo, já a encontrei. Não
teria maior ventura na minha vida que não aquela de viver ao seu
lado”!... (nota do médium: Liz chora nesse momento da
mensagem!)
E continua ele com aquele seu olhar doce e repleto de luz:
- “Seria o mesmo que decretar a minha sentença de “morte” por
essas bandas daqui, não reconhecer o fruto desse amor que Jesus
têm nos legado por gerações e gerações de vidas sucessivas, ora
caindo e ora levantando, sempre UM TANTO MAIS... Mas acredito
Liz, do fundo de meu coração sofrido e ainda um tanto amargurado,
deixe-me ser verdadeiro... que não haveremos de encontrar a
VERDADEIRA FELICIDADE em todos os Mundos, ou em qualquer
parte desse Universo ininteligível para nossa mente ainda tão
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conturbada pela posse do ouro e do prazer animal, senão nas
palavras do doce e meigo Rabi: AMAI BASTANTE A FIM DE
SERDES AMADO. Por isso, procuro fazer de meu pobre coração,
uma caixinha, minúscula ainda, de ressonância do Amor Divino.
Busco, tal qual você mesma, aquele sentido profético de fazer ao
próximo aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Dessa forma,
dentro de nossa relação afetiva, cunhada em ferro e brasa no
decorrer de muitas existências transitórias na vida física ou do lado
de cá da experiência imortal, procuro dar mais de mim para você,
compreendendo cada vez mais de que você está livre para me
retribuir ou não, segundo o seu entendimento e a sua percepção de
mulher muito sensível e amiga, companheira e carinhosa”.
E meu querido amor, passou suas mãos carinhosas pelos meus
cabelos longos e negros, dando-me a impressão que se infiltrava em
Regiões do Infinito, através de seus encantadores olhos azuis cor do
céu... E tão faiscantes como as Estrelas maravilhosas do
firmamento...
Por outro lado, deixo claro aos meus amigos do planeta, que a
minha condição de Espírito pouco desmaterializado me desqualifica
para maiores e melhores incursões nas vastas regiões dos Abismos, a
fim de socorrer essas pobres criaturas que estão em piores condições
que mim mesma... É que apesar do sentimento de carinho e ternura
que devoto a eles, não me sinto capacitada mentalmente e nem
emocionalmente para lhes solucionar os problemas e transtornos na
linha torturante da flagelação física na qual se encontram, pois não
agüento, ou não suporto, ver sangue.
Coisas de mulher!... (Risos).
Mas graças ao privilégio de já ter trabalhado um tantinho em
benefício do próximo sobre a face da Terra, encontrei a felicidade
(lembrem-se: a Verdadeira!), de ter ao meu lado muitos e muitos
daqueles “A QUEM PUDE BENEFICIAR EM MINHA ÚLTIMA EXISTENCIA
TERRESTRE” (E.S.E. – Allan Kardec), e dos quais, agora, me sinto
extremamente feliz em receber um óbolo de carinho e extremado
amor pela alegria de poder ser útil novamente.
Vejam, meus doces amigos, como é simples encontrar a alegria de
ser FELIZ!...
Basta-nos um tanto mais de trabalho solidário e um tanto mais
de amor ao próximo.
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Assim, com
Cristãos!

toda

certeza

seremos

felizes

como

verdadeiros

Fiquem com o meu abraço e o meu beijo carinhoso na certeza de
que o nosso amanhã haverá de ser vitorioso, se começarmos a
trabalhar pela nossa elevação espiritual desde hoje.

Elizabeth Taylor

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada por volta das
08h00min, do dia 01 de setembro de 2012.
Inicialmente, apenas identificamos a personalidade de nossa querida Liz
Taylor, quando ela mencionou o nome do amoroso Richard Burton, também
é que o passamos a visualizar.
Interessante é que ela se encontra tal como na foto acima, e não
saberíamos dizer se escolhemos anteriormente a sua foto inspirado por ela
ou se ela teria se apresentado agora, com estas especificas características
físico-astral pelo fato de termos escolhido essa especifica imagem sua. Mas
de uma coisa tanto ela quanto ele nos deixou claro, é que ambos estão
extremamente felizes juntos, pelo reencontro no Mundo Espiritual, sendo
que a época ao que faz lembrança a imagem da foto fora o de maior alegria
para eles durante suas existências na última passagem pela Terra.
E já espicalhado pela curiosidade, para saber como seria a sua vida social
e a sua real condição de desencarnada, Liz muito carinhosamente, e creio
até que estava sorrindo (caçoando) de mim, me deixou vê-la
“corporalmente” e, ainda, deixando-me com a lucidez clarividente e de
efeitos físicos de que ela se mantém com um corpo físico (no plano astral)
tão solido e tão belo quanto o que ela tinha antes de desencarnar,
deixando-me inclusive perceber os seus íntimos “odores femininos” que,
diga-se de passagem, me deixou um tanto desconcertado!... (Risos).
É certo que a sua intenção não somente fora a de nos apresentar a sua
condição de Espírito muito humano, porém o de nos revelar, por seus
odores feminis, que a condição de homem ou mulher, para cada um denós,
continua de maneira muito natural após a morte fisiológica, sem contar que
a condição de seres sexuados, tanto aqui quanto do lado de lá da vida, faznos criaturas eminentemente normais.
Fica esta ressalva, porque temos ainda em nossa santa Doutrina de luz
muitos companheiros acreditando que quando vierem a desencarnar,
passarão imediatamente à condição de individualidades angelicais, o que
tem gerado não só desconforto aos seus guias e mentores da Vida Maior,
que tentam a todo o custo lhes demoverem da idéia horrorosa de castidade
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sexual, quanto uma série de distúrbios na esfera do psiquismo profundo,
elevando ao máximo a quantidade de pacientes, que aportam no Mundo
Espiritual, extremamente necessitados de um bom psiquiatra.
Ainda, segundo os nossos atenciosos Benfeitores Espirituais, a condição
de Maternidade nas mulheres desencarnadas apresenta-se de maneira tão
natural e espontânea, tal qual se apresentava no solo da vida material.
Obviamente, levando-se em consideração as diferenças de cada Região
Espiritual, sejam as do nosso Planeta Terra ou em Mundos diversos do
Infinito.
Biografia extraída e revista em 01/09/2012, da fonte Wikipédia, por
Vivaldo P. S. Filho, após o termino da psicografia de Liz Taylor:

Elizabeth Taylor
Elizabeth Rosemond Taylor, DBE, conhecida mundialmente por Liz
Taylor (Londres, 27 de fevereiro de 1932 — Los Angeles, California, 23 de
março de 2011) foi uma premiada atriz norte-americana nascida na
Inglaterra.
Filha dos americanos Francis Leen Taylor (1897–1968) e Sara Viola
Rosemond Warmbrodt (1895–1994), mudaram-se para os Estados Unidos
em 1939. Começou a carreira cinematográfica ainda criança, quando foi
descoberta aos dez anos. Contratada pela Universal Pictures, filmou There's
One Born Every Minute, mas não teve o contrato renovado. Assim como o
amigo pessoal Mickey Rooney, revelou talento participando de filmes
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infanto-juvenis, como na estreia em 1943 num pequeno papel da série
Lassie. A partir de então, apaixonou-se pela profissão e permanecer no
estúdio tornou-se o maior sonho.
Liz, como foi mais conhecida, foi reverenciada como uma das mulheres
mais bonitas de todos os tempos; a marca registrada são os traços
delicados de seu rosto e seus olhos de cor azul-violeta, uma cor difícil de
achar, emoldurados por sobrancelhas desenhadas e espessas, de cor negra.
Liz teve 3 filhos biológicos e 1 adotivo.
Em 1964 casou-se com Richard Burton. O casal resolveu adotar uma
menina alemã, a quem batizaram de Maria Taylor Jenkins.
Em 1997, a atriz passou por uma delicada cirurgia para remover um
tumor do cérebro.
Na juventude, Elizabeth também teve problemas com o vício em álcool e
drogas, mas conseguiu se libertar e prosseguir na carreira.
Foi pioneira no desenvolvimento de acções filantrópicas, levantando
fundos para as campanhas contra a AIDS a partir dos anos 80, logo após a
morte de Rock Hudson. A despeito de ter nascido fora dos EUA, em 2001
recebeu do presidente Bill Clinton a segunda mais importante medalha de
reconhecimento a um cidadão norte-americano: a Presidential Citizens
Medal, oferecida pelos seus vários trabalhos filantrópicos. Nessa época se
agravaram os problemas de saúde, ganhando peso e sendo levada a
internações recorrentes em hospitais.
Em fevereiro de 2011, apareceram novos sintomas relacionados à sua
insuficiência cardíaca. Não aguentando de dor no peito e com muita falta de
ar, foi internada no Centro Médico Cedars-Sinai, em Los Angeles para fazer
uma cirurgia emergencial, mas não resistiu, e veio a falecer de parada
cardíaca. Liz morreu na manhã do dia 23 de março, aos 79 anos de
idade.[4]. A informação foi confirmada pelo agente da actriz e por um
familiar.[4] Encontra-se sepultada no Forest Lawn Memorial Park (Glendale),
Glendale, Los Angeles, nos Estados Unidos.[5]
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CAPITULO 43

ABEIRANDO-SE O 2019...

Na presença do grande Sidarta, certa vez me senti envergonhado
pela grandeza de seu olhar e a profundidade incomensurável do seu
pensamento divino.
No entanto, segundo pude vislumbrar de sua Alma meiga e
caridosa, doce e suave, a maior concentração de fluidos nervosos
encontrava-se, exatamente, no centro de seu formoso coração, no
mais profundo de seu sentimento: O Amor ao Cristo!
Quanta reverência então lhe fiz! exaltando-lhe a grandeza e, ao
mesmo tempo, a “pequenez” extrema de seu Espírito sublime, na
ânsia de estar ao seu lado outras e outras vezes.
Que faria eu, um simples “lavrador”, após este momento tão
venerável e de transcendência tão miraculosa, mais para mim
mesmo, um pobre Espírito já tão desesperado por minha
incapacidade de olhar diretamente em seus olhos penetrantes e
inquisidores e compreender, mesmo que por uma réstia de
penalidade de sua parte, o significado daquelas lágrimas que
escorriam por sua face, o que para a maioria de nós não passaria de
uma singela gota d’água, mas que ao olhar mais percuciente e mais
atento teria se transformado em um milhão de “chaves mestras” para
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a Eterna ressurreição do Homem-velho em algo de melhor... Que
infelizmente ainda escapa aos sentidos obtusos do Homem da Terra
contemporânea.
É verdade, o divino amigo, o mestre dos mantras, chorava
copiosamente na minha frente, como se estivesse tentando traduzir a
sua profunda dor ou profunda penalidade pela criatura humana da
Terra, em alerta generoso para o que estaria a se desenrolar na
carreira dos tempos que se seguirão após o ano de 2019.
Cada gota de sua lágrima Bendita serviria para alimentar a sede de
carne e de pão de quase a totalidade dos anfitriões da “Festa de
Babete”, pelo qual tem se convidado, a si mesmo, o povo “escravo”
do orbe terráqueo, já que se levarmos em consideração a vida
infernal na qual se comprazem os habitantes do mundo transitório,
poderíamos naturalmente lhes considerar na condição de verdadeiros
hospedes de penitenciarias macabras.
Mas para os desprovidos de matéria densificada, acreditamos
sinceramente, e sem constrangimentos para o querido e amoroso
médium que nos serve de leva e traz, suas lágrimas de inimaginável
ternura valeria por um pouco mais de 1,000,000,000,00 KW de Luz
do vosso mundo tão atrasado em compreensão e extremamente
generoso em miséria e conflitos destruição em massa.
Obviamente, devemos também levar em consideração as guerras
mentais, que são extermínio muito mais vasto e de natureza
assustadoramente catastrófica.
Mas alertamos aos amigos encarnados que não se deixem levar
pelo pessimismo ou pelo desalento diante de tamanha loucura e
insanidade pela qual tem se desvairado os seres encarnados, na
volúpia de consumirem cada vez mais álcool, carne animal, sexo
desvairado e sem qualquer respeito ao sentimento alheio e, acima de
tudo isto, ao desejo ardente de possuírem riquezas e tesouros
materiais que haverão de ficar no túmulo após os seus detentores
terem atravessado o portal escuro da morte.
Abeirando-se o ano de 2019, choramos quase que diariamente e
quase que convulsivamente pela tragédia que desponta no
horizonte da Terra amiga, mas ainda tão maltratada desde as suas
entranhas, no seu subterrâneo geológico, até o mais profundo do
pensamento que passa nas mentes doentias e deformadas dos seres
humanos, assaltados todos pelos vibriões da maldade e da
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negligencia, do egoísmo e da extrema renuncia aos projetos de Jesus
Cristo para a Espiritualização definitiva do Planeta.
Temos dó de vocês!
A minha mão direita começa a dar sinais de tremor pela falta de
resistência atmosférica, e o nosso corpo espiritual já passa a ter
calafrios por falta de chão firme (que poderia ser representado pela
falta de “resistência moral” no seio da comunidade humana). Ou seja,
a sintonia não está estabelecida a contento...
E o médium já percebe a nossa apreensão em terminarmos a tarefa
por ele mesmo empreendida, a de convidar-nos UM TANTO MAIS ao
Trabalho com o Cristo de Deus às vésperas de uma verdadeira
batalha Celestial, entre as Falanges da Luz e as sombras habitantes
no intimo dos Espíritos em evolução primária.
O momento é de muita reflexão.
Pensarmos melhor para agirmos com eficiência e qualidade.
A sabedoria está em viver com equilíbrio.
Seja feita a vossa vontade aqui na Terra.
Mas a Vontade dos Céus pertence unicamente à Deus.
O amigo insignificante de todos vocês despede-se com a confiança
de que o trabalho na Caridade haverá de elevar o coração dos
habitantes da Terra aos níveis mais elevados do Universo,
Salve Jesus e salve a Yoga!

Paramahansa

(Espírito)

Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada em meu Lar, na
tarde-noite de 31 de agosto de 2012.
Com relação a comunicação do querido Espírito Paramahansa
Yogananda, apenas informo o quanto nos deixou comovidos a sua
presença luminosa que, por completa caridade, rebaixou ao máximo a sua
vibração magnética para que o efeito luminoso de suas irradiações áuricas
(ou perispirituais) não nos segassem a visão física e nem tão pouco a nossa
acanhada visão moral, assim não tendo sido possível visualizá-lo com a
característica precisão com a qual temos testemunhado com outras
Entidades Espirituais no decorrer do presente trabalho.
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Isso, para não somente possibilitar sua comunicação em nosso campo de
ação, mas, e principalmente, no interesse de manter a harmonia de nossa
saúde emocional que, muito provavelmente, teria sido sobrecarregada pela
sua poderosa irradiação sentimental e neurológica.
Paramahansa é sem dúvida alguma um verdadeiro Anjo de Luz. Um
Emissário de Jesus Cristo que tem nos trazido o conforto de sua amizade e
a ternura de sua compaixão diante de nossa grande incapacidade mediúnica
e moral em lhe traduzir o pensamento glorioso e fraternal, apesar de ser
uma Entidade muito sóbria e muito lúcida.
No decorrer dos anos de mediunidade, temos notado que quando esses
veneráveis Amigos da Vida Maior desejam tornar os seus comunicados mais
aprazíveis e com melhor entendimento, não hesitam em movimentar as
forças radiantes que possuem na intenção de capacitar o medianeiro ao
tramite natural da psicografia intuitiva, semi-mecânica e, até mesmo, a
mecânica, sem que o intermediário encarnado necessariamente esteja com
todos os pré-requisitos para uma comunicação de tal envergadura.
“Sim, Deus quando o quer faz milagres”. (Paramahansa)
Biografia extraída e revista pelo médium, da Wikipédia em 02/09/2012:

Paramahansa Yogananda (Gorakhpur, Uttar Pradesh, Índia, 5 de janeiro
de 1893 e morte em Los Angeles, Califórnia, E.U.A, 7 de março de 1952),
foi um iogue e guru indiano. É considerado um dos maiores emissários da
antiga filosofia da Índia para o Ocidente. Através da Self-Realization
Fellowship (SRF), a organização que fundou ao chegar aos Estados Unidos,
foi pioneiro ao promover a prática da meditação por meio das lições que os
estudantes recebiam em casa, pelo correio, para cumprir a sua missão
mundial de difundir as técnicas de Kriya Yoga.
Paramahansa Yogananda teve sua singular história de vida imortalizada no
best-seller “Autobiografia de um Iogue”.
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Santa Clara de Assis
– Os Nossos Agradecimentos!

Nesse momento maravilhoso, no qual damos encerramento ao
presente trabalho, fomos finalmente Agraciados com a Beleza
extrema da Visão Clarividente do sublime Espírito de Santa Clara
de Assis, quando, por força de seu coração extremamente
misericordioso, se nos apresentou em nosso “Lar”, nesta manhã de
01 de setembro de 2012, minutos após o término da última
psicografia que seria adicionada ao humilde trabalho presente. A
beleza extrema de sua imagem luminescente, justapunha-se a
formoso fluido leitoso a estruturar seu divino corpo espiritual numa
imagem deslumbrante e inesquecível...
Em realidade, mesmo sem atinarmos para o que estaria sendo
elaborado e programado pelos Espíritos Superiores, não que
tenhamos algum valor ou mérito pessoal, mas em conseqüência das
diversas manifestações que estavam se realizando por nossa
Clarividência, não tivemos outra certeza que não a de ser “Espíritos
de Luz” que se interessavam pelas nossas humílimas capacidades
mediúnicas.
A certeza de que haveríamos de realizar algum empreendimento
com Espíritos que haviam sido, na Terra, Personalidades das mais
respeitadas no âmbito das Artes Cinematográficas, em particular, dos
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Estados Unidos da América, deu-se exatamente cerca de algumas
semanas antes da primeira mensagem de psicografia mais ostensiva.
Estávamos, então, durante o sono físico, e observávamos tudo com
a clareza máxima exigida a um médium iniciante e incipiente, além
de uma lucidez, para nós, impressionante.
Encontrávamo-nos exatamente na parte Astral da “Federação
Espírita Brasileira” (Brasília/DF), quando vimos nitidamente à
nossa frente um “Lápis Invisível” escrever em folhas de papel
luminoso, de grande pergaminho, mensagem escrita invisivelmente,
pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, em letras formadas de safirinas
estrelas.
O fenômeno nos deixou tão encantados, que quase fomos
“arrebatados” de volta para o corpo físico que se encontrava
dormindo tranquilamente em nosso Lar (Salvador/BA), que chegamos
a pensar ainda durante o fenômeno na FEB Espiritual: “Meu Deus!
tenho que tomar cuidado para não voltar para o corpo”!
Porém, impressionadíssimo com o evento a desenrolar-se a nossa
“vidência astral” (também somos médiuns fora do corpo físico!),
imaginávamos como se dera o processo transcendente de “escrita
direta” naquele momento, e quem haveria de ter sido o autor da
mensagem e, ainda, o que estaria escrito naquela carta espiritual que
havia me transpassado o coração com tanta emoção e ternura em
seu conteúdo “Invisível”?!
Minutos após esse primeiro momento, fomos “aparecer”, mas com
a impressão interior de que percorrêramos alguns caminhos, em
outra sala da nobre Instituição do Brasil, agora sendo conduzido para
frente de um grande e luminoso Livro em tonalidades tão “Claras”
(?!...) e nítidas, que nos deixou extremamente emocionado, tamanha
a beleza de suas “Fotografias de Dimensões acima da 4ª”. Eram
imagens de queridos e saudosos Astros e Estrelas de Hollywood,
que haviam deixado um rastro de luz por sobre a Terra com trabalhos
de extremo valor para a Cultura do século XX.
A primeira impressão nossa, fora a de “eles” estarem se
preparando, como seria obvio, para se comunicarem por nosso
intermédio ou apenas nos darem auxilio instrutivo. Porém, para a
felicidade de todos nós, amantes das Artes, sejamos CristãosEspiritas ou de outras ramificações do Conhecimento Divino, e para
mim em particular que sempre nutri profundo sentimento de amor
por eles não apenas profissionalmente, mas pessoalmente, isso na
minha singela e acanhada condição de simples expectador. No
entanto, passamos a observar que inicialmente fomos como sendo
adestrados por outros Espíritos Amigos da Causa Espírita, que são
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por demais conhecidos de todos nós espiritualistas-espíritas, os quais
se fizeram e fazem por queridos Amigos Espirituais.
Assim, deixo aqui o meu sincero agradecimento a estas Entidades
Venerandas, aos Espíritos protetores e, em particular e
especialmente, ao Nosso Senhor Jesus Cristo pela honra de ter me
dado a possibilidade de testemunhar a presença de todos eles, e me
instruir em suas palavras repletas de esforço no sentido de nossa
Reforma Moral.
Ah! Eu já ia me esquecendo, a mensagem por “escrita direta”,
transmitida na sede da FEB Astral, invisivelmente pelo querido Dr.
Bezerra de Menezes, havia sido “escrita” (projetada de seu
pensamento divino por intermédio da faculdade mediúnica do Dr.
Bezerra de Menezes) por Santa Clara!
Deus Conosco!

Vivaldo P. S. Filho

Relicário com o corpo de Santa Clara

Santa Clara escritora
Santa Clara foi excelente escritora. Tendo recebido em casa uma formação muito boa
para seu tempo, teve o dom de expressar em seus escritos toda a riqueza de seu
pensamento claro, conciso, elegante e principalmente entusiasmado por tudo quanto
dizia respeito a Deus.
O que se conhece de seus escritos revela uma mulher inteligente e culta, que sabe muito
bem o que quer e o exprime de maneira muito feliz. Dominava bastante bem o uso do
latim, distinguindo-se pela simplicidade, clareza e objetividade.
Fonte: http://www.aascj.org.br/home/2012/10/30/santa-clara-de-assis-luz-que-iluminou-o-mundo/
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Santa Clara de Assis, O.S.C.

Representação, a fresco, de Santa Clara por Simone Martini (1312–1320), localizada na
Basílica de São Francisco, Assis, Itália.

Nascimento

16 de Julho de 1194 em Assis

Morte

11 de Agosto de 1253 em Assis

Canonização

15 de Agosto de 1255, Catedral de Anagni por: Papa
Alexandre IV

Principal templo

Basílica de Santa Clara

Festa litúrgica

11 de Agosto

Padroeira

Televisão
Portal dos Santos

Santa Clara de Assis (em italiano, Santa Chiara d'Assisi) nascida como
Chiara d'Offreducci em Assis (Itália), no dia 16 de Julho de 1194, e falecida em
Assis, no dia 11 de Agosto de 1253, foi a fundadora do ramo feminino da
Ordem Franciscana.
Segundo a tradição, o seu nome vem de uma inspiração dada à sua religiosa
mãe, de que haveria de ter uma filha que iluminaria o mundo.
Pertencia a uma nobre família e era dotada de grande beleza. Destacou-se
desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos, tanto que, ao
deparar-se com a pobreza evangélica vivida por São Francisco de Assis, foi
tomada pela irresistível tendência religiosa de segui-lo.
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Enfrentando a oposição da família, que pretendia arranjar-lhe um casamento
vantajoso, aos dezoito anos Clara abandonou o seu lar para seguir Jesus mais
radicalmente. Para isto foi ao encontro de São Francisco de Assis na
Porciúncula e fundou o ramo feminino da Ordem Franciscana, também
conhecido por "Damas Pobres" ou Clarissas. Viveu na prática e no amor da
mais estrita pobreza.
O seu primeiro milagre foi em vida, demonstrando a sua grande fé. Conta-se
que uma das irmãs da sua congregação havia saído para pedir esmolas para
os pobres que iam ao mosteiro. Como não conseguiu quase nada, voltou
desanimada e foi consolada por Santa Clara que lhe disse: "Confia em Deus!".
Quando a santa se afastou, a outra freira foi pegar no embrulho que trouxera e
não conseguiu levantá-lo, pois tudo havia se multiplicado.
Em outra ocasião, aquando da invasão de Assis pelos sarracenos, Santa
Clara apanhou o ostensório com a hóstia consagrada e enfrentou o chefe
deles, dizendo que Jesus Cristo era mais forte que eles. Os agressores,
tomados de repente por inexplicável pânico, fugiram. Por este milagre Santa
Clara é representada segurando o Ostensório na mão.
Um ano antes de sua morte em 1253, Santa Clara assistiu a Celebração da
Eucaristia sem precisar sair do seu leito. Neste sentido é que é aclamada como
protetora da televisão.
Diversos episódios da vida de Santa Clara e São Francisco compõem os
Fioretti de São Francisco[1]. Escritos muitos anos após a morte de ambos, é
dificil atestar a correção destes relatos, mas, com certeza, retratam bem o
espírito de ambos e os primeiros acontecimentos quando da criação das
Ordens Franciscanas.
(Recomendamos a referência sobre Santa Clara, no DVD: “IRMÃO SOL, IRMÃO
LUA”, Paramout Collection, 1972).
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AOS MÉDIUNS COM CARINHO
Inspirando-me, agora, no filme estrelado por Sidney Potier “Ao
Mestre com Carinho”, relatamos nesse útimo momento, à guisa de
modesta referência pessoal de nossa missão junto aos Companheiros
Espirituais da Vida Imortal e com o sincero desejo de levar aos
nossos inúmeros trabalhadores da Mediunidade com Jesus, dentro da
seara espírita,
uma das inúmeras maneiras pela qual a
Espiritualidade Superior têm nos chamado a atenção para o
compromisso ou a Santa Missão da Mediunidade, exclarecida e
orientada com segurança por Allan Kardec e Chico Xavier.
Vejamos o relato a seguir!

Águia (Simbologia)

Animal solar é visto como sendo um psicopompo, um mediador
entre os reinos divino e o espiritual. Na heráldica, é o pássaro dos
reis e dos líderes. A águia é considerada como sendo o rei dos
pássaros e tem a ver tanto com o desejo de poder, como com a
elevação espiritual, com os altos voos do pensamento e da fantasia.
Na Mitologia grega, está associada a Zeus, o deus maior do
Olimpo; na mitologia germânica à Wotan, o deus maior do Válhalla;
no mito cristão, ela é um símbolo de São João e para Jung, um
símbolo do pai. Tal como a Fênix pode ser considerada como um
símbolo de Regeneração espiritual.
A acuidade de seu olhar que lhe permite fitar o sol diretamente a
faz ser considerada um símbolo da Clarividência.
(Fonte do texto acima: Internet/Google. Acessado e destacado em 20 de agosto de 2012,
aprox. às 16h10min).
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Nota do médium:
Na noite de 19 de agosto de 2012, já estando na cama após as nossas
orações habituais, neste dia em particular na casa de minha mãezinha
Isaura, visualizei inesperadamente pela clarividência uma “ave” em volta de
jorros de luz branca, que, segundo pude receber por intuição, seria uma
“Águia”.
Acreditamos que a imagem tem haver com a nossa missão espiritual,
haja vista ter ficado muito forte em nosso intimo estar, ela, relacionada à
nossa capacidade mediúnica.
Lembrando, ainda, que tal ave é o símbolo da nação dos Estados Unidos
da América, o que possivelmente servira de “símbolo” em ligação ao nosso
trabalho presente com a querida nação dos grandes Líderes e grandes
Mártires da Ciência, da Cultura e da Religião.
Abstração feita do enorme número de irmãos nossos que trazem nas suas
psicologias os característicos horrorosos do exclusivismo “nacionalista” ou
de seita, trazemos a palavra Iluminada do grande Mentor de Francisco
Cândido Xavier, na magnânima obra do Cristianismo-Espírita “A CAMINHO
DA LUZ”: “Nos campos exuberantes do continente americano estão
plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do
futuro”. (Cap. XXIV, O Espiritismo e as grandes transições, A AMERICA E O
FUTURO, Edição da Federação Espírita Brasileira, 31ª edição).
O assombro do fenômeno, no primeiro momento, só não fora maior que o
do segundo, pelo fato de a águia luminosa, em tons de branco sublime e
azul celeste divino, em talhes de perfeita beleza celestial, ter literalmente
saído de nosso “TORAX”, batendo suas asas de forma cadenciada num vôo
lindo e completamente incompreensível para qualquer ser humano que não
tenha estudado uma das obras de André Luiz (por Chico Xavier) ou,
sequer, tenha ainda se dado conta da magnificência do Poder de Deus sobre
nós todos.
Deixamos em destaque, aos mais afeitos às questões da Ciência do
psiquismo espiritual, quanto a “imagem” da ave por nós visualizada em
grande vôo a “sair” de nosso “tórax” que, verdadeiramente, não se
enganem, pois afirmamos com todas as letras que não se tratara, apenas,
de uma ideoplastia, MAS, e decididamente, de uma IMAGEM VIVA E
REAL com forma “sólida” e “substância” praticamente palpável não só para
mim mesmo como médium de efeitos-fisicos que somos, mas, acreditamos,
a qualquer outro ser vivente que se permitisse UM TANTO MAIS de
concentração durante o fenômeno em análise (seria a Yoga de
Yogananda?!).
Salve Jesus Cristo!

Vivaldo P. S. Filho
FIM
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LIVRO DOIS

Novas

Mensagens
O Trabalho continua!...

Capa do Livro # 2 (1ª. versão original de 2015).
EM HOMENAGEM AOS ESPÍRITOS DE SANTA CLARA DE
ASSIS & ELVIS PRESLEY, OS NOSSOS GUIAS
ESPIRITUAIS: VENERANDA E CHICO XAVIER, ACHARAM
POR BEM ADICIONAR “NOVAS MENSAGENS” (ESPARSAS)
À OBRA “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, INICIADA POR
NOSSA PSICOGRAFIA EM JUNHO (6) DE 2012 E
CONCLUIDA (ORIGINALMENTE) EM SETEMBRO (9) DO
MESMO ANO.
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ELVIS & Amigos
Do Céu para a Terra... Aloha!

“Este livro representa para mim o grande
sonho de minha vida. Através dele, trago
reflexões minhas e de outros companheiros e
amigos que se fizeram interpretes da Vontade
de Deus pela palavra esclarecida em Allan
Kardec, que, em nossa modesta opinião, foi e
continua sendo o maior interlocutor entre o
Plano dimensional das formas perecíveis e as
Regiões excelsas, e inexpugnáveis, da Vida
Imperecível.
Confiem! Estamos de olho em vocês!”

Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
(Salvador/BA, 20 de outubro de 2012, às 08h53min)
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CAPITULO 44

Rainha Santa Isabel de Aragão (Veneranda)

A LEGRIA DE AMAR E SERVIR
Reza a tradição espiritual que certa vez um Emissário das Altas
Esferas, em missão de resgate nas zonas purgatóriais do Plano
Inferior, ao adentrar uma vasta região de sofrimento, que mais se
assemelhava a verdadeiro cinturão vivo de homens e mulheres em
completo desespero, e angustiante revolta, encontrou um dos
queridos companheiros que havia deixado para traz na caminhada
terrestre, pelo menos há uns vinte anos antes àquela data.
Impressionado com a situação desventurada do antigo amigo de
lutas materiais, caminhou em sua direção, e ao colocar-se próximo
do sofredor angustiado, tornou-se tangível apresentando-se, mesmo
que um tanto constrangido pela sua simplicidade pessoal,
característica natural de todo Anjo de Luz, e derramando sobre o
pobre infeliz, a ventura de seu amor e de seu carinho, em forma de
fluidos altamente “nocivos”, como a lhe constranger a inferioridade
extrema, por força da benção do conforto luminoso do Amigo que não
lhe esqueceu...
A luz profunda a emanar das vestes divinas do Celeste Visitante
dos Planos Superiores, talvez viesse a transformar o desventurado
irmão em um novo Saulo... A frente das Portas de Damasco.
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Surpreendido pelo inesperado, em detrimento de sua própria
felicidade em reencontrar, em pessoa, o antigo irmão, o Mensageiro
do Alto dá um passo para traz na tentativa de reverter o processo
radiante e jubiloso, já que e caso viesse a insistir no reencontro pelo
contato pessoal e físico, haveria de ter levado o corpo espiritual seu
pupilo dos planos da sombra e da desdita a, quase, uma queimadura
tão extensa e tão profunda, que haveríamos de traduzir como uma
apoteose divina, com características de uma verdadeira “aberração
da natureza”...
Premido pela compaixão, elevou as suas angélicas mãos para o
alto, como a pedir, no silêncio de sua alma terna e bondosa, a
intercessão de Jesus de Nazaré àquela alma torturada na profunda
tristeza da consciência pesada e do tempo perdido.
Sem que houvesse tempo de cogitar pela reação do angustiante
daquele “fardo” espiritual, em forma de farrapo humano, a destilar
impropérios e constrangedoras exigências, pelas ondas do
pensamento obtemperou, triste e resoluto:
- Como o querido amigo veio parar nestes sítios de dor e
amargura?
Quase que a queima roupa, o sofredor lhe retribui com sarcasmo
quase devastador:
- Fui pobre e deserdado no mundo e ainda assim me encontrei
órfão das benesses de seu Rei. E agora, me encontro nessa situação
humilhante que, segundo os religiosos que conheci, só seriam
herdados pelos “ricos” da Terra, já que para os pobres, segundo eles
mesmos, estavam reservadas as delícias do Céu... Pois bem, nada
me resta agora senão sofrer a minha humilhação, em ter acreditado
nas palavras de gente que só pensa em enganar, ludibriar e
converter as ricas doações do povo simples em riquezas para si
mesmos...
Afinal, onde se encontra a verdade do Deus de misericórdia a que
vocês, os religiosos, afirmam existir?!
Condoído pelo relato daquele ser desesperado, obtempera o Anjo
da Luz.
- Não, meu bom amigo! Você não deve ter entendido de forma
adequada as palavras que, em realidade, não vem dos homens,
sempre falíveis e inexperientes diante da grandeza e da bondade do
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Altíssimo, mas dAquele que nos promete Vida Longa e,
invariavelmente, cumpre com a sua palavra de eterna sabedoria, mas
apenas àqueles que verdadeiramente, e com a sinceridade do
coração generoso e amigo, converte-se de pilhadeira da desdita
alheia em corolário de amor e esperança para todos, contribuindo
com os seus próprios recursos morais e materiais, mesmo que muito
limitados, com a felicidade de todos a sua volta.
O pobre do mundo para ser verdadeiramente rico no Céu, haverá
de empreender uma viagem para dentro de si mesmo até alcançar a
intimidade de sua alma, passando a enxergar, de dentro para fora, a
luz terna e santificante da solidariedade, a qual trazemos em nosso
intimo desde a nossa criação, como seres Imortais que somos.
-?!...
Vejamos!... Quando os seus queridos amigos religiosos o incitaram
a vivência da pobreza e da simplicidade, na mais profunda comunhão
com os valores reais da alma imperecível, fora exatamente para que
o querido irmão realizasse, a partir do próprio coração, a riqueza
real da benevolência e da tolerância, do amor e do serviço inadiável a
felicidade do próximo, segundo o maravilhoso convite do Cristo para
toda a Humanidade:
- “Bem aventurados aqueles que se assemelharem as criancinhas”.
Ou seja, aos puros de coração!
E não há pureza de coração sem doação do que de melhor temos
em benefício dos mais carentes, dos mais oprimidos, dos mais
solitários e dos mais desesperados de amor que nós mesmos.
Então, compreendendo que não havia passado na prova de
“resistência” moral, voltou-se o Espírito enfermo para si mesmo e,
como a refletir e meditar nas palavras do Anjo Sábio, retomou a
caminhada pessoal, e intransferível, de fazer brilhar o sol ardente do
Amor em si mesmo, por todas as Criaturas da Natureza.
Que esta narrativa singela, possa servir de convite a todos os
nossos irmãos do solo planetário que haverão de identificar neste
trabalho modesto, levado a efeito pelos Amigos do Infinito, uma
oferta cariciosa de paz e alegria, levando em conta que todos
procuraram empreender o melhor de seus esforços no interesse
maior de prestigiarem e glorificar o nome de Deus.
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Amai-vos sempre!

Veneranda

(Espírito)

(Salvador/BA, 07 de novembro de 2012, às 18h26min)
Nota do médium: Segundo a querida Mensageira Divina Veneranda, o
querido irmão sofredor da narrativa acima é uma personalidade bastante
conhecida dos encarnados, já que prestou inquestionáveis serviços à
Cultura e às Artes do Plano Material.
Ela nos esclarece, ainda: “Embora, tenha ele realizado inapreciáveis
trabalhos culturais sobre a face do mundo transitório, esqueceu-se de que
os valores reais do “dinheiro” são conquistas do Espírito honesto,
justificando, assim, o mérito do seu ganho, que haverá de ser distribuído,
pela graça de Deus, segundo os preceitos de uma justiça sadia e igualitária,
e de acordo a capacidade de controle, subsistência e promoção do seu
detentor, que nada mais é que um agente intermediário, quão
momentâneo, dos Recursos da Divina Providencia”.
Como ela mesma nos contou, pela clariaudiência (audição à distância), já
que neste momento Veneranda se encontrava em regiões de sofrimento do
Plano Espiritual inferior, em tarefas de assistência aos Espíritos sofredores:
“Ele, o nosso irmão sofredor da narrativa, apesar de ter sido uma pessoa
detentora de grandes recursos econômicos, mesmo depois de já ter
desencarnado, se acreditava ter sido, apenas e tão somente, um homem
pobre. Apesar de toda a riqueza material sempre se sentia havido por
possuir mais dinheiro, sem meditar no alcance dos benefícios que teria
realizado com o que já possuía, embora grande parte dele tivesse sido
amoedado através de escusos negócios de pilhagem desonesta”.

A identidade espiritual do querido irmão em sofrimento será
mantida em sigilo, por questões de humanidade.
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CAPITULO 45

Santa Clara e São Francisco de Assis

ALGUM DIA ESTAREMOS JUNTOS!...
Queridos irmãos!
Diante mão, gostaria de explicar aos intrépidos tarefeiros, que são
os verdadeiros estudantes da Nova Revelação, expoentes dos
sagrados Ensinos Evangélicos consagrados ao mundo pelas portas
arrebatadoras da Mediunidade, que muitos de nós, considerados
Espíritos de Luz, temos lutado intensamente para encontrar um ou
outro medianeiro, não somente capacitado psiquicamente, mas
incontestavelmente, com coragem suficiente de nos estender as
mãos, o coração e a gentileza, para nos grafar, mesmo que de
maneira limitada, quão imprecisa, uma palavra amiga versada no
carinho extremo com o qual nos dedicamos a todos que transitam no
“Planeta de lagrimas”, ao qual estamos todos nós ligados, seja por
amor ou pelo cinzel inevitável, na maioria das vezes, da dor cruciante
e do sacrifício atroz, por qual transitam a grande maioria das irmãs e
irmãos meus sediados na Terra material.
Cruzando os Céus e Dimensões Indevassáveis, para luzir, mesmo
que singelo facho de claridade nas mentalidades do homem atual,
houve por bem, de nossa parte, seguirmos ainda os caminhos quase
que totalmente obscuros, repletos de trevas e sofrimentos em regiões
tão secas e tão áridas, em sua topografia, quanto o mais endurecido
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coração que, com certeza, haveremos de encontrar pela frente,
infelizmente, com a intenção sombria de tentar desqualificar o
trabalho de nosso médium, quanto o de facultar aos demais amigos
de doutrina, um tanto desavisados, o sofisma e a dúvida, como se a
Mediunidade Esclarecida em Jesus Cristo já não fora suficientemente
instruída, em seus aspectos técnicos, por Allan Kardec e Francisco
Cândido Xavier.
Mas, a salvaguarda de nosso amado pupilo haverá de ser, sempre,
a humildade e a gentileza, o carinho e o respeito que, não somente
ele deverá consagrar aos triunfadores do mundo ilusório de Mamon,
metamorfoseados em pseudo-sábios da modernidade, acreditando
que por terem, eles próprios, compulsado uma (única!) meia dúzia de
livros sobre mediunidade, já estariam suficientemente capacitados
para discorrer em profundidade sobre este tema tão profundo quanto
ainda tão complexo, assim como nós mesmos, os seus Guias
Espirituais. Aliás, estudo, esse, que deverá levar toda uma existência,
qualquer investigador sério, caso tenha em mente aferir os louros da
glória diante de Deus.
Mas, graças ao Senhor, os Espíritos Amigos estão atentos às
tramas urdidas pelas falanges sombrias que ainda, e apenas por
enquanto, transitam no corpo de carne e fora dele. A gigantesca obra
do Espiritismo não haverá de um óbice, que não possa ser transposta
pelos seus leias servidores, mediante o pensamento inviolável do
Bem e do Amor.
E seguindo o propósito do Espírito de Verdade, damos
continuidade ao grande empreendimento de trazer aos amigos
encarnados no Orbe planetário, mais algumas pinceladas de mais
esta verdadeira Obra Prima do Além, como um magnífico Parnaso
Cultural, talhada por muitos daqueles os quais foram consagrados
pelo talento, pelo amor às Artes e, principalmente, pela dedicação
aos valores imortais da Caridade, como Astros e Estrelas que
brilharam como magníficos faróis divinos, entre as sombras de
devassidão e pecado que corriam, e ainda correm, por entre as
mentalidades consumidoras de sensualidade barata e pervertida.
E assim os são!
Companheiros e companheiras que, na alegria suprema de servir à
Jesus de Nazaré, abraçam o serviço mediúnico, no único interesse de
semear, semear e semear...
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Tenhamos a confiança em Deus de que logo Ali... estaremos todos
juntos novamente.
Trabalhemos hoje na certeza de colhermos no Grande Amanhã.
Deus sempre!

Clara

(Espírito)

(Salvador/BA, 12 de novembro de 2012, às 18h27min).
Nota do médium: A sublime Entidade Santa Clara de Assis é
considerada a padroeira da Televisão, pelos nossos irmãos da Igreja
Católica.
Lembramos que esse venerável Espírito, fora a companheira inseparável
de São Francisco de Assis, O Poverello de Assis.
Segundo ela mesma nos informou, sua próxima reencarnação na Terra
está programada para os próximos 200 anos, se tudo correr bem com a
nossa Humanidade, sem conflitos nucleares.
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Barbra Streisand
Barbara Joan Streisand, conhecida como Barbra Streisand, 72 anos, é uma
cantora, compositora, atriz, diretora e produtora cinematográfica norteamericana, de origem judia, vencedora de 2 Oscar, tendo sido indicada a mais
três estatuetas. (Wikipédia)
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CAPITULO 46

Tom Jobim & Vinícius de Moraes

“DIAS FELIZES... E chega de saudade”!
Ai, meu Deus!, que coisa boa ver tanta “gente” maravilhosa num só
momento e num só lugar, de onde partem luzes violáceas por flores
incandescentes, cheias de ternura e solidariedade, lealdade e outras
tantas inigualáveis formosuras que haverá de contagiar a todos os
leitores dessa aventura espiritual, por intermédio de nossas páginas
carregadas de amor e carinho, objetividade e entendimento, que
acreditamos virá dessedentar a sede de todos os nossos
companheiros que habitam o Plano Material, belezas transcendentais
que só mesmo ao olhar do Espírito desprendido pelo fenômeno da
morte, ou pela precisão mediúnica de um clarividente poderoso,
entretanto que já estejam abertos a novos conceitos de existência
hiperfísica e desprendidos das quinquilharias da experiência corporal,
seria possível tornarem-se, estas claridades, sensíveis e palpáveis
aos sentidos dos homens obtusos da Terra, com o vigor e o deleite a
que está circunscrita a Natureza singela e delicada do Mundo dos
Espíritos Bem Aventurados...
Botões de lacrimejante beleza, como fótons incandescentes, fazem
transmitir aos presentes uma cadeia de constelações multicoloridas,
que, por força de sua natureza muito delicada, faria chorar o mais
endurecido coração e o mais insensível dos mortais...
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O conceito de Belo e Sublime, Perfeito e Etéreo são condições ainda
muito imperfeitas para que possamos qualificar as formas e as forças
radiantes que nutrem os Espíritos Felizes em ocasiões tão especiais
como a que estamos vivenciando neste momento, já que o grupo de
Entidades Bondosas que aqui se fazem presentes, poderiam ser
designadas, a partir dos seus corações amorosos, e pelas irradiações
de suas auras belas e translúcidas, como seres divinizados, homens e
mulheres, crianças e jovens que, de uma maneira ou de outra,
deixaram para trás no solo da Terra, um rastro de dignidade,
devotamento e serviço, em trabalhos de gloriosa dedicação à Cultura,
à Música e às Artes, transubstanciando as trevas que carregavam no
próprio peito, em decorrência dos erros perpetrados em múltiplas
existências, em oferendas de pura bondade e sincera caridade,
facultando a cada um desses valorosos tarefeiros do bem, agora,
retornarem da Pátria Espiritual com a incumbência de alertar, aos
que ficaram para traz, da extrema necessidade de continuarmos
lutando, servindo cada vez mais e desenvolvendo, em si mesmos,
aquele potencial de alegria e felicidade, bondade e gentileza,
solidariedade e destemor, a que estamos todos, invariavelmente,
subordinados pela força de nossa ligação perpétua com o Criador de
todas as coisas e de todos os mundos espalhados pelos Universos do
Eterno.
Dias que já se foram! Sim é verdade, poderão alguns
exclamarem... sem, no entanto, meditarem na importância das
memórias, a entrechocar-se e interagir com momentos que,
utilmente, se acomodam no presente através de preciosas
mensagens, que, interpretadas pelo nosso singelo aparelho
mediúnico, esperamos, de todo o coração, venham a se converter em
relíquias e jóias preciosas do Tesouro Eterno de Deus, a serem
depositadas no magnífico altar que cada um de meus irmãos
encarnados traz dentro de seu peito: O Coração.
Não tenhamos qualquer nesga de estranheza com referencia à
identidade espiritual dos Nobres Amigos, habituados que estamos
com assinaturas e documentos de identificação que, muitas vezes,
podem ser facilmente falsificados, que, pela Caridade de Deus,
postulam, eles mesmos, uma oportunidade de trabalho no grande e
inapreciável Serviço de Reconstrução da Alma Humana, a qual todos
nós estamos inseridos, mediante o esforço dos Céus para que os
sediados na Terra venham a se converter, por sua vez, em novos
mensageiros da Grande Verdade.
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O amor, a caridade e a lealdade com que cada um desses valorosos
Mensageiros haverá de se manifestar, pelas luzes do espírito liberto
de convenções e formalidades transitórias, e não pela letra morta dos
pseudo-sábios do mundo, haverá de enternecer os corações, em
particular, de nossos irmãos espíritas, pelo simples fato de estarem
se dirigindo aos mais simples e aos mais humildes, aqueles que
foram e sempre serão os preferidos de Jesus Cristo.
Naturalmente que trazemos a oferta de entendimento e educação
pelo Evangelho do Cristo a todos quantos se interessem pela
libertação de suas almas, milenarmente comprometidas com a
maldade e com o crime, com o luxo descabido, vivenciado em
excesso pelos vaidosos e havidos de cupidez, e com a aviltante
tormenta do sexo sem pudor e sem medida, configurando, assim,
todo este empreendimento de pura felicidade espiritual no mais belo
testemunho de amor e veneração aos postulados do Espiritismo,
pelas mãos abençoadas dos Astros e das Estrelas, seja na música ou
no cinema, na poesia ou nas artes, desde os tempos memoráveis do
“Parnaso de Além Túmulo”, quando tivemos em Chico Xavier, o
grande interprete dos Arautos da Imortalidade.
Reconhecido e gratificado pela oportunidade cariciosa dessa
humilde, quão despretensiosa, Apresentação, rogamos ao Senhor
Jesus queira, por caridade de Seu Amor Incondicional, me permitir
dedicar, em nome de todos os demais Mensageiros Espirituais, este
modesto opúsculo de luz divina à nossa querida e respeitada amiga
encarnada

Barbra Streisand, pela sua luta incansável em prol dos

mais necessitados da América do Norte e do mundo inteiro,
consagrando-lhe ainda muito amor, muita saúde e muita paz...
Os seus lindos olhos azuis, tocados da mais fina nota do amor, da
ternura e do encanto, sensibiliza-nos até o mais intimo acorde de
nossas almas.
Os seus orgulhosos Amigos da Vida Mais Alta que,
incondicionalmente, vertem sobre a sua aura de mãe, mulher e
companheira, as formosas alegrias da Eternidade, pelo elixir da
gratidão, da amizade e da felicidade plena em Jesus de Nazaré, nosso
Mestre e Salvador, lhe agradece e lhe rende, de joelhos, os votos de
perene fidelidade.
Fidelidade! Ah! Que palavra deliciosa...
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Que sentimento mais doce.
O momento é de relembrar e viver. Afinal, basta de saudades!
Que o Bom Deus de Misericórdia nos conceda a Sua Paz e nos
permita sonhar sempre.
O abraço carinhoso e amigo de servidor humilde das causas justas,

Tom Jobim

(Espírito)

(Salvador/BA, 15 de fevereiro de 2013, às 09h20min)
Nota Biográfica (Wikipédia):

Antônio “Tom” Carlos Brasileiro de Almeida Jobim (Rio de Janeiro, 25
de janeiro de 1927 — Nova Iorque, 8 de dezembro de 1994),, mais
conhecido como Tom Jobim, foi um compositor, maestro, pianista, cantor,
arranjador e violonista brasileiro. É considerado o maior expoente de todos os
tempos da música popular brasileira pela revista Rolling Stone,1 e um dos
criadores e principais forças do movimento da bossa nova.
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CAPITULO 47

“ELES SÃO MAGNIFICOS!”
Pela primeira vez em minha santa caminhada, rumo à luz pacífica
de Nosso Senhor, venho demonstrar o meu extremoso carinho a
todos os que deixei sobre a bendita oportunidade da reencarnação,
no solo terreno.
Minhas palavras deverão ser tomadas, pelos amigos que nos lê,
não como absolutas referências e recomendações a frente de tão
grande massa e respeitosa de Espíritos espíritas que, possivelmente,
e pela força do entusiasmo, haverão de encontrar nesse modesto
empreendimento tão somente a informação entusiasmada de um
humilde servo dos Amigos Espirituais, que mediante o eterno
agradecimento a Deus faz de sua palavra o “porta voz” de muitos dos
Trabalhadores Desencarnados que brilharam na Terra, sob os
holofotes da fama, e que agora na simplicidade de adeptos da Nova
Revelação vêm brilhar sob os holofotes vigorosos e resplandecentes
da Verdadeira Luz, que parte da Imensidão dos Céus para a
dimensão dos humanos reencarnados, mas um verdadeiro voto de
castidade ao Senhor Supremo de Nossas Vidas...
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Votos de amor incondicional.
Votos de comunhão com o bem do próximo.
Votos de sincera alegria diante das ofertas de paz e entretenimento
saudável que nos ofertam os veneráveis círculos de Cultura e Lazer
do mundo.
Votos de completa entrega pessoal aos sagrados desígnios do Pai.
Estas são Mensagens singelas mensagens, carregadas de ternura
e grandes verdades, que vão de encontro à sensibilidade de todos
aqueles que se dignarem a ler e a estudar essas “notas”
verdadeiramente Cristãs, que como costumamos dizer por aqui: “Os
olhos de Cristo”!
Afinal, O Cristo nos alcança pelas notas melodiosas das grandes
canções, dos quadros inestimáveis da literatura e por entre as
magníficas demonstrações de beleza nas Artes, sejam da
Cinematografia ou do Teatro, da Televisão e da Propaganda, do Show
ou da Internet.
Ele, o Benfeitor Divino, e nós, seus Servidores incondicionais,
estamos com o nosso olhar enternecido e direcionado para cada um
de vocês.
Pelo pouco que eu orei em minha aquinhoada vida de delícias
materiais, agora volto do Mais Alto e peço encarecidamente as vossas
preces generosas para eles, os Missionários da Luz, para mim e para
todos nós.
Vivamos Jesus e Salve o Amor.
Aproveitemos, então, essa maravilhosa homenagem ao mega astro
da musica popular que, tanto na Terra quanto pelas plagas do
Infinito, comemora o seu 35º. Aniversário de realização do grande
Concerto ao Vivo, realizado em Janeiro de 1973, no Hawaii, quando
pela felicidade dele, e de todos nós, a renda fora toda revertida em
benefício de uma Instituição de Combate ao Câncer do Hawaii.
Um marco na sua carreira profissional e um passo além na grande
romaria empreendida não somente por Elvis Presley, mas por todos
aqueles que se dedicam na Música, e nas Artes, ao engrandecimento
da Vida Perfeita.
Congratulações a todos e boa noite!
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Ed Sullivan

(Espírito)

(Salvador/BA, 10 de dezembro de 2012).
Nota do médium: A mensagem espontânea do querido Amigo
Espiritual, fora transmitida às 17h04min, sendo que para ele, como nos
alertou, já se encontrava noite.
Na realidade, não saberíamos informar com exatidão se o amoroso Ed se
encontrava ao nosso lado ou em região vibratória próxima ou distante de
nosso Orbe.
Porém, o que ficou para mim, pessoalmente, fora o seu extremo amor e
carinho em forma de sublime jato de magnetismo curador, que endereçou
ao nosso coração ainda tão jovem e já tão combalido pelas lutas da vida na
Terra.
Nota biográfica (Wikipédia):
Ed

Sullivan, nome

artístico de Edward

Vincent

Sullivan,

(Nova

Iorque, 28 de Setembro de 1901 — Nova Iorque, 13 de Outubro de 1974)
foi um famoso apresentador de televisão dos Estados Unidos, com elevado
destaque na cultura popular daquele país, tornando-se uma referência
dentro

da

cultura

televisiva

norte-americana,

principalmente

nas décadas de 1950 e 1960.
Seu programa dominical, denominado "The Ed Sullivan Show", teve início
em 1948 e término em 1971 na rede de televisão CBS; por lá passaram os
maiores

nomes

da música popular

Presley, Beatles, Rolling

Stones, The

em

todo

o século

Doors, The

Bee

XX: Cher, Elvis
Gees, James

Brown, Jackson Five, entre outros. Morreu de câncer no esôfago
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CAPITULO 48

A VERDADEIRA REALEZA
Como muitos imaginam, em finais desses Tempos de tanto
aturdimento e precipitações, “nada haveremos de encontrar após
a morte”!...
Será mesmo?!...
Contribuindo, um pouco, com o meu parecer simbólico com o
grande projeto de humanização da Terra, pelas bênçãos venturosas
do Evangelho de Jesus, procurarei, em pouquíssimas palavras,
versadas em muito amor e extremo carinho por todos aqueles que
deixei sobre o solo da minha tão doce e amada morada carnal antiga,
verter dos Céus do Infinito para a planície ensolarada do Mundo
Físico, banhado pelos raios dourados da Majestosa Morada Celestial,
alguma coisa de nossa frutífera, quão encantadora, experiência de
um ser “desencarnado”, morto para vocês, mas vivíssimo para Deus.
E não sem corpo de matéria, como muitos daí na sua ignorância das
realidades transcendentais, ainda imaginam...
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Encontrei do lado de cá, nos primeiros dias após a minha suave
partida, alguns daqueles que houveram por bem me afastar do mal e
empreender, mesmo que a toque de alguns inconvenientes, o labor
de fazer de minha pobre alma, renitente em erros perpetrados em
vidas pregressas, uma escrava do Bem e, agora, detentora de uma
glória que, para muitos, só haveria de vislumbrar nos reinos da
fantasia segundo a concepção da Disneylândia...
Levado da Terra para o Céu, o nosso intimo ou, ser psicológico,
transubstanciou-se em uma maravilha tão grande para os meus
próprios olhos, que não parei de verter lágrimas por pelo menos
quatro semanas, que para mim foram riquíssimas em expectativas e
novas realizações no campo do conhecimento e do entendimento do
Espírito.
Muitas pessoas, ao chegar pelas paragens do Além, têm, também,
vertido muitas lágrimas, mas estas, infelizmente, de dores cruciantes
e arrependimentos tardios, que fazem a alma converter-se em
expurgo das idiossincrasias originarias do corpo físico que
emprestado a nosso beneficio, acabamos por transformá-lo em
agente de nossa própria miséria.
Não pensem, meus irmãos, que o corpo de matéria mais densa não
tem as suas complicadas capacidades de “reter”, absorver, antes
mesmo de expurgar, tal qual o seu domiciliado, o Espírito, suas
ideações ou formas-pensamentos que, após o seu decesso, acaba por
gerenciar todo esse arsenal de detritos para a sua cópia primeva,
estruturada em energias um tanto que mais rarefeitas, mas
continuando ainda a ser matéria.
Pois bem... voltando ao assunto central de nossa singela
comunicação, deixei, ao partir daí, um mundo de “glórias” que faz
brilhar os olhos de qualquer ser vivente, mas que para se tornar útil
para a alma, em si mesma, e ser agradável a Deus, haverá cada um
de nós vertermos muitas lagrimas intimas em sorrisos exteriores, a
feição de “bonecas de porcelana que mesmo com um pedacinho de
seu braço quebrado ou retirado seu corpo inteiro”, manter-se-á em
motivo de deslumbramento para todos que haverão de identificar em
sua face o mesmo sorriso de sempre.
Aliás, como já nos ensinara o querido Francisco “Cândido” Xavier:
“O médium ou espírita, mesmo chorando por dentro, deverá sempre
estar sorrindo por fora”...
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Pois, fora agindo assim que me converti, silenciosamente, em
embaixadora de Jesus Cristo diante de uma legião de “súditos” que,
escravizados à pompa e ao louvor da Terra, sequer imaginam a qual
realeza devemos estar todos nós submetidos, diante do Universo, que
é a própria Paternidade de Deus.
Agora, me encontro feliz, pois em chegando ao Reinado do Cristo e
abdicando-me das glorias da vida no Orbe terreno, não fora a minha
profunda surpresa que acabei por encontrar a oportunidade de
continuar meu misero trabalho num Reino tão maravilhosamente
mais belo e tão magnificamente mais compensador, que aquele ao
qual deixei no solo do planeta.
A imaginação de meus irmãos poderá chegar a algum sucesso, se
confiarem em nossas humildes palavras e nas mais belas histórias
dos contos de fadas...
Aqui, agora, me vejo tão humana quanto antes, mas integrada
numa Vida mais formosa e mais verdadeira, com seus castelos
belíssimos, que, ao nosso olhar, mais se parecem a construções de
cristal cravejadas de pequenas jóias a semelhança de pequeninas
estrelas, a irradiar luminosidades tão encantadoras como o olhar
terno e doce de Jesus.
Um mundo de delícias na música, na poesia, nos versos e nas
prosas que são sussurradas, por seres invisíveis, aos nossos ouvidos
tal qual uma brisa suave e leve a perpassar nossos Espíritos em
completo deleite de ternuras celestes, diante da magnificência e da
bondade do Criador.
De um lado para o outro, festejamos as carruagens aladas
passarem com seus formosos corcéis aureolados por irradiações em
cores diversas, a caracterizar não só suas emanações emocionais
como a de seus bondosos senhores, numa integração quase perfeita
entre a Natureza Humana e a Natureza Animal em vitalidade
exuberante, que dá-nos uma visão mais profunda da riqueza
Espiritual a manifestar-se nos diferentes mundos espalhados pelos
Universos sem conta e sem fim.
A flora é belíssima! Ah, esta se caracteriza por seus aromas e cores
diversificados. E quanto à fauna... o mais selvagem de seus felinos,
por aqui, não passa de doces e mansos gatinhos domesticados, que
trazem aos nossos ambientes íntimos a graciosa beleza da Natureza,
rica e variada de nosso lindo Oasis.
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E o sexo?!... “Bem aventurado os que têm puro o coração”. A
libido se expressa com muito mais intensidade e mais volúpia que no
vosso mundo.
A riqueza dos sentimentos de uns para com os outros vêm de
encontro ao anseio de todos aqueles que, ávidos do Grande Amor,
permutam a fraternidade e a caridade, a ternura e o amor, em seu
mais profundo conceito.
Como dizia... o sexo! Este, temos a conta de um tesouro muito
precioso que compartilhamos não apenas com os nossos esposos e
esposas no romance intimo e sincero, mas também, em seu sentido
mais amplo, na troca efusiva de vibrações belíssimas da ternura,
carinho e da amizade entre todos os seres da Criação.
Encontramo-nos, certamente, em uma sociedade mais luminosa e
menos afeta pelos temperamentos belicosos de vosso Orbe e que,
para ser sincera, diria, mesmo, encontramo-nos num Paraíso.
Entretanto, apesar de vivermos numa comunidade onde impera a
paz e a alegria, não estamos isentos dos contragolpes desferidos por
agentes oriundos de outras regiões da nossa Galáxia...
Muito embora impere o amor sincero e a felicidade intima e sem
máculas, temos encontrado em nosso campo de ação, ou Universo
dimensional, se assim o preferirem, dificuldades não somente na área
da defesa de nossas fronteiras, como também na incursão de nossos
agentes de proteção nas comunidades que poderíamos classificar de
“obsessores” ou personalidades da maldade, que de igual para igual,
ou seja, no mesmo campo de ação que o nosso, nos vêm trazendo
grandes desconfortos e entraves ao progresso pacífico de toda a
região espacial por onde se estende e se localiza o nosso Império de
Paz e Fraternidade.
Porém, não estranhem a nossa palavra, já que solicitamos aos
queridos amigos da Terra tomar como lição de esclarecimento as
narrativas singelas do querido André Luiz/Chico Xavier, na iluminada
obra “Nosso Lar”, que nos narra as peripécias de sua comunidade
espiritual diante dos problemas de socialização e socorro às
comunidades umbralinas, ou periféricas, da Colônia Espiritual.
Ou então, busquem estudar, sob o socorro caricioso de nossa
veneranda amiga Maria João de Deus, na excelente e clássica obra
“Cartas de uma morta” (Francisco Cândido Xavier, Editora LAKE).
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A vida além das fronteiras da Terra, se desdobrará ao Infinito e a
luta do Eterno Bem contra o mal ilusório (pois, na realidade, ele não
existe!) se processará até que, em definitivo, encontremos ou
realizemos a paz interior e completa através do Amor Exemplo em
qualquer condição ou situação.
O nosso pequeno-grande Orbe, se encontra numa região ainda
desconhecida materialmente, ou visualmente, pelos cientistas da
Terra, no entanto podemos adiantar-lhes, a título esclarecimento
sentimental, que seu nome singular é: Safira.
Apreciamos-lhe a atmosfera espiritual por magníficas irradiações de
várias tonalidades, eminentemente emocionais, que, segundo temos
observado, pelo estudo da comunidade terrestre, haverá em breve de
ser identificado por sua aura magnética, por intermédio de sensitivos
terrenos
mais
adestrados
e
melhores
capacitados
em
desdobramentos mediúnicos, ainda que em condições limitadas, nas
tonalidades azul, amarelo, verde, púrpura, marrom (“terra”
suave), cristal e rosa- carmim suave.
O nosso doce recanto espiritual de Paz e Alegria, se encontra numa
Dimensão espacial na qual os irmãos da Terra ainda levarão longo
período de tempo para identificar-lhe a presença material. É certo
que a aparelhagem eletrônica da Terra ainda não está
suficientemente preparada para nos captar o pensamento, senão
através de específicos equipamentos mediúnicos, como no caso de
nosso irmão Vivaldo, que já se encontram, mais ou menos,
habituados com as incursões mentais, magnéticas e elétricas nos
Reinos Mais Elevados da Vida Maior.
Afinal, para que um contato entre mundos tão distintos possa se
realizar, haveremos de caminhar um ao encontro do outro. Espírito e
médium, há de se converterem em “antenas vivas”, magneticamente
entrelaçadas não só pelo desejo ardente de realizar o melhor, mas
pela capacidade de se entenderem pelos fios sensíveis do amor, do
ideal, do carinho, da ternura e da profunda confiança um no outro.
A parceria deverá ser perfeita.
No entanto, fiquemos com a certeza de que esse meu novo mundo
poderá ser o mundo de cada um de meus irmãos ainda encarnados,
mas somente se empreenderem com sucesso, e de coração sincero
no ideal do bem geral, a caminhada para o vosso mundo interior,
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onde está o vosso coração, e iniciando essa caminhada a partir do
desejo ardente em amar a Deus e a toda a Sua Criação.
Fiquem com a minha boa noite carregada de muito amor e repleta
de bênçãos para cada um.
A majestade que se fez serva de todos,

Grace Kelly

(Espírito)

(Salvador/BA, 16 de dezembro de 2012, às 18h41min).
Nota do médium: A querida Benfeitora Espiritual Grace Kelly, é uma
Entidade muito risonha e muito feliz. Ela mesma foi quem escolheu a cor
das letras de seu nome, como assinado acima.
Muito interessante, é a maneira jovial com que ela se comunica comigo.
De maneira sempre inusitada, ela se manifesta com um gesto facial muito
sugestivo, como se estivesse nos especulando a própria alma, ou
intimidade, quando passa a nos ministrar alguma orientação amiga,
sugestionando-nos a fazer exatamente como ela deseja.
Sua presença, sempre nos leva às lágrimas de santa emoção, tamanha a
beleza e a ternura de seu Espírito venturoso.
Pelas rápidas imagens mentais que ela nos inoculou à própria mente,
durante a sua psicografia, do Planeta em que ela habita atualmente, passei
a entender melhor o que vem a representar um “Mundo Feliz”.
Quando psicografamos a sua mensagem espiritual, até então, nada
sabíamos de sua vida pessoal, a não ser que havia sido uma famosa estrela
de Hollywood, que havia abandonado a carreira cinematográfica para casar
com o príncipe de Mônaco, Reinier.
O que nos marcara, mesmo, de sua vida profissional, foram os seus
maravilhosos filmes que, quando jovem, assistíamos com verdadeira avidez
nas Sessões da Tarde, da TV Globo.
Nota biográfica (Wikipédia: 18/12/2012):
Grace Patricia Kelly
(Filadélfia, 12 de novembro de 1929 — Mônaco, 14 de setembro de 1982)
foi uma premiada atriz norte-americana, vencedora do Oscar na categoria
Melhor Atriz e, após seu casamento com Rainier III, príncipe-soberano
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de Mônaco, tornou-se a princesa de Mônaco, sendo conhecida também
como Princesa Grace de Mônaco.[1]
Grace é considerada a décima terceira lenda do cinema mundial, de
acordo com o Instituto americano do cinema.[2] Sua morte se deu em
virtude de um acidente automobilístico em 14 de setembro de 1982.[1] Kelly
é também considerada, além de um ícone da moda, a "princesa mais bonita
da história".[3] Como atriz, estrelou onze filmes, entre eles "Amar é sofrer",
pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Atriz e o Globo de Ouro de melhor atriz
em filme dramático.[4] No total, a atriz recebeu dez nomeações aos
principais prêmios da indústria cinematográfica mundial, tais como o BAFTA
e o Globo de Ouro, das quais venceu seis vezes.[5]
Além de atriz e aristocrata, Grace Kelly também foi uma filantropa e
ajudava
artística.

especialmente
[6]

Seus

pessoas

trabalhos

que

desejavam

humanitários

se

seguir

intensificaram

a

carreira

após

seu

casamento com o príncipe, pois ela ficara impossibilitada de exercer sua
profissão de atriz.[7] Kelly foi madrinha de várias instituições sociais entre
elas a Association mondiale des amis de l'enfance, uma organização
internacional, criada pela própria, que tem como objetivo ajudar crianças
carentes.[7]
Em 2011, foi anunciado a compra dos direitos autorais de Grace of
Monaco , pela produtora Stone Angels para uma adaptação cinematográfica
da obra. O longa, que terá o mesmo nome do livro, será dirigido por Olivier
Dahan, com produção de Pierre-Ange e roteiro de Asash Amel.[8][9] O filme,
a ser protagonizado pela atriz australiana Nicole Kidman, centrará a história
no período de dezembro de 1961 à novembro de 1962, quando Grace
desempenhou papel decisivo em uma negociação política entre o presidente
da França Charles de Gaulle e seu marido.[10]
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CAPITULO 49

UMA BOA VIDA!...
Meus queridos amigos!
Não temos, nós dois, Hardy e eu, outra forma de externar o nosso
sentimento, senão o de afirmar com todas as letras do Alfabeto
Divino do Amor: Somos amantes de UMA BOA VIDA!
Não, não se assustem.
A vida que pedimos a Deus, ainda em “vida”, e agora após a
“morte”, mesmo depois de uma desencarnação sem grandes
violências para os nossos Espíritos alegres e sorridentes, não seria
outra que não aquela expressa no semblante augusto de Nosso
Senhor, pelas diversas imagens holográficas que pairam pelo mundo
a deixar-nos entrever a ternura de sua magnífica Alma Divinificada,
não somente no martírio e no sacrifício extremo da Cruz, mas, e
principalmente, na da sua caminhada em linha reta e ascendente
para Deus.
Da manjedoura ao calvário, não teve o Divino Messias senão dores
e angústias extremas, mediante as ingratidões de um povo que se
constituía em pilhéria humana para os seus ouvidos sensíveis e seu
coração terno e cheio de amor e bondade para com todas as criaturas
de Deus, que se olhava para Ele como um Salvador, em muitas
ocasiões, em outras tantas, não o tinha senão a conta de delinqüente
e corrompista da Lei Antiga, a devastar os corações sombrios da
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malta corrupta e perversa de então com o mais delicioso convite de
reforma moral que já se teve notícia, pela entrega dos tesouros
fictícios da transitoriedade humana aos cofres sagrados da Justiça
Soberana, toda amor e toda bondade, transformando tormentas de
ingratidão e egoísmo em pura benção de solidariedade e fraternidade.
Tivemos, eu e o querido Stan, a felicidade maravilhosa de nos
convertermos em “senhores do riso”, o que para nós se tornou um
fantástico motivo de alegrias inenarráveis que só poderemos pagar
aos queridos irmãos nossos que ficaram na Terra dos homens
encarnados, com a bilheteria que haveremos de arrecadar em
bênçãos pelos próximos milênios, e isso se trabalharmos com afinco e
determinação a custa de muito suor, lágrimas (algumas, pelo
menos!) e muitos e muitos risos.
A determinação com a qual temos nos esforçado, eu mais que o
Stan... (Risos!), para romper os liames da usura e da vaidade, têm
ao mesmo tempo nos proporcionado tantas forças morais que
acreditamos que, muito em breve (breve mesmo! Risos
novamente...), haveremos de adquirir credenciais para voltarmos aos
palcos da Terra, ou melhor, às “telas” da nossa santa Terra.
Ficamos muito felizes pela lembrança que o vosso povo tão querido
e amado vem dedicando aos nossos Espíritos, ainda tão sequiosos de
luz e mais esperanças na Humanidade do orbe planetário.
Sim! A esperança não morre jamais. Ela nos dá forças e coragem
para continuarmos a trilhar pelos mares turbulentos da evolução,
principalmente quando ainda trazemos na alma os espinhos dolorosos
da consciência de culpa.
Façamos, então, um pequeno e inusitado acordo...
Vocês lembram fervorosamente por nós dois em suas preces ao
Senhor da Vida, e nós, por nossa vez, prometemos interceder pela
felicidade de cada um de vocês junto aos nossos mais Elevados
Espíritos...
O que acham vocês?!
Mas ficamos assim, o nosso reencontro de sinceros desejos e
felicidades perenes fica acertado mediante a nossa total entrega ao
Cristo Jesus, que para nós sempre haverá de ser o nosso maior e
melhor amparo diante das alegrias e das tristezas da encarnação, que
nunca se encerra, mas se converte cada vez mais em motivos de
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extrema felicidade para todos aqueles que se dedicam ao bem pela
Caridade e pelo amor extremado aos seus irmãos em humanidade,
pela Fraternidade sincera perpétua.
Sejamos todos cada vez mais alegres e abarquemos todo o
Universo, através de nossas orações aos nossos irmãos do coração e
do espírito.
Estamos integrados num grande concerto universal, onde ninguém
escapa ao olhar atento de Deus.
O abraço repleto de carinho e de formosas flores a derramar seus
aromas nos corações de nossos queridos e amados companheiros de
luta, estamos encarnados no solo da Terra material ou espiritual...
Deus Sempre.

Oliver Hardy & Stan Laurel

(Espíritos)

(Salvador/BA, 22 de dezembro de 2012, às 18h13min)
Nota do médium: Pela própria apresentação das frases, no texto acima,
podemos notar que tanto um quanto o outro se mantinham em
comunicação espontânea através o médium, que captava pela psicografia
e pela intuição as suas palavras versadas em generoso carinho aos seres da
Terra física e espiritual.
Ambos os Amigos Espirituais, que assinam a mensagem, dentro das
condições que impunha a minha saúde física um tanto debilitada, se
apresentaram à minha clarividência mediúnica.
Nota biográfica (Wikipédia):
Laurel and Hardy (br: O Gordo e o Magro; ) foi uma famosa dupla
de comediantes e uma das equipes cômicas mais populares do cinema dos
Estados Unidos, em atividade desde o cinema mudo até meados da Era de
Ouro de Hollywood. Composta por um magro, o inglês Stan Laurel (1890–
1965) e um gordo, o americano Oliver Hardy (1892–1957), a dupla tornouse conhecida durante as décadas de 1920 e 1930 pelo seu trabalho
em filmes de comédia e também apareceram em apresentações teatrais na
América e na Europa.
Os dois comediantes trabalharam juntos pela primeira vez no filme
mudo The Lucky Dog (1921). Após um período aparecendo separadamente
em vários curta-metragens no estúdio de Hal Roach durante a década de
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1920, eles começaram a atuar juntos em 1926. Laurel e Hardy tornaram-se
oficialmente uma dupla no ano seguinte, e logo se tornaram as estrelas
mais lucrativas de Hal Roach. Entre seus filmes mais populares e bem
sucedidos estão os longa-metragens Filhos do Deserto (1933), Dois Caipiras
Ladinos (1937), e A Ceia dos Veteranos (1938) e os curtas Negócio de
Arromba (1929), Liberdade

e

Seus

Perigos (1929)

e Caixa

de

Música (1932), este último vencedor do Oscar de Melhor Curta-Metragem
(Comédia).
A dupla deixou o estúdio de Roach em 1940, e apareceram em oito
comédias "B" da 20th Century Fox e Metro-Goldwyn-Mayer de 1941 até
1944. Decepcionados com os filmes em que tinham pouco controle criativo,
de

1945

a

1950,

cinematográfica

e

a
se

dupla

não

concentrou

apareceu
em

suas

em

nenhuma

apresentações

produção
teatrais,

embarcando em uma turnê pela Inglaterra, Irlanda e Escócia. O último filme
d'O Gordo e o Magro foi Atoll K (1951), e depois se aposentaram das
telonas. No total, eles apareceram juntos em 106 filmes, sendo 40
curtas sonoros, 32 curtas mudos e 23 longas-metragens, e nos outros 11
filmes fizeram pequenas pontas.
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CAPITULO 50

IRMÃOS... Coragem!
Queridos amigos:
Atendendo aos pedidos silenciosos, pelos fios invisíveis da oração,
dos que deixei na Terra, e, por grata felicidade, do que aqui se
encontram ao meu lado, do lado de cá dessa vida tão miraculosa que
acostumamos apelidar de O Mundo dos Espíritos, os verdadeiros
amigos que encontrei (ou reencontrei!) nessa nova insuspeitável
“Novela”, venho nesse instante pedir desculpas aos muitos colegas e
companheiros que, por felicidade, carinhosa mesmo, tive a alegria de
compartilhar tantos momentos de belezas e profundas alegrias, que
só podem ser reconhecidas agora com o meu sorriso sincero de terna
gratidão.
Hosana! Salve o Senhor da Vida, que me fez entrever as supremas
alegrias do Espírito, ainda quando no “pacote de mercado”, na
condição de um simples trabalhador, ou um simples servidor do
Grande Bazar da Vida, onde realizamos com o suor do rosto e
compramos com o salário bendito das boas obras praticadas, o luxo
verdadeiro, a riqueza real e o tesouro inapreciável da alegria e da paz
da consciência, que haverá de nos valer a hospedagem na Estalagem
Espiritual do Cristo, quando pude realizar algo de útil em nome das
grandes amizades que fiz e, infelizmente, não pude, em vida, fazer
melhor e da maneira que eu gostaria.
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Sei que posso estar me fazendo de estopim da “cavalaria
montada”, quando muitos terão a oportunidade em me detonar,
talvez, pela minha falta de modéstia, mas a felicidade que me
envolve todo o ser, neste momento, me faz lembrar apenas do que é
bom e útil para vocês, quanto para mim mesmo, servo insignificante,
agora, não de organizações transitórias, mas do Empreendimento
Supremo a que os queridos senhores e senhoras das Artes e da
Musica se dignam realizar, ou pelo menos deveria se dignar realizar,
em expressão de amor e dedicação, renúncia e caridade, valores
perenes da Alma Imortal, aos transeuntes sofridos e angustiados da
nossa Terra tão querida e amada.
Os Guardiões da Avenida, como são denominados os Agentes
Protetores das “caravanas carnavalescas” que fazem a “festa” dos
foliões, estas, aparentemente só munidas das formas atraentes dos
corpos suados das dançarinas alegres e dos dançarinos eufóricos, aos
nossos olhos imateriais não passam de um grande cortejo de
aberrações e loucuras dos sentidos humanos, haverão de tomar as
rédeas dos carros alegóricos e tristemente adornados de fantasias
macabras (pelo menos para nós, que já estamos a nos movimentar
numa outra faixa de existência, ou interexistência, sem a cegueira
usual dos homens de carne material) movidos a serviçais menores
(Espíritos de baixa evolução espiritual), os que provavelmente
voltarão ao seio da Humanidade do futuro no habitat ideal (no seio
dos mares, nas regiões inóspitas dos vulcões ou entre as furnas das
selvas bravias da Amazônia), para a formação genética de seus
corpos humanos, quando poderão fazer muito melhor do que o meu
pobre Espírito o fez.
Minha gente! A Vida Espiritual, realmente, é Bela, mas repleta de
desconfortáveis surpresas. Principalmente, para aqueles que não
traçaram a sua vida material consoante os versículos da Bíblia.
Baltazar (*), o grande filósofo incompreendido, já afirmava-nos a
grandeza do Firmamento pela ótica da simplicidade.
Pois bem, sejamos simples como as crianças.
Sejamos humildes feito o mais simples dos animais domésticos.
E suportemo-nos uns aos outros, segundo o desejo do Cristo.
Meu Deus! meus amigos!... Quanto tempo perdido nisso tudo, no
que se convencionou chamar “vida física”?!...
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Não podemos adiar mais a nossa real felicidade. Busquemos a paz
pelo desejo ardente de construir uma vida melhor, mais saudável e
mais justa para todos.
Eis a chave da felicidade eterna.
Sim, são palavras simples, sem grande pompa e, graças a Deus,
sem vestígios de grande vaidade... Somente aquela em estar fazendo
parte de um serviço todo ele moralizante.
Fazemos parte de uma única existência. Permutamos, dia e noite,
de maneira ininterrupta, o oxigênio da atmosfera. Lubrificamos o
coração, uns dos outros, com a graxa de despotismo e do escândalo,
ou com o licor venturoso das delícias emocionais do amor puro e do
amor verdadeiro.
Pensemos um pouco mais nesses assuntos tão sérios e tão
interessantes para as nossas existências.
Alegria Glória...
Sejamos unidos e paz para todos.

Marcos Paulo

(Espírito)

(Salvador/BA, 12 de novembro de 2012, às 19h45min).
Nota do médium: Mensagem psicográfica espontânea do querido
companheiro espiritual recém-desencarnado, que teve como Madrinha
Espiritual, durante a comunicação psicográfica, a querida e saudosa
Entidade Espiritual Janete Clair, que lhe sustentou na transmissão da
carta.
(*) Logo após a comunicação acima, fomos buscar na internet alguma
informação sobre quem ele, Marcos Paulo, deveria estar se referindo,
quando encontramos, com a sua ajuda, a devida resposta para a sua
reflexão:
“O teatro recebeu vários nomes desde a sua inauguração até aos dias de
hoje. Primeiramente chamava-se Teatro D. Maria Pia, em homenagem à
esposa de D. Luís I. Após a implantação da República mudou de nome para
Teatro Funchalense. Posteriormente foi nomeado Teatro Manuel de Arriaga,
antigo deputado pela Madeira e Primeiro Presidente da República. Anos
mais tarde é proposta, pelo então presidente da Câmara, Fernão de
Ornelas, uma nova denominação para Teatro Municipal Baltazar Dias, em
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homenagem ao dramaturgo de origem madeirense, designação essa que
permanece até aos dias de hoje”. (O grifo é meu).
http://www.cmfunchal.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=87
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CAPITULO 51

GENTILEZAS!
Queridos companheiros de Espiritismo!
Temo que alguns dos amigos, em transito na Terra, não
compreendam algumas de minhas palavras nesse momento mágico
de reflexão, de luz e de engrandecimento de nossa alma, já que tanto
nós do Plano Espiritual quanto vocês daí, temos, ainda, muito o que
aprender e o que estudar, sentir e aprender,
no qual, pela
magnânima misericórdia do Alto, voltamos pelas portas da
Mediunidade esclarecida em Allan Kardec, com o coração cheio de
alegria a conclamar à todos, em particular, a uma vida mais justa e
muito mais sadia, partindo todos nós do pressuposto de que o Céu
pertencerá aos “mais brandos e aos mais humildes”. Ou seja, a
aqueles que verdadeiramente consagrarem as suas vidas, com ânimo
e vigor, aos testemunhos da compreensão fraternal uns com os
outros.
Deus nos pede tolerância mútua. E a paz na Terra depende,
invariavelmente, no depósito de amor e carinho, afeto e concórdia
que distribuirmos entre todos aqueles que passam pelo nosso
caminho.
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É difícil, eu bem sei disso. Já que a minha luta íntima para
compreender e tolerar, foi realmente intensa, durante a minha última
passagem pela vida carnal.
Não sei bem ao certo se tive êxito. Mas, agora, sou mais feliz, pois
carrego nos meus próprios ombros, a cruz da felicidade, por ter
lutado muito e suado muito, nessa bendita oportunidade de
reabilitação que Deus nos dá: A Reencarnação.
Sendo assim, exposto o nosso pensamento introdutório, pedimos
vênia aos nossos Superiores Hierárquicos, que nos reservem, nesse
momento de glória e exaltação ao Senhor da Vida, um pouco do elixir
da alegria e da confiança para que não nos falte agora, e nem jamais,
a esperança nas palavras Imortais do Salvador: “Tendes fé, mesmo
que do tamanho dum grão de mostarda”!...
Hoje, passados os longos primeiros anos de adaptação à minha
nova vida, a verdadeira, posso lhes garantir que tudo por aqui é uma
verdadeira beleza!...
Nada de loucuras, nada de torturas e nem de competições...
Tenho para mim, que me deparo em um imenso e maravilhoso
paraíso, um verdadeiro Oasis de fartura e bem aventurança.
Não que eu as mereça.
Longe de mim, pensar dessa maneira... Mas compreendo agora,
mais do que antes, que a misericórdia indefectível do Senhor da Vida
tem se derramado sobre nós com uma vertiginosa bondade, que
justo seria dedicarmos um pouco mais de atenção, e de “coração”, a
tantas oferendas que temos recebido do Pai Celestial e que,
praticamente, em nada temos Lhe retornado em preito de gratidão.
O momento é oportuno, já que o nosso querido Rei do Rock, Elvis
Presley, amoroso e amante da música saudável, dos mais pobres e
desvalidos (sua ultima existência na Terra é um testemunho
inquestionável do que estou a dizer!), tem se desdobrado em
“muitos” para que seu esforço seja compreendido, e sentido, como o
trabalho de muitos... muitos que, assim como nós mesmos, têm se
esforçado para trazer, de uma forma ou de outra, ostensiva ou não,
uma palavra de incentivo e de conforto aos amigos e familiares que
deixamos para traz, mas que continuam em nossos corações nessa
nova estrada, que nunca terá fim: A Estrada da Eterna Evolução!
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Tenhamos em mente, que cada modesto movimento de nossa
parte, no sentido de elevar os nossos sentimentos e os nossos
pensamentos para as Esferas Mais Altas da Espiritualidade, segundo o
Evangelho do Senhor, teremos ao nosso lado uma quantidade imensa
de Companheiros desencarnados, ativos e magnânimos, que
seguramente não prescindirá, de cada um de nós mesmos, do
exemplo das boas obras, para que eles, os Emissários da Luz, por sua
vez, não somente tenham condições de seguirem conosco, nos
ajudando a carregar a cruz da vida material, mas que possam
também evoluir junto conosco...
A vida espiritual é uma perpétua continuidade da vida material.
Não saberíamos dizer onde começa uma e termina a outra. Tudo se
encadeia, passo a passo.
Nada no Universo dá saltos.
No entanto, a lei é de crescimento, trabalho e evolução.
Para os do “andar de cima”, nós do “andar de baixo” somos
cidadãos do mundo, tanto quanto eles.
Os Amigos da Imortalidade têm nos dado tanto e nada tem exigido
de nós, senão a nossa humilhação perante o Deus da Vida... A
consciência de que nada somos e nada haveremos de valer sem a sua
proteção misericordiosa.
Ele, o Todo Poderoso, é o doador de toda a nossa felicidade, mas
não a “felicidade” fictícia da luxuria e das depravações carnais, como
temos vivenciado por séculos e séculos em reencarnações que mais
se assemelham a matadouros e frigoríficos, no qual temos vertido o
nosso próprio sangue e estraçalhado a nossa própria carne, diante da
inglória sede de iniqüidades.
Posso agora assegurar, com toda a certeza de meu pobre coração,
que a lenda de Drácula não faz parte apenas dos contos românticos e
de terror do mundo material. Não mesmo. Por aqui, pelo menos nas
regiões de sombras e dor, suplício e desventura das regiões
espirituais mais próximas do Planeta, o que mais observamos são
estranhas criaturas em forma vampiresca sugando o sangue
(material!) uns dos outros e cometendo as maiores atrocidades uns
com os outros, como se estivéssemos diante de um inconcebível
Teatro de Horrores.
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Os “feras” daqui, possuem presas afiadas e nutrem-se dos fluidos
vitais e das “carnes” espirituais dos seus irmãos imprevidentes, que,
assim como eles, caíram moralmente nos precipícios da loucura e da
rebeldia, do egoísmo e da egolatria, do conforto excessivo e da
sexolatria. Numa verdadeira hecatombe existencial.
Será, meus irmãos, que seja preciso tecer maiores comentários a
cerca da vida espiritual dos depravados e dos déspotas, dos lascivos
e das “pessoas de má vida” (as que encontram prazer da derrota
emocional dos semelhantes)?!
Então, o que têm nos faltado meus queridos amigos e irmãos?!...
Será que, ao pendermos as nossas cabeças no travesseiro, na hora
de dormir, poderíamos ser sinceros com nossa própria
consciência?!...
Além da suprema gratidão a Deus, deveríamos ter um pouco mais
de amor aos nossos irmãos, sejam eles ricos ou, principalmente,
pobres.
Aliás, os pobres de vossa Terra, para nós são, em realidade, os
verdadeiros vitoriosos perante o Altíssimo, caso aceitem com
humildade as suas aflições.
Sim! Os ricos também têm seu lugar guardado no Céu. Entretanto,
é mais fácil um camelo entrar por um buraco de agulha do que ele (o
rico!) entrar no Reino de Deus.
Tenho cá pra mim, que o Cristo não estava falando somente por
parábolas! (Risos).
Conclamo, também, a todos à eterna e graciosa gentileza.
Nada mais vos peço.
Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre.
Mas se é que mereço alguma dádiva e posso pedir alguma coisa ao
Criador, rogo a paciência de todos para com àqueles que nos clama
por um gesto de compreensão e lealdade, simplicidade e caridade.
Afinal de contas, somos todos irmãos e devemo-nos uns aos
outros.
Só o Pai é nosso provedor verdadeiro.
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Fiquem com o abraço forte e carinhoso do amigo que não os
esquecerá jamais.

Roberto Martinho

(Espírito)

(Salvador/BA, 10 de dezembro de 2012, às 14h12min)
Nota do médium: Como pudemos observar, o nosso querido Amigo
Espiritual Roberto Martinho tem consagrado o seu precioso tempo na Vida
Mais Alta, não somente ao trabalho glorioso das Artes Teatrais, mas, muito
particularmente, ao seu crescimento com Espírito em ascensão para Deus,
estudando Allan Kardec e Chico Xavier, principalmente. Pois, segundo ele
mesmo: “A Obra de Chico Xavier é um desenvolvimento natural da de
Kardec. Uma não existiria sem o auxílio da outra. Se isso acontecesse, seria
como um Espiritismo capenga. Se é que os meus irmãos podem me
compreender”.
Nota Biográfica (Fonte na internet: Famosos que Partiram):
ROBERTO MARTINHO
* Araranguá, SC (14/01/1927)
+ Rio de Janeiro, RJ (19/08/2001)
Jovem ainda muda-se para o Rio de Janeiro, onde inicia os estudos de
arte dramática, no Teatro do Estudante.
Em 1950, estreou na Tupi paulista, fazendo pequenas novelas,
participando da inauguração da TV no Brasil.
A convite de Henriette Morineau, integra o grupo Os Artistas Unidos. Em
1951 tem sua primeira oportunidade no cinema no filme "Maria da Praia",
sendo apontado como a revelação do ano, ganhando o prêmio da ABCC.
Também ganhou os prêmios Saci e o Índio, criados em 1952.
Paralelamente atua também com destaque na televisão, principalmente
no papel de Falcão Negro, super-herói brasileiro de muito sucesso na
década de 50, ao lado de Haydeé Miranda, que ficou sete anos no ar.
Sua estréia na TV Globo foi em 1967 na novela "Sangue e Areia". Durante
quase dez anos, fez quase todas as novelas da emissora, interpretando
principalmente vilões e coronéis.
Em 1970, ganha notoriedade nacional ao interpretar o Coronel Pedro
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Barros na novela "Irmãos Coragem" de Janete Clair.
Além de novelas, fez várias peças teatrais, inclusive nas companhias de
Bibi Ferreira, Marlene/Luiz Delfino e de Graça Mello.
Participou, também com destaque das novelas "Selva de Pedra"; "Uma
Rosa com Amor"; "Carinhoso"; "Fogo Sobre Terra"; "A Escrava Isaura";
"Gabriela"; "Pecado Capital"; "Cabocla"; "Maria, Maria"; "Memórias de
Amor"; "Chega Mais"; "Baila Comigo" e da minissérie "O Tempo e o Vento".
Sua última novela foi "Roda de Fogo", em 1986, na TV Globo.

235

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

CAPITULO 52

EXAMINEMOS A NÓS MESMOS
“Até João, a Lei e os Profetas! desde então, o Reino de Deus está sendo
evangelizado, e todo (aquele) que se esforça (entra) nele”.
Jesus – (Lucas 16:16)

Com a charrua do trabalho e com a força da gentileza, tenho
pensado de mim para comigo mesma, que já subi um pequeno
degralzinho na bendita Escala Espírita, a qual o nosso querido e
amoroso Allan Kardec teve tanto cuidado e dedicado interesse em
fazer publicidade, nas páginas de O Livro dos Espíritos, para que nós,
Espíritos Imortais de toda e qualquer procedência do pensamento
iluminado no bem, pudéssemos compreender a magnitude das
palavradas de vida eterna de Nosso Senhor Jesus Cristo, quanto ao
aprendizado que devemos empreender no rumo da Grande
Eternidade, sejamos seres inferiores, sem grandes recursos de
riqueza moral, ou sejamos alguém que já tenha despertado, em si
mesmo, a luz da sabedoria, do amor e do bem.
Chegando a esse patamar da justa compreensão, dos valores
indispensáveis a nossa ascensão para Deus, não temos alternativa
senão a de caminharmos para frente, sentindo, pensando e agindo tal
qual fôramos convidados pelo Divino Semeador, há mais de dois
milênios, numa escalada firme e segura e que haverá de nos trazer
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tanta bonança espiritual, quanto aquelas prometidas pelo Augusto
Pensamento do Pai, nas Antigas Escrituras.
O Cristo, como Ele mesmo nos afirmou, não viera derrogar as Leis,
mas fazê-las cumpri-las, segundo um novo entendimento, mais
humano e mais apropriado à mentalidade dos povos de sua época.
Agora, passados um pouco mais de cento e cinqüenta anos do
advento do Espiritismo, viemos nós, seus Interpretes e Mensageiros
de Luz, lembrar aos homens da Terra e, em particular, aos nossos
companheiros de Doutrina Imortalista, que a segurança de nosso
futuro está unicamente em nossas mãos, pensamentos e corações.
O novo momento, por qual nós todos transitamos, é de grande
importância para cada um em particular, já que vivemos em uma
verdadeira teia de vitalidade, na qual entrosamo-nos uns com os
outros, segundo a qualidade de nossa substância emocional e
mental.
Temos encontrado, felizmente, numa considerável parcela de
nossos irmãos nossos reencarnados no orbe terreno, grande
quantidade de sentimento pródigo em amor e paz, luz e esperança,
mas por outro lado, ainda, seria um tanto leviano de nossa parte
declarar que o mundo está salvo!...
Certamente, a nossa alegria poderia ser maior caso outra grande
parcela do contingente de seres que habita o vosso planeta se
entregasse com maior ardor, e mais humildade, aos ideais da
verdadeira fraternidade e da verdadeira ternura.
Não podemos negar que o sentimento, antes
pensamento, é o nosso maior tesouro, diante de Deus.

mesmo

do

Sinceramente, eu mesma teria dificuldade em compreender um
Deus Supremo em inteligência, sem antes tê-lo em sentimento,
paixão e amor.
Como dizem por ai: O Amor é a essência de todo o Universo.
Até mesmo Albert Einstein, não fugiu a esta regra, consagrando ao
mundo, pelas mãos de sua própria filha, através de carta singela, o
poder inigualável e insuperável do AMOR.
O amor que arrebata a alma humana às regiões supremas do
Eterno.
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O amor sublime dos Anjos que, dos altos esplendores do Céu, nos
dedicam carinho e segurança, afeto e proteção.
Seria uma vitória para vocês, A REALIZAÇÃO DO AMOR, e uma
inaudita alegria para os seus Guias, que no afã de lhes trazer mais
força e coragem têm, eles, se colocado em condições de extrema
dificuldade espiritual, pois não pensem, meus irmãos, que na
condição de, muitas vezes, Espíritos Sublimes, estão eles isentos de
contragostos, decepções e graves distúrbios de ordem material ou
físico-astral, quando, valorosos e destemidos, se distanciam de suas
Comunidades de Luz, para adentrarem os portais de terríveis
sombras a que estão submersos os homens da Terra...
Dizemos isso com pesar, e em forma de alerta, pois o tempo, tanto
para vocês quanto para os Benfeitores Desencarnados, anda meio
que curto, eu diria: Curtíssimo!
Fazendo um sincero e corajoso exame de consciência, e sem falsa
modéstia, e nem tão pouco sem injustificadas desculpas, será que
estaríamos, de verdade, ascendendo na escala espírita tal qual
apresentada magnificamente por Allan Kardec, ou seria mais atrevido
de minha parte, uma pobre Entidade ainda carregada de chagas, mas
também renovada em temperas, dizer, sem medo de errar, que os
nossos irmãos da vida na matéria densa, não têm cogitado, sequer,
de estudar e interiorizar o pensamento sublime e misericordioso do
Espírito de Verdade?!... Quando ele afirmou que Fora da caridade não
há Salvação?!...
Então, o que estamos produzindo a nosso favor com esse tempo
que a reencarnação nos proporciona? Será que haveria alguém, com
coragem suficiente, para afirma que tem esgotado o seu valioso
minuto em serviço de benemerência geral e real construção de
valores para a sua própria alma imortal?
É difícil, muito difícil, abarcar a humanidade inteira de um só golpe,
como fazem os Espíritos Superiores que estão a serviço do Cristo,
porém, de minha parte, na condição de uma Entidade sem grandes
méritos espirituais, e a partir de uma rápida olhada na atmosfera
espiritual a que vocês transitam, posso assegurar que a situação da
maioria dos amigos encarnados no Planeta é de estarrecer.
Muita festa e pouca produção no bem geral.
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Muito desejo de ter bens materiais e quase nenhum em possuir
bens espirituais.
Muito descanso e pouco serviço em benefício dos irmãos que
gemem e sofrem na solidão de suas noites tristes.
O que estamos fazendo realmente de útil para nós mesmos, que
amanhã, após termos baixado a tumba escura da morte, possamos,
de alguma maneira, regatear com as Sublimes Autoridades da Justiça
Divina, em forma de socorro para nós mesmos?
Não, não percamos a esperança. Como diria o nosso querido André
Luiz (por Chico Xavier): Ainda há um tanto mais de tempo...
Fica agora, além de nosso alerta repleto de carinho, a confiança de
que muitos de meus queridos amigos sediados no orbe planetário,
haverão de fazer esse exame de consciência e “muito mais cedo do
que mais tarde” tomar a sua cruz e corajosamente seguir para
frente e para o alto, na conquista da Perene Luz Divina.
Tanto no solo da vida material como nas Dimensões do Mais Além,
haveremos de todos nós necessitarmos da colheita de bênçãos,
através da Assistência do Divino Protetor.
Sigamos com o Cristo.
Se nos esforçarmos, chegaremos lá.
O beijo carinhoso da eterna e saudosa amiga, segundo os
Evangelhos.

Marilyn Monroe

(Espírito)

(Salvador/BA, 10 de dezembro de 2012, às 15h31min).
Nota do médium: A citação evangélica na epigrafe, foi escolhida pela
própria Marilyn, ao nos soprar ao ouvido o nome do Apostolo Lucas e
quando abrimos aleatoriamente o “Novo Testamento”, Trad. Haroldo
Dutra Dias, Ed. CEI, 2012, caiu exatamente nesse capitulo 16, quando
extraímos o versículo 16, por estar mais em acordo com a sua mensagem.
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CAPITULO 53

COMO É BOM SONHAR CONTIGO!

Sob o frescor caricioso de um “banho de lua”, fico a pensar em
meus irmãos que ficaram sobre a face amiga, porém, nem tanto
“refrescante” do solo terreno...
Minha vontade, de verdade, seria a de envolver cada um de vocês,
meus queridos e amados amigos encarnados, num grande abraço
lirial e repleto das formosas delícias do Paraíso, as quais temos
sentido e vivenciado na verdadeira face do amor e da gratidão, na
nossa Nova Morada do Espaço...
Não é verdade que na Vida Espiritual, não temos festa. Sim, temos
muito entretenimento... Só que estes, são produzidos com o mais
profundo respeito aos bons hábitos, aos bons costumes e aos
veneráveis desejos da alegria sã.
Temos o rock´n´roll, o maxixe, a rumba, o samba, e os mais
variados ritmos que fizeram, e ainda fazem, a alegria dos homens do
mundo material, somente que por aqui, tudo é realizado com o mais
delicioso respeito à dignidade humana e espiritual.
Tudo é paz, alegria e felicidade.
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Se bem que, entre nós, sempre surge um “engraçadinho” tentando
tumultuar a festa... Mas, logo se resolve o problema, enviando-lhe
para as celas de tratamento psiquiátrico que, diga-se de passagem,
estão superlotadas de homens e mulheres, de todas as idades, em
tratamento intensivo, na intenção de conseguirem autorização para
continuarem, entrarem ou, mesmo, se manterem em nossa
comunidade de seres, um tanto mais, melhorados que os que se
encontram sobre o solo da Terra.
Mas, de uma maneira geral, a vida por aqui é uma beleza!...
(Risos).
Mas, como eu ia dizendo, o meu coração repleto de terno carinho
por vocês, não tem outra intenção que não a de dar um “solavanco”
no carro, ainda desgovernado, na vida daqueles que continuam a
pensar que podem, de uma maneira ou de outra, se entreter com as
ilusões da experiência transitória, no corpo de carne, infantilmente,
acreditando que após a morte do corpo perecível, na desagregação
dos implementos fisiológicos, haverão de encontrar o tão “sonhado”
socorro por parte dos Espíritos Amigos, unicamente por terem bebido
e saciado do licor amargo da fartura material e da louca paixão, pelos
obséquios de uma existência voltada para a extravagância, ou, quase
exclusivamente, para a “farra” e para o “desleixo”, com relação aos
aspectos transcendentes de nossa personalidade...
Não estou pedindo aos colegas espíritas e espiritualistas, a que me
reporto mais particularmente neste momento de tamanha glória para
o meu Espírito, ainda, tão sedento de muito amor e de muita “musica
espiritual”, que se mantenham unicamente numa vida de clausura e
desconfiança para com aqueles que ainda não se pautam pelos
institutos da sagrada Igreja do Cristo... Aliás, temos conhecido,
mesmo por aqui, alguns ateus mais “espiritualizados” que muitos de
nós que já nos consagramos à religiosidade com um pouco mais de
conhecimento, ou suposto entendimento das realidades da Vida de
Além Túmulo... Mas, tão somente, venho, com toda humildade de
meu pobre coração, tentar sensibilizar, o máximo possível, com a
força da ternura, a maior quantidade possível de almas generosas e
de mentalidades esclarecidas que já estejam dispostos a caminharem
por uma vida de melhor qualidade, seja na esfera dos sentimentos ou
na das relações sociais, que a nosso ver tem convertido a maioria
de nossos jovens em verdadeiros trapos humanos, a se intoxicarem
cada vez mais com os fluidos insalubres dos ambientes a que se
arrojam, imprevidentes e irresponsáveis...
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Será, em verdade, que seria demais pedir um pouco mais de
prudência e um pouco mais de atenção, por parte de nossos
camaradas espiritistas?!...
Vamos, talvez, ser repetitiva aos olhos de alguns companheiros,
mas como diz o velho ditado, “nunca é demais avisar!”
Na comunidade a que pertenço, fora do corpo de carne (será?!...),
temos vivenciado tantas emoções gratificantes para o nosso Espírito,
que não tenho palavras para definir a “beleza” e o “encantamento” do
que seja viver no Mundo dos Espíritos, das almas fora do corpo de
matéria perecível e renovável...
Outro dia, encontrei por aqui, alguns dos amigos que me
precederam ao fenômeno da morte (que não existe na forma como
entendem os irmãos na Crosta do Planeta), e para a minha grata
satisfação, e surpresa, me revelaram que as angustias do corpo,
tanto, e principalmente, as da alma humana, se convertem em
expressões de insignificância por estas novas paragens, de acordo a
nossa capacidade de sentir o amor através da “musica” saudável e
espiritualizante...
Não necessariamente a musica de “romaria”, mas também aquela
na qual podemos sacolejar o esqueleto e “mandar vê”, sem que para
isso tenha de ser necessariamente uma musica debochada ou
escandalosamente sensual...
Apesar de minha pouca intimidade nas questões de ordem
científica, posso garantir aos meus amigos encarnados, que a poesia
e a música são fontes inesgotáveis de alegria para os seres fora do
corpo material, que pela força de uma mente disciplinada e
acostumada a uma vida cultural caracterizada pela beleza das notas
cintilantes do amor e da alegria, do carinho e da ternura, faz transitar
pelos tecidos sutis do corpo espiritual uma substância de aminoácido
(astral) que tem seu ponto de apoio e origem na glândula pituitária e,
logo a seguir, a espraiar-se pelo sistema sanguíneo, articulando
novas formas de vida microbiana, agora já sob o império da glândula
tireóide, que para os nossos irmãos não passariam, a primeira vista,
de “notas” musicais irradiantes e luminosas.
Podemos dizer que tais elementos, constituem o “Corpo Sonoro”,
mais um daqueles inabordáveis apêndices do perispírito, ou seja, do
corpo bioplástico...
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Por aqui, na nossa nova Pátria, o amor e o romance primam pelo
sentimento puro e terno, sob o qual reina o Amor Divino...
Portanto, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, pedimos que
primem pela qualidade de suas vidas e conduzam-se pelo caminho do
sentimento puro, e tão puro que os Anjos do Céu não tenham
vergonha de se postarem ao lado de cada um de vocês, mesmo que
seja durante uma doce e romântica noite de amor.
Ah! O doce amor-sexual. Este é outro tema encantador e que, se
Deus permitir, voltaremos a conversar.
Fiquemos todos nós sob as preces do Senhor Jesus Cristo, que
ardentemente tem derramado suas dádivas sobre as Humanidades da
Terra e dos Céus.
Beijinhos carinhosos e prometo continuar sonhando com todos
vocês...

Celly Campello

(Espírito)

(Salvador/BA, 17 de fevereiro de 2013, às 19h17min).
Nota do médium: Em determinado momento da psicografia
espontânea acima, quando, por força de minha natural insistência em
registrar o pensamento da Mensageira Cely e ainda lhe tentar analisar a
mensagem pela tela do computador, à proporção que íamos escrevendo,
percebemos a preocupação da querida Amiga Espiritual em me manter
alheio ao processo de leitura da mesma, passando ela a forçar minha
cabeça para baixo, agora pendida sobre as teclas do nosso notebook, sem a
visão da tela, e ainda fazendo-nos perceber que mantínhamos certa
distancia do corpo físico, quase a nos deixar em transe hipnótico e sem uma
lucidez que já estávamos acostumados a ter durante os fenômenos
mediúnicos por meu intermédio.
Não somente ouvíamos a sua voz ecoar em torno de nosso ouvido direito,
transferida por magnetismo especifico do plano físico e astral, como
sentíamos a sua preocupação para que não interferíssemos na transmissão
da mensagem com o nosso pensamento “investigativo” e sem propósito,
pelo menos naquele momento, já que a análise da mensagem poderia ser
feita posteriormente.
Apesar de no nosso relato acima deixarmos transparecer que ela é uma
Entidade muito disciplinada e austera, na verdade ela trata-se de um
Espírito muito meigo e doce, que nos acolhe com o seu carinho

243

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Ed. e-book:
2015

extremamente afetuoso. Aliás, ela é muito brincalhona também. Como
diríamos: Um ser espirituoso e bem humorado.
Nota biográfica (Wikipédia):
Célia Benelli Campello, cujo nome artístico era Celly Campello (São
Paulo, 18

de

junho de 1942 — Campinas, 4

de

março de 2003[1])

foi

uma cantora e precursora do rock no Brasil. Também fez uma participação
como atriz na novela Estúpido Cupido (TV Globo, de 1976).
Depois de casada, passou a assinar Célia Campello Gomes Chacon.
Nascida na capital paulista e criada em Taubaté, Celly começou sua
carreira precocemente: dançou "Tico-Tico no Fubá" aos cinco anos numa
apresentação infantil. Com seis anos cantou na Rádio Cacique em Taubaté,
onde passou toda sua infância. Se tornou uma das participantes do Clube
do Guri (Rádio Difusora de Taubaté). Estudou piano, violão e balé durante a
infância.
Aos doze anos já tinha o próprio programa de rádio, também na Rádio
Cacique. Aos quinze anos de idade (1958) gravou o primeiro disco, em São
Paulo no outro lado do primeiro 78 rotações do irmão Tony Campello que a
acompanhou em boa parte da carreira como cantora e atriz. Estreou
na televisão no

programa Campeões

do

Disco,

da TV

Tupi,

em 1958.

Em 1959 estreou um programa próprio ao lado do irmão Tony Campello,
intitulado Celly e Tony em Hi-Fi, na Rede Record, o qual apresentou por dois
anos.
A carreira explodiu em 1959 com a versão brasileira de Stupid Cupid, que
no Brasil virou Estúpido Cupido. A música foi lançada no programa
do Chacrinha e se tornou um sucesso em todo país no ano de 1959. Nesse
mesmo ano participou do longa-metragem de Mazzaropi, Jeca Tatu.
Durante

a

vida

gravou

outros

sucessos: Lacinhos

Cor-de-

Rosa, Billy, Banho de Lua, que lhe renderam inúmeros prêmios e troféus,
inclusive no exterior, e lhe deram o título de Rainha do Rock Brasileiro.
Para tristeza de toda uma geração que se espelhou no trabalho, Celly
abandonou a carreira no auge, aos 20 anos, para se casar e morar
em Campinas.
Vítima de um câncer, Celly morreu em 3 de março de 2003, no Hospital
Samaritano em Campinas.[2]
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CAPITULO 54

“... É UM PÁSSARO... É UM AVIÃO...”
Meus queridos compatriotas e patrícios do Universo! Acolha-mo-nos
uns aos outros, em nossos próprios corações e diante da enorme
grandeza do Criador...
Depositemos a nossa hóstia de alegria e de sinceridade no
maravilhoso Altar de Sua mais bela e mais perfeita Criação: A
Humanidade.
Não temos a pretensão de dar aulas de filosofia, e nem tão pouco
de cultura acadêmica às mentalidades da Terra, já tão ilustradas pela
ciência humana, mas paupérrimas de virtudes superiores... Porém,
convencido de que podemos fazer alguma coisa, mesmo que de
forma minúscula, trazemos o nosso humilde esforço pelas portas da
Restauração Evangélica, que aprouve ao Senhor da Vinha depositar
nas mãos dos Cristãos-espíritas que, por força de uma reforma intima
ajustada ao entendimento do maravilhoso Emissário Celeste e
Desbravador do Infinito (Allan Kardec), que conduz com coragem e
orgulho a grande bandeira de renovação das almas, pelo amor
máximo ao próximo na pratica constante e sincera da caridade
material e moral.
O Todo Poderoso nos guia os passos. Acolhendo de cada um de
nós, cada gota de luz, em cada prece sincera, que venhamos a
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ofertar a todos os nossos irmãos de luta que, sobre o solo do Planeta
carnal, tem convertido as suas agruras em oferendas de gratidão a
Ele mesmo, por ter nos dados a oportunidade crescer e construir,
amar e nos regenerar, pela dor e pelo sofrimento.
Glória ao Deus de Bondade e Misericórdia, que ama aos ricos e aos
pobres, aos felizes e aos desgraçados, aos tristes e aos vitoriosos.
Temos a certeza de que muitos combates serão travados tanto no
mundo intimo de meus irmãos encarnados quanto no ambiente
exterior de suas realizações espirituais... Porém, pela graça de Deus
e a assistência dos Bons Espíritos, haveremos de vencer a fúria do
dragão devorador de nossas mais sinceras esperanças: o dragão do
orgulho e o egoísmo, da vaidade e da cupidez.
Mas, isso não será possível senão ao preço de muita luta e de
muito sofrimento.
A batalha final, contra o império da maldade que ainda insiste em
reinar sobre a face do planeta, e em suas cercanias dimensionais,
ainda levará muito tempo para que chegue ao seu termo.
O Homem haverá de se transformar numa Super Maquina de
testemunho cristão, para que as suas maravilhosas forças espirituais
venham a iluminar, com a Glória de Deus, toda a face do Planeta,
que aprendemos a amar e venerar como a Casa acolhedora e Mãe
generosa de nossas mais formosas promessas.
O risco é sempre uma constante em qualquer esforço de
caminhada, principalmente quando temos à frente do caminho
pedras e espinhos, com os quais se colocam os nossos, aparentes,
“inimigos”, na condição de legisladores de uma Lei antiga (“olho por
olho e dente por dente”) e sem sentido para a nossa vida atual, agora
toda ela revestida pela formosura do “amai-vos uns aos outros com
eu vos amei”, assim como nos legou o Messias Salvador em sua Boa
Nova.
Sim digo “aparentes inimigos”, por em realidade estarem todos
eles, os nossos irmãos ignorantes dessa mesma Lei de Amor, na
verdadeira posição de nossos benfeitores. Já que cada um deles, em
realidade, fazem o favor de nos alertar quanto a nossa urgente
necessidade de mudança interior.
Na vossa Terra de ilusões, os ricos serão cada vez mais pobres e os
pobres serão cada vez mais ricos no Reino de Deus, se souberem
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verdadeiramente amar bastante e servir sempre, apesar de suas
dores e de suas angústias...
O dever de todos, sejamos abonados pelos bens materiais ou
estejamos vivendo as agruras da miséria, é o de realizar o Reinado
Divino, no próprio coração.
Mas, eu gostaria de falar algumas poucas palavras mais
circunspetas aos irmãos, que já se encontram com um olhar mais
clínico quanto às fenomenologias mediúnicas e menos atentos às
singelas alegrias das manifestações puramente espirituais, no sentido
de fazer valer o que já nos esclareceram os Espíritos Superiores, na
obra gigantesca de Allan Kardec, particularmente em “O Livro dos
Médiuns”, em referência à linguagem dos Espíritos comunicantes, e
às suas respectivas identidades...
Não desejo ser prolixo em relação a este assunto, já tão batido nas
obras basilares da Codificação, por isso pedimos que façam apenas
uma pequena imagem (idéia) quanto ao grande contingente de
pessoas (Espíritos encarnados e desencarnados) que, por força do
próprio interesse e pela a aquiescência dos Amigos Espirituais,
adentram essas reuniões “particulares” nas quais o médium e o
comunicante desencarnado do Mais Além, se encontram em sintonia
mais ou menos ajustada para que possa haver a transmissão da
mensagem espiritual.
O fenômeno requer, além da boa sintonia fluídica (emocional) entre
o médium e o Espírito, uma alta dose de controle técnico por parte
dos Benfeitores que patrocinam o encontro espiritual, para que cada
um de nós, tanto no plano físico como no mundo astral,
mantenhamos o mais alto percentual de equilíbrio e paz, ajuste e
acolhimento, para que o esforço se realize sem maiores problemas e
sem grandes prejuízos, ou perdas desnecessárias de energias
mediúnicas, tanto da parte do mensageiro desencarnado quanto do
trabalhador encarnado.
A grande variedade de pensamentos que envolvem o médium e
circula pelo ambiente, durante a transmissão de uma mensagem, é
muito grande para traçarmos parâmetros percentuais no momento
presente, porém podemos assegurar que o contingente de forças
negativas, ou contrárias, são tão grandes e intensas, quanto à de
forças positivas e favoráveis ao trabalho em curso.
Pelo menos, em relação à vida planetária.
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Lembremos que o Plano Terrestre ainda é um plano de provas e
expiações, até ordem ao contrário...
O médium que está a serviço do Cristo é que, sem dúvida, fará a
diferença entre forças mentais tão antagônicas.
Os esforços socorristas dos Abnegados Mensageiros do Mais Alto,
não cessam nunca, principalmente nesses momentos de tão
importante empresa, para que as Vozes do Grande Além se façam
materializar no ambiente, ainda, tão inóspito da Crosta Terrestre.
Além do mais, em nosso caso particular, desejamos,
primeiramente,
que
o
público
alvo
de
nossos
serviços
espiritualizantes (os espíritas e espiritualistas) encontrem em nossas
palavras um estímulo ao trabalho, e um conforto amigo, para que
suas dúvidas sejam amenizadas, basicamente, pela luz do sentimento
e do amor, vivenciada em profundidade com Jesus Cristo.
Quanto ao mais, em relação à identificação mais precisa ou
detalhada a cerca do Espírito comunicante do mais além, ficará para
oportunidade futura, já que apesar de o médium, segundo os nossos
Instrutores Espirituais, muitas vezes deter, em sua faculdade
mediúnica, condições para tais abordagens, não seria o propósito real
da participação missionária dos Benfeitores Amigos, já que as
comunicações intermundos, na sua grande maioria, devem se pautar
pela generalidade dos ensinamentos, visando educar e esclarecer o
maior número possível de criaturas encarnadas, pelo sentimento e
pelo amor, pela devoção à Deus e o cumprimento da máxima: “Amaivos uns aos outros como Jesus nos amou”, legando à Humanidade
terrestre o princípio e o fim de todo o entendimento a cerca da Vida
Perfeita nos Universos Ilimitados.
Aliás, outras obras, pelo médium Chico Xavier, são a prova
testemunhal, quanto doutrinária, do que estamos a meditar.
Tenhamos paz e sejamos todos tal qual o Bom Samaritano da
parábola Evangélica.
Procuremos refletir melhor, em torno das mensagens espíritas e
veremos, com o coração iluminado, o quanto têm a nos ajudar essa
Santa Doutrina Universal.
Procuremos voar cada vez mais alto no imenso céu de esperanças
do Consolador, e, qual o pássaro recém liberto de sua prisão,
planemos felizes e satisfeitos nos Céus luminosos do Eterno,
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agradecidos pela oportunidade, única, em servir à causa de Jesus
Cristo na Doutrina Espírita.
Um carinhoso abraço e muitas felicidades do sempre saudoso
amigo e irmão em Cristo.

George Reeves

(Espírito)

(Salvador/BA, 24 de março de 2013, às 12h53min)
Nota do médium: Após a psicografia dessa mensagem espontânea,
ficáramos um tanto entristecido pelo fato de não termos tido condições de
dar uma melhor precisão ao seu pensamento e ao seu sentimento, quando
notamos, pela clarividência mediúnica, que o querido Georges Reeves, além
de possuir grande cultura é, também, muito educado e muito bondoso,
além de termos percebido que o Amigo Espiritual trazia em seu perispírito,
em luminosidade prateada na altura de seu tórax, o emblema “S”
estampado por debaixo de seu paletó, tal qual fazia o seu personagem na
série de TV norte-americana: “Super Homem”.
Em uma determinada oportunidade, vimos quando um Espírito Protetor,
segurou com as suas próprias mãos uma espécie de jato fluídico, evitando
que o mesmo (jato) me atingisse, formado por estranha estrutura
magnética de baixíssima qualidade, como se ele mesmo, o querido Protetor
Espiritual, aos nossos olhos surpresos e atônitos, fosse um verdadeiro herói
das histórias de quadrinhos.
A sua condição espiritual de ordem elevada, nos fez compreender que as
deliciosas narrativas ficcionistas das antigas séries de TV norte-americanas,
são uma realidade muito particular dos diversificados Planos Espirituais da
Terra.
Pelo visto, ainda temos muito o que aprender a cerca dos diversos
Mundos Espirituais espalhados pelo Universo.
Nota Biográfica (Wikipédia em 22 de abril de 2013):
George Reeves, pseudônimo de George Keefer
Brewer (Woolstock, Iowa, 5 de janeiro de 1914 — 16 de junho de 1959) foi
um ator estadunidense, famoso por interpretar o personagem SuperHomem numa telessérie nos anos 1950.
Estudou no Playhouse Famed de Pasadena, Califórnia, para formação de
atores. Antes de iniciar a carreira como ator, dedicou-se aoBoxe e também
a música.

Em

Pasadena,

foi

colega

de

colégio

de Victor

Mature,

no Playhouse Famed, onde foi descoberto por algum caça-talento. Foi
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escolhido para o papel de Stuart Tarleton, um dos jovens ricos sulistas que
cortejava Scarlet O’Hara(Vivien Leigh) no clássico E o Vento Levou…. Nos
dez

anos

seguintes,

fez

contrato

com

os

estúdios

da Warner

Brothers, Fox e Paramount.
Em 1943, quando já conseguia fazer seu nome no estrelato, Reeves foi
convocado para o serviço de guerra durante a II Guerra Mundial, tendo que
interromper, temporariamente, sua carreira. Com o fim da Guerra, Reeves
voltou a Hollywood, mas sua carreira nunca mais chegou ao mesmo nível de
antes. As dificuldades de se auto-afirmar na carreira de ator o fizeram
conduzir para Nova York, para participar de programas de televisão ao
vivo (não havia naquela ocasião ainda o vídeo tape).
Foi justamente na televisão que George conseguiu definitivamente a fama
que

quase

havia

conseguido

no cinema,

porque

foi

escolhido

para

interpretar o fabuloso Homem de aço das histórias em quadrinhos para a
série de TV, Adventures of Superman, a partir de 23 de Novembro de 1951.
Reeves lembrava muito os traços executados por desenhistas de quadrinhos
do super-herói da década de 1940/50, sobretudo por causa de um leve
topete "pega-rapaz", e um queixo voluntarioso.[1]
Conseguiu alguns papéis em outros filmes clássicos do cinema, como A
um Passo da Eternidade(1953, com Burt Lancaster) enquanto fazia a série
do Super-Homem, mas na maior parte de sua carreira foi personificando o
herói de Krypton.
George Reeves alcançou fama e dinheiro (na época ele ganhava 2.500
dólares por semana). O sucesso era principalmente com as mulheres e
crianças. Curiosamente, segundo sua biografia, ele evitava contato com as
crianças, porque elas sempre queriam partir para a agressão com a idéia de
testar a invulnerabilidade do ator. Ficou famoso e rico, mas fora isso os
únicos trabalhos que ele conseguia eram comerciais de cereais ou então
apresentações de luta-livre. A série de televisão do "Homem de Aço" durou
até 1958.
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CAPITULO 55

DIREITOS E DEVERES
Compreendo a hora decisiva por qual muitos de nós estamos
passando!...
Compreendo isso, de verdade! e com o maior carinho de minha
alma, sinto, mesmo, a sinceridade nos corações de muitos de meus
amigos encarnados, em desejar encontrar uma solução para os seus
problemas, probleminhas ou problemões, de ordem financeira,
sentimental, ou, ainda, os que dizem respeito a sua saúde material.
Vejo e compreendo, as graves angústias pelas quais têm, os meus
irmãos da carne, passado diante de tão incrível problemática que,
como sabemos, sempre tem afligido a todos nós, invariavelmente,
enquanto transitamos pelo corpo de matéria apodrecível...
Mas será que estamos nos envergonhando de nossa despropositada
ancia de conforto, tão acalentada por muitos, que não vejo como sair
desse emaranhado de chagas morais, pelo menos a curto e médio
prazo, senão por meio de um grande lastro de sofrimentos e
penúrias, sejam elas de ordem moral, infligidas pelas dores causadas
nas humilhações, pela perda inesperada da riqueza monetária, ou
pelos fortes desconfortos e padecimentos causados por doenças mal
conhecidas, e dificilmente tratadas pela Medicina dos homens
carnais?!
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Ah! perdoem-me pela ponderação um tanto mais forte, mas tenho
aprendido por aqui, na Pátria dos Espíritos, que se agente não bater
um pouco mais forte na tecla, ou mesmo dosar a medida um pouco
mais além do que o normal, não seremos levados ou levadas a sério,
já que a grande massa de Espíritos encarnados no Plano Material,
têm se aproveitado das palavras “adocicadas” de seus Guias (nem de
todos, é verdade!...) para realizar ou empreender aquela bela
“cochilada”, na esfera dos interesses mais relevantes para a sua
reforma moral... acreditando-se estarem isentos de esforço intimo e
coragem para empreender a luta sacrificial pela elevação espiritual de
todo o Planeta.
Pronto, cheguei onde eu desejava!...
A questão, não poderia ser outra, e mais apropriada aos nossos
diálogos, mantidos a muito custo entre os Dois Planos da Vida,
mesmo porque, nada teríamos a relatar ou a oferecer aos nossos
amigos da Terra, em sua esfera física, se não fosse para trazer-lhes
uma palavra de pacificação, é certo, mas, com o desejo ardente de os
convocar a uma retomada de posição firme, na direção do rumo
certo...
E qual, exatamente, seria esse rumo certo, essa rota segura a
seguir, para que as nossas forças espirituais não se esgotassem, de
maneira intempestiva, numa reencarnação que há de ter dado muito
trabalho aos Benfeitores da Vida Maior, com a intenção de nosso
reajuste a frente da Lei?!
Até quando será necessário sofrermos para que possamos aprender
a valorizar o nosso precioso tempo sobre o Plano material?
Penso nisto, com o mais profundo pesar, pois gostaria
imensamente de estar aqui, nesta nova oportunidade em que os
Amigos Espirituais nos proporcionam, para trazer unicamente uma
palavra de alegria e de esperança, de otimismo e renovação, aos que
comungam com os nossos ideais do Cristianismo Espírita.
Não que os nossos irmãos de outras correntes da Cultura religiosa
do mundo não mereçam as nossas atenções singelas.
Positivamente, não.
A questão essencial, é que procuramos seguir a risca, e dentro dos
limites de nossas humildes forças espirituais, o sentido profundo do
pensamento do Cristo: “Não vades aos Gentios”.
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Sendo assim, encontramos mais forças intimas, mais disposição
para a luta, nas asas da imaginação fértil, e do destemor, de nossos
companheiros e companheiras no Espiritismo, para fazer
compreender o que realmente desejam os Amigos sediados no Plano
de Cima, na esfera de nossas realizações mais intimas com Jesus
Cristo que, para ser sincera, anda muito (perdoe-me mais uma vez o
peso da palavra) e verdadeiramente “aborrecido” conosco... Para não
dizermos “decepcionado”.
Aliás, Ele, O Divino Trabalhador, esperava um pouco mais de cada
um de nós.
Seria isso realmente possível?!... O Senhor Supremo de Nossas
Vidas, andando “cabisbaixo”, em relação à sua tão querida, quão
desventurada, agremiação espiritual, ou seja, em relação aos
espíritas do mundo?!...
Aos espíritas, muito foi dado. E muito será cobrado.
Poderia nos parecer um tanto absurdo tal condição, em relação ao
Maior dos Amigos Incondicionais, no entanto, vejamos, com um
pouco mais de atenção e carinho, algumas das inúmeras gravuras
pitadas pelas mãos dos amigos da Igreja Católica e O veremos,
lamentavelmente, derramando lágrimas de pesar e de profunda
compaixão por todos nós, que antes da reencarnação, na sua quase
generalidade “compulsória” (ou poderia ser diferente para seres tão
atrasados quanto nós mesmos?!...) havíamos prometido aos seus
Espíritos Tutelares que trocaríamos as “alegrias do carnaval” pelos
prazeres maravilhosos, quão verdadeiros, de uma boa
conversa fraternal entre amigos e companheiros de tarefa
doutrinária, ou a leitura de um excelente livro edificante”.
Mas, infelizmente, o que temos visto e atestado, do lado de cá, é
exatamente o contrario do que os nossos irmãos haviam programado
e prometido de “pés juntos” aos seus Espíritos Protetores.
Temos trocado o convívio dos nossos companheiros de Doutrina,
sinceros e amigos, por uma vida de deixar qualquer cristão, budista,
muçulmano, etc..., verdadeiramente: De queixo caído!...
Perdoe-nos, os Amigos Espirituais do querido médium, que se
dispuseram a auxiliar-nos na mensagem, por estar o colega
encarnado um tanto esgotado pelo esforço demasiado no serviço das
psicografias e em sua vida de quase reclusão, mas a verdade precisa
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ser dita, pelo menos para aqueles que, mais corajosos e destemidos,
tomem de nossas modestas anotações, procurando enxergar na
própria intimidade o que de real existe entre as minhas palavras e o
que eles encontram dentro do próprio coração.
Infelizmente, todo aquele que caminha pela luz sempre irá
incomodar aos que se comprazem em andar pelas sombras.
E continuamos a pensar: Como é triste ver os nossos irmãos
caminharem por caminhos que os levarão a mais sofrimento e mais
angustia.
Não estamos apenas vivenciando, após a desencarnação, uma
mudança de Plano Espiritual, mas uma irremediável mudança de
Mundos. Com a inevitável morte carnal, haveremos de deixar os
“deliciosos” finais de semana da Terra, regados a muito churrasco e a
muita cerveja (carregadas, invariavelmente, de um longo cortejo de
parasitas e detritos astrais), para adentrarmos a atmosfera ainda
mais repugnante de outros orbes planetários, por conta da Seleção
Espiritual que já está em processo acelerado em nosso sistema de
vida planetário.
Mas, não teríamos outra coisa a dizer aos nossos irmãos do orbe
senão estas poucas palavras de responsabilidade e incentivo,
encorajamento e de muita verdade.
O Cristo nos sancionou o direito de pedir, através da rogativa
sincera e justa, mas, por nossa vez, teremos a obrigação (e não
mais o dever!) de ofertar a Deus, através de nossos irmãos mais
carentes e mais necessitados, seja de carinho, de pão ou de
acolhimento, o melhor ao nosso alcance.
Portanto, mais uma vez e sempre, vos lembramos de realizar por
dentro do coração o eterno Amor do Pai Celestial, e por fora a doce
Caridade, aquela caridade que acolhe bem o necessitado, que ama
profundamente o desesperado e que oferta o melhor de si mesmo a
todos.
Despeço-me com um beijo carinhoso e o abraço repleto de
formosas flores perfumadas, com o odor da ternura e da esperança,
sempre renovadas em Jesus de Nazaré.
Da amiga espiritual,
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Elizabeth Montgomery

(Espírito)

(Salvador/BA, 31 de janeiro de 2013, às 14h45min)
Nota do médium: A querida Samanta (como, também, gosta de ser
lembrada), tem se transformado numa das mais queridas a atuantes
Mensageiras desencarnadas que nos declina a caridade da Assistência
Espiritual.
Inteligente, dinâmica e muito alegre, e, pelo que temos observado,
conhecedora de vários aspectos da Vida Imortal, já que por diversas vezes
têm se comunicado conosco de maneira tão marcante, que não nos deixa
dúvidas quanto a sua presença extra-física, às vezes, quase tão sólida e
palpável quanto qualquer um encarnado de nosso convívio pessoal. Apesar
de, em determinadas ocasiões, efetuar a sua projeção astral a parir de um
aparelho eletrônico, no caso, a tela da televisão de nossa sala, quando a
vemos nitidamente, em corpo espiritual, também, quase palpável.
O seu olhar, às vezes, é de uma penetrante guardiã de minhas
deficiências espirituais, obviamente nos ensejando disciplina, atenção e
muito bom humor.
Ela é doce, amiga e companheira. E está sempre disposta a nos auxiliar
nas atividades mediúnicas e, mesmo, nos empreendimentos de ordem
pessoal. Zelosa ao extremo, é, também, muito cativante e jamais nos dá
folga excessiva quanto aos meus inquestionáveis defeitos morais.
Tem sido para mim, um verdadeiro Anjo Bom da Vida Maior.
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CAPITULO 56

A RAPOZA

Olá amigos!
Tenho acompanhado de muito perto o que vem acontecendo, de
uma maneira geral, na área da Teledramaturgia e das Artes
cinematográficas, tanto no Brasil quanto em outros países que nos
reservamos o direito de não declinar-lhes o nome, por não acharmos
conveniente expormos o Espiritismo numa guerra contraproducente,
que seria unicamente de ordem moral, num combate ideológico e
empresarial, sem valor algum para a nossa causa, que é toda
Evangélica e toda Amor, e que são uma só e a mesma coisa na
Essência Divina.
Exposto essa pequena introdução, a titulo de apresentação, já que
me encontro na condição tanto de expectador como partícipe do
Grande Teatro da Vida, gostaria imensamente de lembrar-lhes o
quanto já fora feito na Terra pela Cultura e pelas Artes em benefício
da grande clientela da indústria artística do mundo, o povo.
E é exatamente para ele que volto a minha atenção, nesse
momento em que a arte de criar efeitos maravilhosos, tanto para os
sentidos quanto para o coração, também goza de grande prestígio
deste Outro Lado da Vida...
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Não apenas os efeitos elaborados pela maquinaria tecnológica e
produzida pelo Espírito-homem, mas também, e principalmente,
aquela tem cadeira cativa desse outro lado da existência
multifacetária, produzidas pelas mentes poderosas de criaturas
(homens e mulheres) tão próximas de Deus que, até mesmo, me
sinto “sem chão” para pronunciar-lhes os nomes, divinamente
aureolados com a tinta e o pincel das gloriosas luzes do Infinito,
artistas que a Terra já conhecera desde os tempos de Minerva,
passando por Rembrandt até os dias de um Portinari.
Oh! meus irmãos, quanta beleza e quanta felicidade venho trazer
aos queridos soldados do Espiritismo, vanguardeiros da Nova Era,
que navegando pelas delícias do mar imaginário (mental) da Galiléia
vão, intimamente, de encontro ao Divino Pregador das Verdades
Imortais.
O pensamento tem força de criação. Se vocês pensarem forte e
com desejo ardente, haverão de movimentar as forças radiantes do
invisível e criar vida real (não fictícia) em torno e ao redor de vocês
mesmos, absolutamente palpável para nós Espíritos desencarnados,
mas que poderá, até certo ponto, ser sentida e visualizada por
qualquer criatura com um pouco mais de sensibilidade.
Não teríamos, agora, e nem em tempo algum, a pretensão de vos
fazer compreender de uma hora para outra a seriedade com a qual
deveriam, os nossos irmãos encarnados, escolher melhor seus os
entretenimentos, através do lazer, do estudo ou da comunicação...
Não, definitivamente não.
Deixarei esse favor por conta de cada um de vocês, que haverá de
entregar as suas vidas medíocres (em entretenimentos, é obvio!...)
para o mais sincero e singelo “varredor de ruas”, para que esse
humilde servidor das causas nobres da saúde e da higiene venha a
levar para longe de cada um, em particular, toda essa parafernália de
quinquilharias mentais que tem arrojado muitas almas honradas e
valorosas para a vala dos desvalidos, logo que aportam a Vida Maior.
As minhas palavras, a primeira vista, podem parecer duras, mas
posso assegurar aos meus queridos irmãos de Doutrina Espírita, que
a dureza real é a de atestar, pela própria experiência, o quanto os
meus irmãos e irmãs do Plano Material tem sofrido quando aportam
do lado de cá da existência, após a morte do corpo, com a mente
abrasada pelas chamas das imagens vivas (formas-pensamentos)
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criadas e nutridas a partir de uma vida toda ela voltada para a cultura
de baixo nível.
Sejamos espertos, sejamos hábeis como uma raposa e assim,
como o antigo “Zorro”, sejamos mais românticos e mais inteligentes
para com a vida que nos cerca e nos convida a seguir sempre para
frente e para o alto.
Não lutemos contra a nossa natureza espiritual, toda ela forjada
nas Relíquias do Grande Reino, a mesclarem-se, hora ou outra, pelas
teias da vida material e espiritual, a consagrar ao Espírito a sua
Eternidade pelo labor constante nas causas nobres da vida, sejam
elas do conhecimento científico, cultural ou moral.
A baliza do Grande Empreendedor, já foi apresentada ao mundo
das formas materiais, desde meados do século XIX, quando a luz da
Eterna Verdade e da Eterna Sabedoria fora implantada nos corações
da Humanidade pelo Espiritismo Cristão, facultando-nos trilhar pelas
veredas sacrossantas da paz e da alegria, do estudo e da educação,
multiplicando, uns pelos outros, as bênçãos do Pai Celestial, pelo
serviço de amor a causa do bem imperecível.
Temos consciência de que a luta que os nossos irmãos haverão de
travar com as suas próprias deficiências morais, serão imensas,
particularmente por estarem vivendo num Planeta onde os lances da
vida são mais acentuadamente voltados para os interesses imediatos
do corpo e dos sentidos. É natural que seja assim, pois a vida carnal
foram criada pelo Pai Supremo para que o Espírito pudesse adquirir
experiência pelo combate incessante entre o instinto e o sentimento,
entre o cérebro e o coração.
Por isto, rogo a Deus, possam os meus irmãos de experiência
planetária se compenetrar da grande tarefa que têm pela frente. A
missão de construir o Reino de Deus dentro do próprio coração, a
partir de uma auto-reforma pela educação dos sentimentos e pela
construção de uma sociedade mais justa e mais solidária. Afinal, não
podemos pensar em reforma intima, sem cogitarmos de uma reforma
mais ampla, mais abrangente, onde possamos integrar, como
partícipes de uma única Humanidade, todo o conjunto de homens e
mulheres da vida planetária. Todos vivendo sob a Lei do Amor.
Parece que estamos falando de um sonho!...
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Mas não se trata disso. É uma lei natural e que impera em todos os
Universos espalhados pela Eternidade.
Precisamos de amor mais até do que o próprio oxigênio que faz
bombear o sangue tão necessário à vida orgânica (e mesmo
espiritual).
Pensemos um pouco mais nisso. E com toda a certeza seremos
mais felizes tanto hoje quanto amanhã, após termos deixado para
traz as agruras da vida material, pelas portas santificadas de uma
existência voltada para a Beleza, para a Alegria e para a Caridade.
Multiplicamos votos de felicidade a todos, dedicando-lhes o mais
formoso carinho e a mais perfeita ternura, para que venham a
consagrar mais vida, mais saúde, mais tempo e mais vontade nos
empreendimentos do Grande Construtor da Vida, contribuindo, cada
um em particular, na realização do mundo pleno, em si mesmo, na
Arte e na Beleza superior.
Que o Bom Deus de Justiça, de Amor e de Caridade esteja sempre
conosco.
Fiquem com o meu afeto e com o meu abraço carinhoso.

Guy Williams

(Espírito)

(Salvador/BA, 01 de fevereiro de 2013, às 11h51min).
Nota do médium: Quando realizávamos a revisão do texto, em 17 de
junho de 2013, apesar de nosso esforço contrário, ficamos um tanto
“impacientes” deixando claro, ao querido Espírito de Guy, que desejávamos
uma abordagem um pouco mais científica, ou “reveladora”, a cerca de sua
vida no Mundo dos Espíritos. Mas ele se manteve calmo e nada acrescentou
de cunho revelador a cerca das suas atividades no Invisível. Porém, ao final
da mensagem, ou melhor, de sua revisão do texto acima, passou a fazer
exalar, à nossa volta, um forte odor de querosene, já a nos causar um certo
mau estar. Quando, sorrindo, ele, nos deixou perceber que, após a sua
desencarnação, havia chegado ao Mundo Maior por meio de transporte
aéreo, num helicóptero. Aliás, da mesma forma com que partiu, após esse
nosso interessante encontro, de volta às Esferas de luz da Pátria Espiritual,
satisfeito pelo meu aprendizado!
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Obviamente, fiquei um tanto envergonhado e ao mesmo tempo feliz pelo
carinho e pela ternura do querido Amigo Espiritual, que ainda hoje nos traz
tantas alegrias e emoções com seus filmes e seriados de TV, de quando
estava encarnado entre nós.
Nota biogréfica (Wikipédia em 22 de abril de 2013):
Guy
Williams, pseudônimo de Armando
Joseph
Catalano (Nova
Iorque, 14 de janeiro de 1924 — Buenos Aires, 4 de maio de 1989), foi
um ator estadunidense.
Seus pais imigraram da Itália para os Estados Unidos da América logo
após a I Guerra Mundial.
Como o Zorro entrou na sua vida
Em 1957, os estúdios Walt Disney começaram a selecionar atores para a
série Zorro, e o ator resolveu tentar a sorte, mais uma vez, em Hollywood.
Walt Disney havia visto alguns comerciais de Williams na televisão, mas
estava decidido a contratar outro ator para o papel de "Zorro”, Britt
Lomond. No entanto, o diretor e produtor da série, Norman Foster, queria
Williams. Após dois meses de impasse, Guy foi contratado para o papel do
herói mascarado e a Lomond foi destinado o papel do primeiro vilão da
série, o "Capitão Monastário".
Zorro tornou Guy Williams um astro, além de resolver seus problemas
financeiros, pois fora o salário, ele ainda recebia 2,5% dos lucros da série.
Depois de dois anos, a série da Disney foi cancelada. Apesar disso, Walt
manteve Williams sob contrato por mais dois anos na esperança de voltar a
produzir a série. Neste período, Guy Williams fez aparições públicas vestido
como o personagem, em eventos e na Disneylândia, para manter a imagem
de Zorro ainda viva. Em 1961, sem esperança de a série voltar ao ar, e sem
poder aceitar outros trabalhos já que estava preso ao contrato de Disney,
Guy pediu a este que o dispensasse de seu contrato. Walt concedeu, mas,
para

compensar

a

espera

do

ator,

ainda

o

colocou

na

produção

cinematográfica O príncipe e o mendigo, filmado em Londres.
Perdidos no Espaço
Ao deixar a série "Bonanza", Williams foi contactado por Irwin Allen ,
conceituado produtor de televisão, responsável pelas séries Túnel do Tempo
e Viagem ao Fundo do Mar, para estrelar sua nova produção: Perdidos no
Espaço. Inicialmente, Guy não se interessou pelo projeto, mas ao saber que
a série seria produzida pela 20th Century Fox, aceitou, alegando que o
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estúdio ficava perto de sua casa, podendo voltar todos os dias e almoçar
com a família.
A nova série foi um enorme sucesso, alcançado quatro temporadas
(1965 a 1968), mas embora Guy fosse o protagonista principal da série, o
"Professor John Robinson", logo seu personagem foi ofuscado pelo do "Dr.
Smith", interpretado por Jonathan Harris. Não restou outra coisa a não ser
Williams

aceitar

a

nova

situação,

mas

insistiu

que

seu

nome

na

apresentação e seu salário continuassem a ser equivalentes aos de um
astro.
Com o fim da série, em 1968, Guy resolveu produzir uma versão
de Zorro com o apoio financeiro dos estúdios Disney. O ator deveria
interpretar e dirigir o filme a ser lançado no cinema. A idéia era mostrar um
"Zorro" envelhecido e mais humilde, que precisava passar sua identidade
para um sucessor. O roteiro começou a ser escrito, mas o estúdio não
aceitou pagar a quantia solicitada, cuja soma ficou em dois milhões a
menos do valor calculado. Assim, o projeto foi cancelado.
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CAPITULO 57

O SANTUÁRIO DA MEMÓRIA
Para muitos, talvez para maioria, não passamos de seres
desprovidos de sentimento, ou seja, de Entidades puramente
mentais, sem coração, sem ternura e sem afeto...
De um lado, temos os desejam um Espiritismo exclusivamente
intelectualizado. Aliás, isso seria mesmo um tédio. Como uma
doutrina forjada, a partir de implementos meramente matemáticos,
coadjuvados pelos cérebros altamente formais, elitizados e sintéticos,
sem qualquer ligação com o coração das pessoas.
Do outro lado, o que está em maior sintonia com o pensamento do
Cristo, uma agremiação exclusivamente religiosa, sem os grandes
entraves causados pelas equações aritméticas, mas rica em
profundidade, amor e ternura.
Tanto uma quanto a outra corrente de pensamento, está em
desacordo com os postulados da Doutrina Espírita, já que Allan
Kardec fixou no mastro basilar da Causa da Terceira Revelação, uma
bandeira de tríplice aspecto, na Ciência, na Filosofia e na Religião.
Todas as três vertentes do Espiritismo Evangélico são
extremamente importantes para a tarefa de reforma moral da
Humanidade terrena.
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De onde estamos temos condições e capacidade, dentro de certos
limites, de abarcar, de uma só vez, toda a movimentação dos seres
encarnados da Terra, a se rastejarem de um lado para o outro dos
extremos do planeta, inseguros e desprevenidos, na tentativa de
ludibriarem as Leis Naturais de Deus, regidas por um mecanismo de
perfeição somente vislumbrado por mentalidades sadias e valorosas,
como as de um Albert Einstein ou uma Madre Teresa de Calcutá, um
Chico Xavier ou uma Irmã Dulce, Espíritos vigorosos que trouxeram
ao mundo das formas carnais o testemunho de fé pela Ciência e pelo
Evangelho, pela Solidariedade e pelo Amor profundo aos demais
irmãos, a partir da vivencia pessoal de seus luminosos exemplos no
“amai-vos uns aos outros”, contribuindo com o SERVIÇO de
Cristianização das criaturas de Deus, tanto no Plano material quanto
nos escaninhos da “ALMA FISIOLÓGICA”, que forjada no decorrer
dos milênios, pelo próprio ego, tem se convertido de forma
assustadora em fuligem espiritual para muitos, milhões (ou bilhões)
de criaturas que habitam as Esferas mais baixas do plano material.
Essas diversas ALMAS, QUE SÃO NUTRIDAS PELOS NOSSOS
PENSAMENTOS, DESEJOS E AÇÕES, que se encontram arquivadas em
seu Santuário Bioplástico, ou Perispíritco, repleto de enigmas e
surpresas que, felizmente, vem sendo desvendados pouco a pouco
pelo conceito universal de Espiritualidade, proporcionam aos seres
encarnados e desencarnados uma gama imensa de oportunidade de
trabalho e evolução, construção e criação de vida subconsciente,
através do estudo e da perquirição dos fenômenos espirituais que
transcendem, em muito, os equipamentos tecnológicos da mais alta
Engenharia Nuclear do vosso mundo, que, para os que habitam a
minha esfera de ação fora do corpo material, se apresenta em
condição primitiva rudimentar.
Mais dia ou menos dia, um pouco mais de tempo, talvez... E, ai
sim, vocês terão a inteira disposição, novos mecanismos de
percepção e investigação desse maravilhoso, e ainda inexpugnável,
universo
de
maravilhosas
partículas
hiperdimensionais,
movimentadas em feixes de luminosidade inapreensíveis aos olhos
comuns,
porém
carregadas
de
vitalidade
e
memória,
transubstanciando sombra em luz, trevas em correntes de esperança
e certezas, dando ao Espírito Imortal o conhecimento de si mesmo,
para que possa avançar cada vez mais nesse perfeito universo de
emoções e sentimentos, intelectualidade e sabedoria do Reino Divino,
fortalecendo em cada um a certeza de que O Cristo de Deus está nós
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mesmos, já que Ele é o Amor Perfeito, o nosso Caminho, a nossa
Verdade e a nossa Vida.
O corpo espiritual, sede de nossas mais intimas experiências,
representa para a alma encarnada o mais complexo engenho
patrocinado pelas mãos do Criador à criatura, possibilitando-lhe
trabalho e esforço, serviço de natureza intelectual e moral, para que
possamos, no Eterno infinito, continuar produzindo cada vez mais em
cultura e em sentimento, em amor e em ideal verdadeiramente
Cristão, no aperfeiçoamento 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 Sua intercessão soberana para que todos os
companheiros encarnados, na faixa de existência do plano material
ou a aqueles outros de nossos companheiros de luta, que fazem
moradas nas Dimensões dos Espíritos menos evoluídos, encontremLhe de braços abertos e, assim como eu, após o termino de sua
estada no solo do planeta, venham a encontrar as alegrias da Terra
Santa, não mais aquele Paraíso prometido unicamente aos povos do
oriente, mas a Morada Celeste versada na poesia terna e imortal do
Evangelho, quando o Messias de Nazaré prometera para todos os
povos e todas as criaturas de seu imenso rebanho, as luzes
incomensuráveis do Reino de Deus.
A música me fez feliz. E hoje, na Pátria dos Espíritos, procuro me
emancipar das correntes poderosas da matéria, continuando
cantando e dançando, amando 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, com a qual procuramos retribuir através de mais trabalho e
mais solidariedade.
Curvando-me carinhosamente diante da imensa alegria em tê-los,
mais uma vez, sob o meu olhar e sob a atenção 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 amigo Francisco
Cândido Xavier, e 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 a Jesus, ao me afirmar em tom, de
quase suplica:
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- “Sede bem vindo, meu filho, ao Mundo dos Imortais! agora
chegou a sua vez de sorrir e 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:
- “Meu bom amigo Chico, como aceitar o Reino dos Céus sem ter,
de mim mesmo, feito qualquer coisa pela obtenção de tamanha
graça”?!...
E volta a carga o Mensageiro divino, o querido “Cisco de Deus”, a
me estimular o bom ânimo:
- “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 sim, meu doce filho, como o bom
servidor da parábola evangélica, o samaritano, já que guardou no
coração a vontade fervorosa de ajudar a todos, sem distinção.
Vem! Segue-me, e iremos juntos ao encontro de Jesus”.
E agora, aqui estou de volta, travando uma luta imensa comigo
mesmo no propósito de “não deixar a peteca cair” e sem lágrimas,
mas sorrindo sempre, seguindo as pegadas de Jesus e, por minha
vez, convidando a todos aqueles que desejam uma vida melhor a,
também, carregar a sua própria cruz, sem desfalecimentos, e seguir
com o Mestre, não olhando para traz por um minuto, sequer.
Que nesta carta singela, providenciada pelos Desígnios Superiores,
possam os meus amigos da Terra compreender o significado real da
palavra AMAR.
Estudemos e cresçamos para o Pai, servindo a todos de mãos
dadas com o Cristo Jesus e, logo mais a frente, seremos
recompensados pelo Tesouro da Divina Previdência.
Muita paz e sejamos felizes.

Michael Jackson

(Espírito)

(Salvador/BA, 25 de junho de 2013, às 07h52min)
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Nota do médium: Como podemos deduzir da mensagem acima, o nosso
Michael deve ter tido alguma aula de Espiritismo, antes de sua
desencarnação. (Riso...).
É bem verdade, que para que um Espírito traga em sua mensagem,
tamanho coeficiente de cultura espiritual, há de já ter tido alguma
experiência nesse sentido. Obviamente, isso, em relação ao querido Amigo
Michael Jackson, deve ter acontecido durante os seus desdobramentos
espirituais, durante o sono natural, ou, mesmo, ter trazido, em seu
subconsciente, antes de sua última reencarnação.

266

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

CAPITULO 58

“O SEXO NAS ALMAS... CAMINHO PARA A LUZ
OU TORMENTA PARA AS SOMBRAS”!
Vimos, com o coração em lágrimas, não faz muito tempo, na
companhia do médium querido que nos serve atualmente como o
interprete humilde da Falange da Verdade, à nos possibilitar, a todos,
um pouco mais de claridade no entendimento e um tanto mais de
conforto aos corações, já que corajosamente tem rechaçado o apelo
medonho em “deixar de lado” com as revelações que lhe vertem do
Mais Alto, pelas mãos generosas de Entidades Amigas, em nome de
uma parcela “esquisita” de falsos profetas e, mesmo de algumas
pseudo “lideranças” no seio do Espiritismo, impulsionado ele pelo
ideal mesmo de aprender e pela força de reajustar os seus próprios
pensamentos e posições, uma nobre senhora que na condição de
dedicada mãezinha de uma linda criança, tinha o seu intestino, mais
particularmente na área do epigástrio, envolvido por forças do seu
próprio psiquismo enfermo, que poderia ser traduzido, por mim
mesma, como uma espécie de pressão magnética sobre as paredes
laterais direita do intestino, o que, a olhos nu, pelo menos ao dos
clarividentes mais ostensivos, como no meu caso e do médium em
questão, acarretando então uma expulsão compulsória do seu órgão
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perispiritual para fora do próprio eixo de sua natural casa orgânica. O
que, segundo o meu entendimento e o do próprio medianeiro, estaria
a causar, desde já, uma serie de distúrbios não somente nessa área
especifica de atuação do centro astral gástrico, mas, e ainda, sérias
complicações na esfera de uma futura maternidade, por questões de
medonha envergadura altamente prejudicial em seu conjunto de
órgãos do sistema reprodutor. Valendo ainda ressaltar que, tal
pressão, estaria sendo “literalmente” feita por um inchaço violento, e
de conseqüências imprevisíveis, pelo útero espiritual da amiga
encarnada, em observação. Ou seja, isto para que os amigos leitores
possam visualizar a cena, de maneira mais precisa: O UTERO
ESPIRITUAL DA IRMÃ ENCARNADA PROJETOU-SE, PARA FORA DO
SEU AMBIENTE NATURAL, NAQUILO QUE PODERIAMOS CLASSIFICAR
DE SEU MOLDE FISIOLÓGICO, QUE FOI POSSÍVEL VÊ-LO,
LITERALMENTE, SE ESPANDIR PARA ALÉM DO CORPO FÍSICO,
FICANDO ESTE IMPORTANTE APARELHO DA FISIOLOGIA FEMININA,
COMPLETAMENTE DESGUARNECIDO E DESAMPARADO, VULNERÁVEL
NÃO SOMENTE AO ATAQUES BACTEREOLOGICOS DO AMBIENTES
FISICO E ASTRAL, COMO DE QUALQUER ENTIDADE MALDOSA QUE
LHE TENTASSE MINAR AS RESISTENCIAS IMUNOLOGICAS, MESMO
COM AGRESÕES DIRETAS AO ORGÃO EM EXPOSIÇÃO.
O querido Vivaldo, sem que tivesse dado conta de nossa presença
astral, já que nos mantínhamos em silencio psíquico desde as
primeiras horas da manhã daquele mesmo dia, para que de uma
maneira ou de outra, pela própria emoção que causa as Entidades
Espirituais Amigas, não lhe distraísse a atenção para outros afazeres
diferente daqueles que estaria ele levando a efeito desde dois ou três
dias antes, quando da recepção de outras mensagens e por outros
agentes da Vida Mais Alta, QUASE NUM SUSTO, pensou: “Meu Deus,
aquela senhora, tão bonita e simpática, precisa engravidar
novamente, e com urgência”!... Instintivamente, sorrimos pela forma
perspicaz pela qual observara o fenômeno, não se descuidando, ele,
entretanto, de movimentar na direção da pobre infelicitada um
pensamento de carinho, ternura e compreensão.
De minha parte, comecei a verificar, ao mesmo tempo, em que me
mantinha na presença invisível e desconhecida pelo amigo
encarnado, que a querida companheira em análise emitia, por
intermédio de sua mente vigorosa e extremamente racional, escuros
raios vermelhos, envolvidos por vigorosas estrias negras de
conformação energética bastante desagradável, a se derramarem e,
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como a se dissolverem sobre o seu tórax, a partir dali sendo
metabolizado pelo seu organismo físico, através da corrente
sanguínea, indo então desembocar exatamente na sua área uterina,
e, após, nos órgãos sexuais reprodutores.
Lamentavelmente, a pobrezinha se encontrava em grande conflito
de identidade, sem uma compreensão maior a cerca da grande
responsabilidade na esfera do entendimento matrimonial, alterando
assim, de forma destrutiva, todo o seu complexo patrimônio de
vitalidade não somente na esfera psicológica, quanto da fisiologia
feminina, patrocinando em si mesma e no breve futuro de sua
existência física, muito provavelmente, caso venha a engravidar
novamente, o nascimento de uma criança com má formação
congênita.
Absolutamente, não desejamos colocar uma pedra de cal sobre os
seus possíveis e dignos propósitos de novamente empreender a
investidura da maternidade santificada, mesmo que dentro de suas
limitações de mulher extremamente necessitada e carente de uma
melhor visão sobre a sua vida moral, segundo o principio do respeito
e da veneração pelos valores Imortais da constituição familiar, no
entanto, rogamos ao Cristo Jesus que queira ela, sinceramente,
mudar o modo de pensar, agir e sentir, para que um mal maior não
recaia naquele ser que poderia, realmente, vir em paz e com saúde,
alegria e ventura, ao plano das formas materiais, mas que, segundo
pudemos observar, será mais uma vitima do choque terrível de
vibrações, entre o lado sombra e o lado luz das criaturas de Deus.
Muita paz a todos e procuremos ser feliz, de acordo o mandamento
segundo e, principalmente, o mandamento primeiro.
Fiquem com os meus votos de alegria sincera e contagiante
esperança num futuro melhor para todos.
Deus Conosco.

Marilyn Monroe

(Espírito)

(Salvador/BA, 10 de agosto de 2013, às 14hs45min)
Nota do médium: À bem da verdade, até hoje, manhã de 01/10/2103,
quando assistimos pela primeira vez, integralmente, um documentário
sobre a vida pessoal da querida Marilyn Monroe (“The Final Days”, parte
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integrante do Box Marilyn Monroe – Coleção Diamante), quase nada
sabíamos sobre os seus sonhos, desejos e imensos problemas emocionais.
De qualquer modo, somente para efeito de registro, tornou-se claro para
mim, que a nossa amorosa companheira e, extremamente devotada, amiga
espiritual, desde aqueles tempos recuados de Hollywood, já manifestava
publicamente o desejo ardente de ter filhos de seu próprio ventre. Dessa
maneira, nos fazendo compreender, muito surpreso agora, o motivo pelo
qual escreveu ela, por nosso intermédio, a mensagem acima, mesclada pelo
profundo amor e respeito às crianças e, principalmente, a educação moral
que todos devemos lhes dedicar, enquanto pais, mães, familiares e
educadores.
A querida Entidade Marilyn Monroe, tem se apresentado a nossa
clarividência mediúnica como um verdadeiro anjo tutelar, a nos consagrar
não só os seus doces pensamentos de amor e profundo carinho, a nossa
insignificante pessoa, mas, e principalmente, deixando-nos seguros de que
a sua alma bela e formosa está hoje muito feliz e prospera de
entendimento, já que os seus imensos esforços de aprender e servir, desde
os tempos de quando encarnada, continuam, cada vez mais, lhe
proporcionando paz e conforto, pela maravilhosa oportunidade de trabalhar
para Jesus Cristo, nos moldes do Evangelho pela Doutrina Espírita... Que,
segundo ela mesma: “Será o movimento perfeito de reorganização das
sociedades do Planeta Terra, quando por intermédio das suas bases
inamovíveis, no Amor, na Justiça e na Caridade, fará com que o Homem de
hoje, se espelhando na Alma Sublime do Cristo, dêem-se as mãos, sem
qualquer laivo de desentendimento sectário, seja na política, na ciência ou,
principalmente, na religião, mergulhando todos num só rio de almas
purificadas, pelo perfeito entrosamento das Criaturas de Deus, todas elas
filhas de um só Pai”.
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CAPITULO 59

O OBREIRO
“Dizia Renan que ‘o cérebro queimado pelo raciocínio tem sede de
simplicidade, como o deserto tem sede de água pura’. E nós
observamos que a ciência do mundo, nas suas explosões de
inconsciência, se reduz, agora, a um punhado de escombro”.
(Espírito Humberto de Campos/Chico Xavier, “NOVAS MENSAGENS”,
FEB).

Das minhas mãos, singelas luzes lhe partem em força de cativante
ternura e em júbilos de precioso reconhecimento.
Não temos mais as vaidades e as vanglorias da Terra. Graças ao
Bom Deus, Pai misericordioso, cúmplice de nossas dores, provedor de
toda vida, mantenedor do Universo...
Apenas as “imagens”, se assim posso me expressar, que ficaram
das cariciosas lembranças da vida que deixamos ao lado de um servo
que “nada fez e nada esperou”...
A não ser a alegria de sorrir pela bondade, mesmo, do olhar singelo
e generoso de um ou de outro companheiro mais ou menos
afortunado que ele mesmo...
Tenho encontrado nesta Vida a grande rota de meu bem querer...
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A estrada escarpada e íngreme, de todos aqueles a quem se fizer
portadores não somente da Verdade, mas, e principalmente, do
coração abrasado de valores do Eterno Bem.
Ora por calmarias, vimos um amigo em afetuoso abraço, nos
convidar ao aconchego do carinho acolhedor.
Em dificuldades outras, encontramos o mesmo amigo enrugar sua
testa e franzir seus lábios generosos, a nos conclamar a resistência.
Seja como for, tenho, em mim mesma, que esse amigo não
passou...
Segue ele seu caminho em formoso facho de luz, a nos deixar em
alerta que o Serviço pertence a nós todos...
Mas a colheita que haveremos de realizar, mais cedo ou mais tarde,
pertence agora e pertencerá sempre ao Cristo de Deus.
Um amigo como este não esquecerei jamais!
Mesmo porque, sua lembrança está presente no coração de todos
aqueles que, em suas ‘orações’, refletem sua imagem em forma de
flores e bênçãos, a se projetarem para o Alto como a nos solicitar a
lembrança da inesquecível promessa de Nosso Messias Salvador:
- “Estarei convosco até o fim dos tempos”.
Deus seja louvado! E que a Sua presença sublime e augusta seja
sempre sentida por ele, o trabalhador incansável, e por todos aqueles
que não desistem, não reclamam e não se deixam abater.
A luta continua. E o trabalho também.
Obrigada Chico Xavier.

Meimei

(Espírito)

(Salvador/BA, 06 de novembro de 2012, às 10h43min).
Nota do médium: Ao término da mensagem espontânea acima,
reconheço que me senti um tanto que frustrado, tendo em vista não ter, a
nosso ver, transmitido de forma mais precisa a sua carta espiritual, como
naturalmente haveria de se caracterizar o pensamento e o maravilhoso
sentimento da querida Meimei, apesar de, ela mesma, ter nos tranqüilizado
que, segundo a orientação das Entidades Superiores, não haveria motivos
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para maiores dispêndios de força nervosa no interesse de fazer ‘provar’, aos
estudiosos de Espiritualismo, a sua possível identidade espiritual, já que
apesar de nossa humilde capacidade mediúnica permiti-la assim realizar, e,
segundo, ainda, a grande Benfeitora Espiritual nos mostrou por irradiações
mentais e visuais de teledinâmismo extremamente sutil, proveniente de sua
alma singela e possuidora de grande capacidade magnética, com o máximo
de autenticidade possível, preferiu optar por não o fazer, esclarecendo-nos
que a sua mensagem haveria de ser direcionada, assim como qualquer
outro trabalho de Cristianismo Espírita, ao povo simples e humilde. Aliás,
os escolhidos de Jesus.
Memei, como é mais conhecida, foi uma das Mensageiras Espirituais que
psicografaram por Chico Xavier.

“Porque vendo, eles não vêem, e ouvindo não ouvem nem
entendem”. – Jesus.
Mateus 13:13
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CAPITULO 60

Allan Kardec – Chico Xavier

A FÉ RACIOCINADA
Para o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, seja médium ou
não, o pensamento do Espírito de Verdade deve verter
dos Céus para a Terra como água refrescante e cristalina...
Sem barreiras e sem restrições.
Não façamos nós, como os antigos religiosos do mundo
transitório, que ao preço de convenções e conchavos
transformaram a divina mensagem do Messias de Nazaré
em formulas e convenções que mais tem trazido prejuízos
ao povo humilde e carente de luz do que a benção do
aprendizado.
Valhamo-nos da Fé raciocinada.

Francisco Cândido Xavier (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 30 de novembro de 2012, às 08h52min)
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CAPITULO 61

PREITO DE GRATIDÃO!
Grande amigo!
Com o coração enternecido pela glória da ternura, da amizade e da
solidariedade, entregamos-lhe a oferenda de nosso amor, consagrado
na estreita comunhão da verdadeira parceria, entre o Senhor da
Vinha e seus vinhateiros, homens e mulheres, crianças e jovens,
encarnados e desencarnados, que tanto ontem quanto hoje
continuam a seguir para frente mediante a custódia do seu
inapreciável serviço de depositário fiel das alegrias celestes.
Como o bom servo da Santa Parábola observou atento, diante das
imensas dificuldades do caminho, entre lágrimas, soluços e, muitas
vezes, oferendas de alegrias dos corações que votaram em ti, querido
irmão, a custódia preciosa de suas próprias existências, que a
verdadeira felicidade não jaz adormecida nos campos
deslumbrantes da selva humana, às vezes muito lindos,
aparentemente muito acolhedores, mas também muitas vezes
serpenteados pelas agruras dos corações despóticos, deprimidos,
salteadores e corruptos, que dormitam como feras vorazes na
intimidade das almas desprevenidas, mas incorruptível no cerne dos
corações corajosos e destemidos que, invariavelmente, subtrai-se às
adversidades da luta na esperança de colherem “ao cêntuplo” as

275

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

oferendas de amor, de carinho, de desejo saudável e de apoio,
exatamente pela observância da Lei de Deus, construção da eterna
paternidade do Criador por carinho extremo às suas Criaturas, que
somos todos, andarilhos da Imortalidade Perfeita, no ministério da
Salvação Sublime de nossas próprias almas milenares pela pratica
constante da Caridade em Jesus Cristo.
Observemos, querido amigo e tribuno da boa palavra que, mais
cedo ou mais tarde, todos haveremos de congregar ao próprio
coração toda a fortaleza do bom trabalhador quando, pela sinergia de
nossos sentimentos mais puros com as realidades da Vida Imortal,
alçaremos voos mais perfeitos e mais ambiciosos para o cume dos
Eternos Paraísos, conscientes, valorosos e, acima de tudo, integrados
no amor divino, a projetar-se de nossas almas, ainda imperfeitas, na
direção dos hemisférios maravilhosos da amizade e da solidariedade
sem máculas.
Assim, como você mesmo tem nos exemplificado, procuraremos
servir ao Cristo de Deus, na mensagem evangelizadora da Nova
Revelação, munidos do ideal de construir e amar cada vez mais,
consagrando mais tempo, mais ternura e mais testemunho a frente
da guerra constante, e sacrifical, quase perpetua, entre a Caridade e
o egoísmo, entre a Humildade e o orgulho, e entre a Simplicidade e a
vaidade, que jazem ainda, e talvez por muitos milênios a frente,
dentro de nosso próprio Espírito, depósitos de maldade e corrupção
remanescentes das catacumbas da pré-história de nosso próprio ser,
mas sem qualquer duvida, e sem medo de muito avançarmos,
promissor representante da Nova Era, que, por uma espécie convite
consciêncial nos convoca a todo instante a reforma moral ensinada
pelo Divino Amor, encarnado no solo da Terra há mais de dois mil
anos e martirizado na cruz das nossas próprias insânias, mas
ressuscitado, no Pai, pela glória de ter muito amado, muito servido e
muito perdoado.
Santo é o Seu Nome. Bendito seja o Senhor!
Compulsando o Grande Livro da Vida, no seu capítulo 5, versículos
3, 4, 5 e seguintes, nas palavras do Messias Nazareno, pelo
entendimento de Lucas, poderemos compreender com maior precisão
o justo valor da amizade, forjado naquele calor sublime de irmão
para irmão, conferindo ao sentimento puro a jóia preciosa do Reino
Divino.
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Somos pescadores de almas. Das almas uns dos outros, no campo
inesgotável da solidariedade eterna.
Então, meu bom companheiro Humberto, neste dia especial para
todos nós, quando comemoramos a data de seu nascimento na Terra
dos homens encarnados, procuramos humildemente lhe ofertar a
ternura de nossa gratidão e o óbolo humilde de nossa fé em Deus,
reconhecendo em ti, querido mestre, o amigo leal e sincero de todas
as horas.
Segue para frente! Na certeza do grande amanhã.
São os votos de feliz aniversário e de um fabuloso Natal com
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Neio Lúcio (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 05 de dezembro de 2013)
Nota do médium: O querido benfeitor espiritual Neio Lúcio, em sua
última reencarnação fora o pai do chefe de Chico Xavier, Rômulo Joviano,
na antiga Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Conhecido
na sua última encarnação como o saudoso Prof. Arthur Joviano.
Aqui ele traz o seu preito de gratidão, em forma de singela homenagem
ao Espírito Humberto de Campos, pela comemoração da data comemorativa
de seu aniversário na Terra, e que quando vivo entre nós fora um dos
maiores escritores brasileiro e membro da Academia Brasileira de Letras.
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CAPITULO 62

O Tempo
“E disse a esses: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei”.
– Jesus.
(Mateus, 20:4)

Meus irmãos!
Na minha, ainda, grande incompreensão a cerca das Divinas Leis
do Senhor, tenho procurado esmiuçar, com o olhar do escritor atento,
e do estudante bisonho, apesar da grande vontade de acertar que
trago no coração, as grandes verdades que se manifestam pelas
promessas renovadoras da Boa Nova, como a nos constranger
carinhosamente para a realização do Mundo Novo em nosso próprio
Espírito, sempre sequioso de mais luz, mais felicidade e de mais paz.
Vez por outra, tenho encontrado com amigos queridos, quão
valiosíssimos, que nos compartilharam a experiência carnal na última
jornada reencarnatória que realizamos sobre o solo terrestre, em
nossa passagem pelo mundo das carnes vibrantes que teimam na
ignorância, na loucura e na avidez pelas paixões desenfreadas ao
sensório e a volúpia dos vícios desconcertantes...
E posso garantir-lhes, que por aqui também estamos propensos,
talvez mais ainda do que na Terra, aos achaques da vergonha, do
constrangimento e da incerteza do futuro. Isto porque, apesar de já
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estarmos transitando pelos florais da Grande Vida, no Eterno Jardim
da Verdade, somos possuidores daquele “sexto sentido”, que a todo
instante nos convida a auto-reflexão, como a nos apreender a
intimidade doentia e a nos incitar a valorizar mais e melhor o tempo.
Ah! O “tempo”, realmente esse precioso oráculo das nobres
realizações, não poderia ser, por aqui, mais preciso, mais precioso e
muito mais atento às nossas disposições para realizar o bem ou o
mal, segundo as nossas próprias intenções.
Mas como íamos dizendo, do lado de cá da vida temos tido
interessantes oportunidades de aprender um pouco mais, e cada vez
com melhor qualidade... O que seria, realmente, de nós se não
fossem os amigos que aportam, ou “aterrissam” (deixemos bem claro
que por aqui também temos os “pára-quedistas”, que aventureiros
como eles só, preferem chegar nas planícies do Sem Fim pelas asas
aventureiras de um avião, quando felizes e sorridentes dão os seus
saltos maravilhosos por entre as campinas verdejantes das terras
novas), por aqui não somente com o propósito de se imiscuir nos
assuntos da Vida Maior, como verdadeiros interessados da existência
que se desenrola para além da tumba escura da morte, mas
sinceramente
entretidos
pelas
imensas
oportunidades
de
crescimento, evolução e trabalho na Eternidade Ilimitada do Grande
Reino.
Obviamente que nem todos chegam com tamanha disposição, mas
podemos assegurar que uma boa parte deles, apesar dos grandes
entrechoques de realidade existencial, de uma para a outra forma de
vida, são imediatamente compelidos a uma mudança fenomenal nas
suas interpretações em torno das Vidas Sucessivas, sejam elas
forjadas nas correntes da matéria carnal ou entre as brumas
rarefeitas das vidas felizes do Sem Fim.
E dentro desse contexto de novas experiências e felizes
expectativas, eles, os nossos amigos recém libertos, tornam ao
Grande Lar, operando maravilhas em nossa maneira de encarar a
vida real, pelo entusiasmo mesmo que trazem, no próprio peito,
como a nos convidar-nos intimamente ao serviço urgente de
reconstrução da moradia nova, a mental, onde haveremos de forjar a
família universal com a qual travaremos o convívio perfeito na
proposta luminosa do Evangelho, de que “todos somos irmãos” e
“filhos do mesmo Pai”, contribuindo cada um de nós para a
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fenomenal transferência de conhecimentos, na cultura e na educação,
internando-nos todos do grande Educandário da Imortalidade
Para a minha surpresa, mesmo estando já há algum tempo
laborando no seio do “Espiritismo desencarnado”, a maioria desses
colegas das boas intenções estão exatamente entre aqueles que,
sequer, haviam lido uma página de O Livro dos Espíritos, ou mesmo
compulsado uma linha de O Céu e O Inferno. E o mais surpreendente
é que, quanto aos profitentes do Espiritismo, propriamente dito do
seio dos encarnados, nada temos encontrado neles que realmente
possamos aproveitar, mesmo que singelamente, em benefício de suas
almas sequiosas do Cristo, mas ainda tão ligadas a Mamon.
A situação é mesmo de arrepiar.
Mesmo porque, a maioria de nós, quando transitamos pela Terra
bendita e alvissareira de realizações para o futuro dos Espíritos, nada
mais temos em mente senão apagar, ou mesmo, desligar os
ponteiros do nosso relógio biológico, para que não sejamos lesados
pelo tempo incorruptível da vida fisiológica, quando haveremos de
trocar o chão firme da Terra pelas correntes fervilhantes da luz
espiritual de nossas consciências, adormecidas pelas nossas
“confortáveis” idiossincrasias.
A dor é muito intensa, para dar continuidade aos nossos
apontamentos comemorativos, em relação ao nosso aniversário
terrestre, mas podemos assegurar a todos, com a precisão do relógio
hindu, que não percamos tanto tempo em assuntos que não
interessam a nossa evolução para o Alto.
Sim, podemos ser muito felizes sobre a vida no solo do planeta. Os
movimentos da Natureza são intensos, constantes e maravilhosos,
havendo sempre uma ou outra oportunidade de recreação saudável e
prazerosa na companhia de nossos amigos, parentes e familiares, no
entanto não hesitemos um só instante diante da proposta salvadora
do Cristo:
- “A quem muito for dado, muito será pedido”.
De nossa parte desejamos votos de muita felicidade, grandes
alegrias e serviço constante na caridade desinteressada.
Possuímos dentro de nós, sem exceção, aquele amor abrasador
pelo Pai, estejamos percorrendo os vales sombrios da morte
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espiritual ou já estejamos glorificando a Vida pela mensagem do
amor e do bem.
Por isto, sejamos fieis a nossa filiação divina.
Busquemos a felicidade nas boas realizações, seja no lazer, no
amar ou no serviço venerável da construção da paz eterna.
Meus amigos! Não existe ninguém sob a face do Universo que não
possa utilizar bem as suas horas, os seus minutos e o seu dia, em
obras de benemerência para a coletividade, em auxílio fraternal ao
um amigo ou mesmo a um desconhecido, em generosas dádivas de
gentileza ao um companheiro ou companheira de trabalho, em
minutos de reflexão em torno de uma boa leitura, num bate-papo
saudável e descontraído, ou ainda, no gesto de caridade fraternal ao
pedinte que lhe busca o auxílio financeiro.
Contemos as horas, os dias e os minutos sobre a face do planeta,
não nos esquecendo, porém, de que o essencial está em
comemorarmos, todos os dias, o aniversário de nossa conversão para
o serviço prazeroso das boas obras.
Deus esteja sempre com cada um de nós, hoje e no grande
amanhã.

Humberto de Campos (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 05 de dezembro de 2013)
Nota do médium: O querido Humberto, já é, por demais, conhecido
entre os espíritas, amantes da boa leitura, por suas obras de incomparável
valor doutrinário e literário no Espiritismo, pela psicografia de Francisco C.
Xavier.
A Coleção Humberto de Campos, publicada pela Federação Espírita
Brasileira, consiste de uma série de doze livros encantadores e de narrativa
empolgante, tendo algumas delas sido assinadas, à época, com o
pseudônimo de Irmão X, quando podemos entretecer um maravilhoso
diálogo, de coração para coração, num bate-papo muitas vezes sério e
responsável, alegre e bem humorado, com ele e com seus personagens
reais da Vida do Infinito.
Durante a psicografia dessa mensagem, fui auxiliado mentalmente pelo
benevolente Instrutor Emmanuel.
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CAPITULO 63

"NATAL FELIZ"!
Neste Natal, enderecemos a nossa carta de gratidão, amor e
esperança ao Coração Generoso e Compassivo de Nosso
Senhor, confiantes de que tanto Ele, o Cristo Amado, quanto
nós mesmos, estamos a caminho...
A Caminho da Paz.
A Caminho da Alegria.
A Caminho da Esperança.
A Caminho do Futuro. Este, que haverá de ser muito feliz,
pela certeza de estarmos, desde hoje e pelo futuro eterno, ao
lado do Supremo Pai, de mãos dadas uns com os outros,
sejamos pobres e ou ricos, sejamos negros ou brancos, pardos,
amarelos ou vermelhos.
Mas, e acima de todos os desejos, fiemos na certeza de que
somente a Ele, e a mais ninguém, está reservada, sobre o
mundo passageiro das formas físicas, ou nas Regiões da
Espiritualidade Superior, a oferta de Vida Perpetua...
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Vida Perfeita no Lar.
Vida Perfeita em família.
Vida Perfeita no templo.
Vida Perfeita na amizade.
Vida Perfeita na Caridade.
Então, FELIZ NATAL.
Feliz dia do Mensageiro da Paz.
Quando o mundo inteiro ora, reza e agradece... Procuremos
nós, cristãos de todas as procedências, endereçar ao Pai Nosso,
uma linda canção de amor e gratidão a Ele, nosso Mestre e
Senhor, que não nos esqueceu no ontem, não nos esquece hoje
e não nos esquecerá jamais.
Deus salve o Messias.

Elvis Presley (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 22 de dezembro de 2013)
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CAPITULO 64

Progresso!
Venho do Mais Alto! Descendo as escadarias luminosas do Eterno,
venho em busca dos corações sedentos pela paz, angustiados e
desejosos de alegria, que, mediante a compreensão de que somos
todos irmãos, filhos do Grande Senhor Universal, maravilham-se
diante da beleza inconfundível dos Mundos Transcendentais, que nos
aguarda o ingresso pelas portas santificadas da reforma intima, do
estudo e da educação.
Olho de um lado para o outro, e graciosamente vejo que ainda há
esforço no coração dos desejosos pelo Progresso...
Progredir para Deus.
Progredir em compreensão.
Progredir no amor e no amar.
Progredir na beleza.
Progredir no doar.
Entretanto, meus irmãos e minhas queridas irmãs, venho também
rogar a atenção de todos, dos espíritas em particular, para a
compreensão de cada um de vocês para o grande ensinamento de
todos:
O acolhimento.
Sem ele, sem o acolhimento:
Não poderemos progredir para Deus.
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Não poderemos compreender.
Não entenderemos o amor e nem tão pouco saberemos amar.
Nada de beleza.
Nada de doar.
Sendo assim, unamos os nossos corações aos nossos mais caros
ideais de crescer, de construir, de permutar e de acolher.
Na grande romaria para o Infinito, tenhamos em mente que por
cada gesto de carinho e bondade, de tolerância e afeto, de paz e
alegria, que tenhamos depositado no coração de nossos irmãos,
todos em transito pelos caminhos escuros do mundo, haveremos de
receber mil vezes mais em óbolos de luz, como moeda sagrada de
Deus, em recompensa pelos serviços de misericórdia, compaixão e
entendimento que tenhamos doado como bênçãos de amor e
caridade a todos os filhos do calvário, homens e mulheres, jovens e
idosos, irmãos nossos ricos de desespero, mas profundamente
necessitados e carentes de nossa atenção e do nosso auxílio.
Muita alegria a todos, felicidade mesmo, e sempre renovadas
oportunidades de aprender e trabalhar pelo Espiritismo, consagrado
ao Homem terreno pelas Misericordiosas mãos do Mensageiro Divino,
Jesus de Nazaré.

Espírito Delphine de Girardin
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 01 de maio de 2014)
Nota do médium: Mensagem espontânea da grande Mensageira
Espiritual, que em vida fora, no século XIX, uma renomada escritora
francesa, nascida em Aix-la-Chapelle (1804-1855), em Homenagem ao Dia
do Trabalhador.
Ela, Delphine, na condição de Espírito Superior, assina a mensagem “A
INFELICIDADE REAL”, capítulo V, item 24, em “O Evangelho Segundo o
Espiritismo”, de Allan Kardec.
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CAPITULO 65

SEMENTES DE AMOR – Espírito Auta de Souza
Cobres os Céus com pura ternura
Aconchegando ao peito a prole humana,
Desviando-se do caminho incerto
Das maldições terrenas.

Não imaginas, entretanto
Que a vida se descerra de mil modos,
Tendo a frente espinhos,
E deixando para trás somente prantos.

Olha para o Alto querido irmão,
Vislumbra o monte abençoado,
Foges das reprimendas e dos açoites,
Dos que vagueiam sem rumo.

Confiando, hoje e sempre
Que de mil maneiras diferentes,
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O Cristo, O Senhor supremo de nossas vidas,
Sabe colher frutos sazonados,
Onde há esforço, paz e solidariedade envolvente!

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 28 de maio de 2014, às 08hs30min)
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CAPITULO 66

A Mediunidade, em si mesma, é onda de amor e
ternura, ação e devotamento, a emergir do próprio
intermediário, mediante a sua sintonia estreita e
efetiva com os Mensageiros do Além, que pugnam
não somente pelo seu sucesso moral, mas também
pela tomada de resolução no bem, ainda
inapreensível pela maioria, por todos aqueles que
verdadeiramente se encontram afinados com o
pensamento amoroso e solidário do Cristo.
Sintonia com o Mundo Maior é amor no coração e
mãos em ação.
Trabalhemos!

Francisco Cândido Xavier (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 10 de junho de 2014, às 06h26min)
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CAPITULO 67

“Em verdade vos digo que quantas vezes o fizeste a um destes meus irmãos mais
pequeninos, a mim o fizestes” – Jesus.
(Mateus, 25:40)

A MENSAGEM VITORIOSA
Da fonte cristalina da vida, transborda a sublime esperança da
paz e do amor, a renovar-se constantemente pelos serviços
inadiáveis da Caridade e da solidariedade, da compreensão e da
paciência, que haveremos de ofertar, a cada passo de nossa
caminhada, pelas dádivas da saúde e da tolerância, junto aos
que faceiam a estrada íngreme da dor e do sofrimento, do
infortúnio e da escassez, com as quais Jesus o nosso Mestre e
Senhor tem nos outorgado, por acréscimo de Sua bondade e da
Sua profunda misericórdia.
Consultemos a nossa própria consciência, mediante a
auscultação da mensagem vitoriosa do Amor Incondicional da
Boa Nova, e veremos o quanto somos felizes e somos docemente
acariciados pela ternura do pão, da amizade e da família que nos
cabe, desde hoje, amar verdadeiramente, entendendo de que
somos, todos, partículas solidárias do Universo de Deus.

André Luiz

(Espírito)

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 16 de junho de 2014, às 00h21min)
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CAPITULO 68

SALVAÇÃO
Tens, por acaso, confiança na Justiça Divina?
Reconhece, em ti mesmo, as ofertas de amor, paz e conforto que tem te
proporcionado os Poderes Divinos do Senhor?
Olhas, confrangido, as existências inúmeras de irmãos outros que
vagueiam e transitam pelo mundo, de olhos embargados pelas lágrimas e
com o coração entristecido pelas decepções da vida?
Acaso, também, tens consciência de que andas, de salto em salto, feliz e
contente de júbilo pelas ofertas entesouradas de pão e luxo com as quais
tem realizado o melhor para ti e para os teus?
Pois então, meu irmão, não negas a Deus o dom precioso do bom
exemplo e segue correndo na direção dos pobres e dos mendigos, dos
sofridos e dos desesperados do vosso plano de provas e expiações,
consagrando a cada um deles, do quanto lhe for possível, a oferenda do
teu amor e da tua dedicação, já que Jesus lhe aguarda a gentileza da
ternura e na fé viva em suas próprias palavras, a se desenrolar sobre ti
em forma de verdadeira SALVAÇÃO, com a qual haverá de socorrer o
mundo leproso dos homens materiais, que, via de regra, buscam o bem
para si mesmos, sem cogitarem do bem para os demais.

Espírito Albino Teixeira
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 18 de junho de 2014, às 8hs55min)
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CAPITULO 69

“Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes divisão”.
– Jesus (Lucas, 12:51).

ROGATIVA AO PAI
Pai!
Vitimas que somos da própria loucura, soergue-nos os desejos
de sublimarmos as nossas vidas pela justa apreciação que
venhamos a confiarmos os nossos melhores ideais e desejos na
oferta de bondade e gratidão, alegria e serviço proveitoso em
benefício de todos, para que amanhã possamos realizar,
intimamente, a paz em nós, curando assim as mazelas que
trazemos na própria alma, oriundas da maldade, da intolerância
e da turbulência que causamos nos corações inocentes que
afligimos e vilipendiamos nas encarnações que já se foram, mas
que teimam em emergir das profundezas de nossa própria
consciência, como a nos alertar da extrema necessidade que
temos de nos suportar-nos uns aos outros, amando sempre e
construindo cada vez mais uma existência repleta de justiça,
saúde e beleza, confiando nos vossos desígnios e na vossa
suprema sabedoria.

André Luiz

(Espírito)

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 27 de julho de 2014, às 04h03min)
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CAPITULO 70

REDENÇÃO
Querida companheira Esmeralda!
Que a paz do Senhor e Mestre Jesus possa lhe encontrar neste
momento, onde as agruras da vida intima lhe atormentam o coração
frágil, porém destemido e pleno de profundas esperanças no futuro.
Sabemos, é certo, o quanto a companheira valorosa vem travando
a luta dos heróis, via de regra, com uma foice na mão direita e o
calhau da tormenta humana na mão esquerda.
Amiga querida! A vida é assim mesmo, tem dessas coisas.
À frete do destino que nos cabe trilhar, do sacrifício que todos
haveremos de verter, ao longo do duro caminho humano, sabe lá
Deus! quantas loucuras e quantas ninharias temos perpetrado nos
corações daqueles que nos acompanham os passos, desde o passado
longínquo das reencarnações que já se foram?!... É seguro, e assim
nos esclarece Allan Kardec, que, na maioria das vezes, temos tratado
as coisas de Deus com o despotismo de nosso coração endurecido e
tão apaixonado pelas coisas da Terra, malbaratando as oferendas
abençoadas de luz e paz, amor e carinho, com as quais os
Mensageiros Celestes têm nos tributado, não por merecimento, mas
unicamente pelas portas da generosidade grandiosa que lhes
iluminam o próprio Espírito.
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Vez por outra, volto a meditar nas dívidas contraídas ao tempo de
Pompéia, quando na roupagem do velho Públio Lentulus, não tinha
em minha mente senão a vontade de converter lágrimas em bênçãos
de arrependimento, mesmo tendo comigo o propósito exclusivo de
“salvar a própria pele” das catástrofes que se faziam pressagiar,
pelos rumores tumultuados dos prestidigitadores e adivinhadores de
então.
Mas nem tudo estava perdido. Lá, bem no fundo de meu pobre
coração, sentia que alguma réstia de esperança se encontrava a
tremular no mastro firme da Embarcação Divina.
E Deus, o Pai Todo Poderoso e Todo Onipotente, foi bom comigo.
Deu-me, 50 ANOS DEPOIS, a oportunidade de um novo começo,
quando pelas portas da escravidão, da humilhação e do
arrependimento, pude efetuar a grande subida de minha vida, para
os Altos Picos da Imortalidade, por força de uma morte soberana,
principiada por uma vida de sofrimento, amargura e dor.
A maior humilhação que possamos vivenciar não é a vergonha da
dificuldade material, ou mesmo, das estripulias das almas sem
sentimento e sem dó, em relação as nossas fragilidades, mas tão
somente pelo constrangimento de nos encontrar cara a cara com
a própria consciência e, depois da morte soberana, que nos guarda
as grandes verdades da Vida Perfeita, verificar que nada temos, que
nada somos e, pior que isto, que nada fizemos para modificar os
rumos incertos, e inseguros, da experiência passageira.
Confiamos no seu potencial de mãe, amiga, mulher e educadora.
Estude, trabalhe, ore e viva.
Medite, caminhe e progrida.
Ame, medite mais ainda e construa para o bem geral.
São as palavras sinceras, com votos de sucesso, do amigo
espiritual que lhe pressagia, para um futuro breve, as romarias
abençoadas da Existência Imperecível, caso converta, desde hoje, os
conflitos e as indecisões que ainda jazem em seu coração, em portas
adocicadas de esperanças para a Eternidade com Jesus Cristo.

Emmanuel

(Espírito)
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Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 06 de março de 2014, às 18hs25min)
Nota do médium: Mensagem espontânea, do querido Espírito Emmanuel
a uma companheira das lides espiritista, que, segundo Chico Xavier, quando
ainda estava encarnado entre nós, o grande Benfeitor, autor espiritual de “A
Dois Mil Anos”, já se encontra reencarnado desde o ano 2000, no interior do
Estado de São Paulo.
Segundo o Instrutor Emmanuel, por nossa faculdade: “Esta singela
demonstração de carinho e afeto, a nossa devotada companheira do
Espiritismo Cristão, Esmeralda, vem de encontro aos anseios de todos
aqueles que, devotados e solenes, dedicam as suas vidas ao sacrifício de
suas próprias deficiências morais. E aqui, representa, também, a nossa
homenagem particular aos Espíritos veneráveis de Santa Rosa e Santa Inês,
ambas sacerdotisas do Evangelho do Senhor que, ainda hoje, tem vertido
as suas lágrimas e os seus testemunhos de amor, solidariedade e
dedicação, ao povo simples e humilde de todas as nações, mediante a
intercessão suprema da oração pelo trabalho constante de renovação moral
e elevação espiritual de cada criatura. E a data de nossa humilde carta,
patrimônio de todos os Amigos Espirituais que lutam pelo Amor de Deus,
não poderia ser mais significativa, já que hoje se comemora o Dia Mundial
da Oração”.
Na Igreja Católica, esta semana, também, comemora-se o Dia de Santa
Rosa de Viterbo (1223-1252), como data de falecimento em 06 de março, e
o Dia de Santa Inês de Praga (1205-1282), este a 02 de março.
Alguns minutos após a psicografia, fomos para fora de nossa residência
tomar um ar puro da noite quando, ao meditar sobre as nossas dificuldades
diante dos imprevistos do mundo, que levamos a conta de acerbos
sofrimentos, ouvimos de Emmanuel: “Mesmo após grandes sofrimentos,
humilhações, desgostos e aborrecimentos, ao sair da vida material, pelas
portas da morte renovadora, ainda estaremos devendo aos Cofres Divinos
da Paternidade Suprema”!
Tem ocorrido aqui com Emmanuel, neste trabalho, tanto quanto com os
demais Amigos Espirituais reencarnados que, por natural fenômeno de
Emancipação da Alma, têm se manifestado à nossa faculdade mediúnica,
ocorrendo de uma maneira análoga (e não por comparação) ao que André
Luiz apresenta, para efeito de estudo, na obra “Ação e Reação”, capítulo 13,
DÉBITO ESTACIONÁRIO (Chico Xavier, FEB): “(...) devolvendo-nos a
seguinte ponderação pelos fios mentais, em que comungávamos um com o
outro, sem que me identificasse por seu interlocutor invisível (...)”.
Notemos aqui, que André Luiz dialogava com a sua alma (ou Espírito) e
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não, propriamente, com o ser (ou individualidade) encarnado, mesmo
estando ele em estado de completa vigília.
Curiosamente, desde a eclosão de nossas modestas percepções
paranormais, no verão de 1995-1996, temos observado que possuímos
certa facilidade em apreciar o pensamento (oculto) das pessoas que
mantêm dialogo comigo, com a particularidade de entretermos dialogo
com o Espírito do individuo, ou do sujeito, segundo a denominação clássica
dos psiquístas comuns, em esfera de pensamento subconsciente. Ou seja,
ao mesmo tempo em que o individuo fala, conscientemente, um
determinado assunto, notamos claramente o seu Espírito (ou sua alma)
falar outra coisa completamente diferente, como se a personalidade extracorporal vivesse em estado mental (ou consciêncial) completamente distinto
da sua personalidade encarnada. Apresentando, para as nossas percepções
auditivas e clarividentes, duas vidas inteiramente distintas uma da outra.
Embora o assunto possa variar, pode também, em determinadas
circunstâncias, haver uma semelhança no seu conteúdo.
Tudo muito naturalmente, sem que eu tenha que fazer qualquer esforço
de concentração mais rigoroso.
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CAPITULO 71

“E não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as
nações? Mas vós fizestes dela um covil de assaltantes”.
– Jesus (Marcos, 11:17).

Reverencia a Riqueza Real
Cobres a tua alma com os tesouros da Vida Espiritual,
compreendendo que as sugestões constantes do mal te
envenenam os passos diários no mundo.
Entretanto, sabedor que és das Verdades do Evangelho do
Senhor, não se deixará subjugar pelas tentações do ouro
fugidio da vida humana, amealhando no próprio coração,
apenas e tão somente, a glória do serviço construtivo, a
dedicação ao próximo pela caridade e a educação feliz e
saudável à serviço da humanidade inteira.
Modifiquemo-nos por dentro e, com certeza, nos
enriqueceremos, cada vez mais, por fora... Iluminando os
próprios passos com as claridades da vida intima.

Emmanuel

(Espírito)

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de agosto de 2014, às 08h48min)
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CAPITULO 72

“Eu sou a luz do mundo, que me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida”.
– Jesus (João, 8:12).

EVOLUÇÃO E CRESCIMENTO
Precisamos de mais amor, mais esperança e mais luz.
Por isso, façamos como o Cristo nos ensinou, aconselhandonos que a cada momento de nossa existência cumpríssemos
com o dever de dar mais e doar sempre as oferendas de
amor, de luz e de esperança, com as quais têm nos
fortalecido o Todo Poderoso, diante da luta que temos
travado com a nossa própria consciência, no desiderato da
evolução e do crescimento constante e ininterrupto para
Deus.

Emmanuel

(Espírito)

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 09 de agosto de 2014, às 12h40min)

297

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

CAPITULO 73

BEM AVENTURANÇA – Espírito Tobias Barreto
Do Tremular da bandeira,
Ao rufo dos canhões,
Do trapézio do circo,
À masmorra sinistra e infecta...

Opera o sábio poder de Deus,
Que ilumina o sol,
E que nos rege a vida orgânica,
Quanto as estrelas do firmamento...
Que nutre os corações humanos,
Pelo espírito bem aventurado da paz e da tranqüilidade, da ternura
e da renovação,
Envolvendo-nos a todos, Espíritos em ascensão para o Criador, do
doce calor da conquista de nós mesmos.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 21 de agosto de 2014, às 10hs39min).
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CAPITULO 74

LÁGRIMAS DE LUZ– Espírito Aparecida C. Ferreira
Do túmulo à beira do Céu,
Temos um vasto caminho a percorrer,
Não sei se para cima ou para baixo,
Mas sei que posso sofrer!

Nunca é certo o que virá após,
Na longa jornada da consciência,
Seguro mesmo, só estaremos,
Caso estivermos com as mãos sujas...

No trabalho edificante em prol dos outros,
Nos passos dados em busca do socorro,
Por aqueles que mais necessitam,
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Com o coração enternecido de esperança!...

Mas podemos ter uma certeza,
Na busca incessante de Jesus,
Nós só estaremos tranqüilos e seguros,
Se convertemos lágrimas em Luz!

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de setembro de 2014, às 14hs57min).

Nota biográfica:

Dona Aparecida Conceição Ferreira nasceu na cidade de Uberaba - MG, no
ano de 1914, e desencarnou na mesma cidade natal, na manhã de 22 de
dezembro de 2009.
Valorosa enfermeira, exemplo de humildade e amor ao próximo.
Conhecida também como Dona Aparecida e “Vó Cida”, trabalhou como
enfermeira do setor de isolamento da Santa Casa de Misericórdia, em
Uberaba, especializando-se no tratamento de doenças contagiosas.
A decisão inesperada da direção do hospital em que trabalhava, ou seja,
dar alta prematura a doze pacientes de pênfigo foliáceo, cujos corpos
cobriam-se de dolorosas bolhas, sob a alegação de que o tratamento era
longo e dispendioso, mudaria o curso da sua existência.
Era o dia 8 de outubro de 1958. Inconformada com aquela atitude
desumana e tomada de compaixão, abandonou o emprego para poder
socorrer as pobres vítimas, levando-as para sua própria residência. Na
época, a doença era considerada contagiosa e a família e os vizinhos
ficaram apavorados. Seu marido e os filhos deram um ultimato: “Ou nós ou
eles”. Ela lhes respondeu: “Vocês já estão todos grandes e criados, eles não
têm ninguém; eu fico com eles”. Eles então saíram de casa, mas depois
voltaram; compreenderam a importância de sua tarefa e passaram a ajudála.
Fonte na Web:
http://www.redeamigoespirita.com.br/group/recordandochicoxavier/forum/topics/a-hist-riade-chico-e-v-cida?xg_source=activity
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Nota do médium: Segundo o Espírito de Chico Xavier, ela, D. Aparecida,
quando encarnada, tinha conhecimento de que ele, Chico, era a
reencarnação de Allan Kardec.
Isso, porque ele mesmo lhe tinha revelado sob confidência, no final da
década de 1980.
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CAPITULO 75

O Cristo Consolador

DÁ AQUILO QUE TENS... DÁ AQUILO QUE SABES!
Temos tido muitas oportunidades, na vida!...
De crescer, construir e realizar,
Mas dentre todas elas,
A melhor forma de obedecer,
Às Leis Soberanas de Deus...
Sem que haja de nossa parte,
Qualquer tributo à personalidade,
Sempre insaciável e extravagante,
Do homem-animal, encarnado,
Em conflito com o ser todo espiritual, desencarnado,
Podemos assegurar, com toda a certeza,
Que é a vassoura empunhada nas mãos,
Um capricho no bolso,
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E umas moedas de grãos e bolachas,
Que haverão de alimentar os pobrezinhos,
Deserdados do mundo, vitimas de nós mesmos,
Mediante a nossa autentica oferta de bondade!...

Mentes cravadas no livro,
Nem sempre convertem luz em amor,
Embora reconheça as bases da sabedoria,
Pelos números e pelas letras,
Pela forma e pela grafia,
Podem muito bem,
Atinar para as riquezas do espírito,
Agraciando o mundo com as migalhas de seu saber,
Mas se não entregar algo de si mesmo,
Em obras de gentileza, de leite e feijão,
Como saber se nutriram,
No condomínio do próprio coração,
O sentimento de CARIDADE,
Oferenda do Pai Celestial aos desesperados,
E aos tristes do caminho,
Que buscam em cada um de nós,
Arrimo e carinho!

Isto sim! Será lucro certo,
Desde a vida terrena,
Mas riqueza eterna,
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Na imensidão do Infinito,
Confiando que no Céu Incomensurável da Criação,
Sempre há vaga para as almas generosas,
Embora nos Infernos, sempre superlotados,
Não vêem a hora de despacharem para a Terra,
Os “ricos” do mundo que outrora,
Imprevidentes e galhofeiros,
Não utilizaram bem a hora,
Transformando o tempo precioso do trabalho,
Em ruínas de si mesmos,
Por caprichos da vaidade,
Do orgulho doentio,
E da ambição desmedida pelo dinheiro.

Concluímos desta maneira, é certo,
Que no ambiente da vida intima, na Terra,
Minha, na de meus irmãos,
E de todos, imperceptivelmente,
Jaz o cofre sagrado do Eterno,
A nos ofertar Luz, Paz e Felicidade,
Na proporção que entreguemos,
Felicidade, Paz e Luz,
A cada ser, criatura irmã,
Que luta, sem cessar,
Sobre as sombras escuras do mundo carnal,
Olvidando de si mesmas, é certo,
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Mas confiantes, que mais além,
No Céu Augusto da Criação,
Está o Cristo Amado, O Mensageiro da Alegria Eterna,
Nos chamando, desde hoje,
Para o encontro definitivo com Ele,
Acolhendo-nos na insensatez,
Removendo de nós, a preguiça,
E amparando-nos, desde o princípio,
Na nossa mais terrível mesquinhez!

Segue adiante, querido irmão!
Busca em ti mesmo,
Pão, Luz e benção,
E oferta a cada um, sem cessar,
A mesura de teu amor,
Augusta presença de Deus em nós,
Não esquecendo de quem nos ampara,
Sobre o monte estrelado da Perfeição,
Sábio, bondoso e justo,
É o Cristo, o Deus Filho,
O Nosso Mestre, Nosso Guia,
Do Espiritismo, de Allan Kardec, e Chico Xavier,
De pés descalços e pires na mão,
Com os Bons Espíritos,
Desde os tempos da Codificação,
VIVAMOS JESUS, hoje e sempre!
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Casimiro Cunha (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de abril de 2015)
Nota do médium: Poderemos saborear as autenticas cartas espirituais
de Casimiro Cunha pela obra de Chico Xavier, particularmente em
“PARNASO DE ALÉM-TÚMULO” (Editora da FEB), já que pelo nosso
modesto entendimento não fazemos senão apresentar, aos amigos da
Terra, alguns poucos “garranchos” poéticos dos grandes Vates da
Imortalidade, que, por extrema gentileza de suas almas bondosas e
magnânimas, tem nos felicitado com a oportunidade de lhes psicografar o
pensamento, ou pelo menos a idéia, mesmo reconhecendo eles que na
atualidade da nossa presente reencarnação, praticamente nada, ou mesmo
nada, sabemos de composição ou técnica de poesia.

O coração tem sido a maior ferramenta de nosso trabalho mediúnico,
sinceramente reconhecido aos Benfeitores da Vida Maior pela dádiva do
serviço sempre prazeroso, embora, às vezes desconcertante, junto aos
Bons Espíritos.
O texto original psicografado em 07 de abril, foi ampliado, por ele
mesmo, em 11 de abril de 2015, seguindo o seu pensamento inicial.
Por outro lado, a qualidade da mensagem também há de variar de acordo
a condição psicológica, emocional e física tanto do médium, quanto do
Espírito comunicante, em decorrência das condições atmosféricas do
ambiente físico e espiritual (embora o fator obsessivo, por meio de Espíritos
inferiores que não estejam dispostos a sua melhoria pessoal, ocorrência
infelizmente muito natural no seio da comunidade de Espíritos encarnados,
seja uma condição preponderante para que haja interrupção, mesmo que
temporária, da atividade mediúnica do sensitivo durante determinados
comunicados, o que nos leva a crer que, invariavelmente, estamos sob uma
chuva intensa de rajadas mentais contrárias à causa do Evangelho, sejam
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estas provenientes da mente doentia de seres encarnados ou
desencarnados, sobre a face da vida planetária e em suas dimensões
espirituais adjacentes), no momento de sua recepção, e neste dia, em
particular, as nossas condições emocionais e físicas não eram, em nada, as
melhores.
Entretanto, como pressentíamos a necessidade de o querido Casimiro em
grafar o seu pensamento amigo e generoso, procuramos ao máximo nos
colocar a sua disposição, embora a luta extrema de nossa parte.
Com este primeiro pensamento de profundo respeito aos diversos tipos de
situações a que está subordinado cada comunicado de além-túmulo, dentro
desse contexto que acabamos de apresentar, não podemos esquecer que
geralmente os Espíritos Amigos primam muito mais pela natureza moral de
seus comunicados do que propriamente pela técnica ou pela erudição dos
mesmos, observando que entre um médium bom e um bom médium, eles,
os grandes Instrutores da Imortalidade, sempre escolherão os mais
devotados ao bem, sem que isto não possa, em determinadas
circunstâncias, fazer valer a autenticidade do fenômeno mediúnico (ou
anímico – quando a comunicação parte do Espírito do próprio médium) por
evidentes características técnicas, como já foram exaustivamente estudadas
por Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns.
No meu caso, em particular, durante a transmissão dessa valiosa
mensagem acima, ficou-me evidente que seria, sim, muito possível que
transmitíssemos a sua palavra esclarecida com total fidelidade, no que diz
respeito à técnica poética, pois o querido Casimiro deu-nos a oportunidade
de lhe visualizar o semblante sério, embora a sensibilidade profunda de sua
alma meiga e doce, como a nos fazer compreender que tal ocorrência seria
algo bastante curioso, e instrutivo, para os estudantes de Mediunidade,
porém, e definitivamente, contraproducente para os interesses dos Amigos
da Vida Maior que nos tutelam as faculdades psíquicas, pois, se assim fosse
feito, a imensa maioria dos adeptos do Espiritismo, com particularidade
para os mais jovens e menos atraídos para a poesia, não se sentiriam
atraídos para o texto, já que a erudição (mesmo que com características de
puro lirismo) tornaria algo enfadonho e menos atraente.
Já para o final da mensagem, percebíamos como ele interditava a nossa
ação psíquica, como se de repente ele virasse o seu rosto na posição
contraria ao do nosso, como se desejasse impedir que lhe adentrássemos,
em demasia, o campo mental, exatamente para que não lhe captássemos a
plenitude de sua natureza poética e lírica. Ou seja, ele estava satisfeito com
o que estávamos produzindo, embora eu não! (Risos).
Outra coisa que ele fez questão de me manter informado, é que nas
Esferas mais altas do Mundo Parafísico, geralmente as personalidades
desencarnadas, com ênfase para as suas Academias de Cultura e Ciência,
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Arte e Cinematografia, não dão muita importância para as atividades
motoras, senão aquelas que lhes digam mais respeito ao campo emocional,
este que tem vantagem acentuada sobre as ocorrências na vida do Espírito.
Aliás, lembra-nos ele: “Não foi ao acaso que o Senhor nos mandou amar a
Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo mais do que a nós
mesmos. E Ele nos deu o exemplo disso!”
De qualquer maneira, vimos que seu olhar é vivo, vibrante e profundo,
me parecendo que ele, Casimiro-Espírito, não é homem de “meias
palavras”.
Outro aspecto da mensagem do querido Benfeitor que devemos levar em
consideração, é o fato de neste dia ser comemorado o Dia Mundial da
Saúde, pois em sua linda mensagem ele nos deixou claro a importância da
fraternidade e da solidariedade, por meio das mãos postas e dos bolsos
sempre abertos aos mais necessitados e carentes de nosso auxílio
generoso, quando não há saúde real sem uma boa alimentação!
Ele, ainda, se expressa por nosso intermédio: “Um pedaço de pão a um
irmão que passa fome, será mais valioso para ele do que mil livros espíritas
forrados em linhas de ouro”.

Com isso, meus queridos amigos, não devemos crer que para fazer o bem
ao próximo não tenhamos apenas, e tão somente, que repartir um único
pedaço de pão, ou ofertar-lhe um único, quão singelo, prato de comida
excedente em nossa dispensa, mas entendamos, definitivamente, que para
que venhamos a fazer a legitima caridade, haveremos de dar mais,
sempre mais, de nós mesmos e do que possuímos, seja material ou seja
intelectualmente.
Se nos afirmamos espíritas fieis, precisamos atestar-nos a fidelidade por
obras de caridade legitima, quando não só apresentemos palavras de boa
vontade, mas ações firmes e decididas no bem de todos, assim como Jesus
Cristo nos exemplificou.
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CAPITULO 76

Homenagem do Espírito Casimiro Cunha a todas as mulheres, encarnadas e
desencarnadas, que, antes de tudo, primem pelo desejo ardente com o
Senhor, de entregar os seus corações ao abençoado destino à que foram
traçadas, o de dar a vida, manter a vida e contribuir com a Vida, Obra
Perfeita de Deus!

Bom Dia! Querida "rosa",
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Flor venturosa de jasmim...
Quebras este gelo, amada minha,
Estou louco de amor por ti!...
Mandas meu presente de ternura,
Para os teus, e volta-te para mim,
Quando queimo em brasa,
Esperando a alvorada,
Pelo beijo teu, AMOR, PURO AMOR,
DO MEU PURO "JARDIM".

Casimiro Cunha (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Salvador/BA, 10 de abril de 2015)

Nota de Veneranda: Comemora-se nos dias 02 e 18 de abril,
respectivamente, o Dia Internacional e Nacional do Livro Infantil, datas,
também, comemorativas do Espiritismo Evangélico, quando em 18 de abril
de 1857 é lançada em Paris, França, a primeira edição de “O Livro dos
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Espíritos”, e em 02 de abril de 1910 nasce em Pedro Leopoldo, Minas
Gerais, o querido médium do Cristo, Francisco Cândido Xavier.
Nota do médium: Em relação à escolha da linda imagem fotográfica da
querida e inesquecível Marilyn Monroe, para ilustrar a mensagem de
Casimiro, foi mesmo proposital, segundo a grande Mensageira, para que
todos nós tivéssemos a confiança, quanto à certeza absoluta, de que: “A
Beleza nunca será motivo de escândalo para a Santidade, tanto na Terra
como nos Céus Venturosos do Infinito, quando o que realmente escandaliza
a verdadeira Santidade, é o sentimento perverso do orgulho, do egoísmo e
da vulgaridade”.

Precisamos reconhecer nestes Amigos Espirituais, que formam
verdadeiras comunidades de Anjos, Serafins e Querubins da Eternidade,
devotados Amigos Espirituais que, na sua generalidade, encontraram no
serviço apostolar da Cultura e das Artes do mundo transitório a grande
oportunidade de crescer e evoluir para o Criador, já que, via de regra, como
grandes expoentes e divulgadores da Verdade Transcendental, seja pelos
clássicos do romantismo, do épico ou da ficção-científica, conseguiram
verter do Mais Alto o Pensamento Oculto do Senhor, de que somente pelo
Amor e pela Instrução legitima e digna, é que tonos nós, enquanto homens
e mulheres, jovens e idosos, religiosos ou não, poderemos alçar vôos mais
altos para o Infinito de Deus.
Uma ocorrência das mais surpreendentes que nos foi possível
compartilhar junto ao nosso querido Benfeitor Espiritual Chico Xavier, fora
quando ele nos possibilitou, já em completo estado de vigília (lucidez total),
visualizar um quadro transcendental que tomamos parte como mero
espectador durante um de nossos passeios astrais (desdobramento natural
pelo fenômeno do sono fisiológico na companhia de nossos Guias), no qual
a querida Amiga Espiritual (Encarnada) Jane Birkin de súbito decompôs o
seu corpo espiritual (perispírito), literalmente, em milhares de fragmentos
luminosos, como se ao nosso olhar atento, e muito curioso, se
transfigurasse, ou se transformasse, num imenso Universo de fulgurantes e
pequeninas estrelas prateadas, que orbitavam dentro de uma esfera
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magnético-cósmica que aparentava ser o seu campo-limite de atuação,
embora a amplitude interna de sua circunferência estivesse na razão de
equações somente medidas em variáveis quânticas muito complexas para
nós, seres encarnados.
Naquele momento da visão mediúnica, o nosso querido Chico (Espírito)
lembrou-nos imediatamente da mensagem de mais atrás (capítulo 27, SOB
OS HOLOFOTES DA FAMA), quando os Espíritos de Marilyn Monroe e
Johnny Weismiller nos instruíram acerca dos interessantes fenômenos de
Reencarnação Múltipla, com isto, o caro Chico, nos fazendo compreender
que, em verdade, somos, sim, seres multifacetários.
Desta maneira didática, foi possível para mim, em particular, apreender a
extensão do que os dois Amigos Espirituais nos lecionara, dando ênfase
para a multiplicidade e a variedade dos quadros de reencarnação, seja na
Terra ou no Céu, naturalmente obedecendo à Mecânica do Mundo Oculto,
ou Parafísico.
Porém, existe uma pergunta que não quer calar: Como, afinal de contas,
a nossa delicada benfeitora espiritual Jane Birkin fez para que pudesse
“reagrupar”, em si mesma, as enumeráveis partículas de seu perispírito?
Aliás, esta resposta, segundo o próprio Chico, deverá ficar a cargo de outros
médiuns que, bem intencionados, venham dar a sua parcela de contribuição
ao grande Edifício do Espiritismo-Ciência, já que o serviço é de todos!

Particularmente, não temos outra forma de agradecer a assistência
espiritual desses valorosos, quão valiosíssimos, Espíritos do Bem (ESTEJAM
DESENCARNADOS, OU AINDA ENCARNADOS!), senão pela prece e pelo
serviço devotado de amor e caridade pelo qual, mesmo que de maneira
muito singela, temos procurado trilhar, reconhecendo, entretanto, de que
muito, mas muito pouco mesmo, fazemos em relação ao que eles mesmos
têm nos ofertado, de maneira particular, em forma de devotada proteção e
cariciosa assistência mediúnica.
Sim, é verdade, temos lhes percebido a presença espiritual não somente
pela clarividência, mas também pela natural, quanto espontânea,
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manifestação física, quando temos lhes sentido as “carnes” e os vapores
fluídicos carregados de deliciosos aromas transcendentais, sejam eles de
teor fisiológico (sexual) ou de natureza perfumosa.
O certo, é que para a minha acanhada faculdade mediúnica, eles
positivamente são seres como nós, homens e mulheres comuns, vivendo
em Dimensões paralelas ou Mundos Diversos, embora devamos reconhecer
a grande elevação moral e, mesmo, fluídica, que, invariavelmente, deixam
transparecer de suas auras formosas e magnânimas.

Como já tive a oportunidade de relatar, às vezes chego a ficar
desconcertado pela forma muito elevada pela qual estes maravilhosos seres
espirituais se manifestam à minha acanhada clarividência, com
características mentais muito arrojadas e com determinados
conhecimentos de Mediunidade e Vida Espírita que vão muito além do que
muitos companheiros de doutrina espírita, por sinal, muito presunçosos,
estão acostumados a apreender.
Fica-nos evidente, que na Vida de Além-Túmulo as coisas relacionadas à
sua Natureza particular, tanto quanto ao mundo psicológico e intimo das
Almas, hão de variar ao infinito, o que serve também como um verdadeiro
estimulo para que cada um de nós continuemos sempre na lida, por mais
conhecimento e, acima de tudo, por entender o significado de nossa
existência, tanto na Terra quanto nos Infinitos Mundos da Eternidade.

“Amém vos digo que os publicanos e as prostitutas vos
precedem no Reino de Deus”. – Jesus.
Mateus 21:31
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CAPITULO 77

“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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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
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.
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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
esta poderosa mensagem de alto valor moral para nós espíritas, pois,
segundo podemos deduzir de suas palavras, o nosso “serviço” infatigável do
orai e vigiai, 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, 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).
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CAPITULO 78

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.
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
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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 dialogo 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
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
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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.
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A MENSAGEM DE ALLAN KARDEC

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,
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
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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 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
de nossa caminhada, exigindo de cada um a ação constante no bem
de todos.
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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 a obra preciosa de 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 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 e, muito
especialmente, por André Luiz, em “Conduta Espírita” (pela psicografia de
Waldo Vieira, FEB).
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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”.

FIM
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Rita Hayworth
(Nome artístico de Margarita Carmen Cansino)
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POSFÁCIO # 1

NAS PEGADAS DO CRISTO
De onde me encontro, na presente Estação de repouso e estudo, de
trabalho e alegria, de oportunidade de realização e ofertas imensas
de esperança, observo, em mim mesma, o quanto ainda precisarei
caminhar para encontrar aquela luz e aquele sorriso com o qual me
deparei, pela generosidade e pela misericórdia do Deus Supremo, há
mais de dois mil anos, quando de frente e lado a lado com o próprio
Senhor de Nossas Vidas, num momento de fraqueza extrema e
irreflexão absoluta, fui capaz de converter as suas divinas promessas
para comigo mesma, na condição de Apostolo ingrato, em
dilacerantes lágrimas de arrependimento e angústia, sofrimento e
miséria, por ter, num acesso de possessão e loucura, projetado para
o meu futuro uma trilha de muitos espinhos e graves desencantos.
Uma vez, desfechado o tiro de misericórdia na vítima Inocente,
partir em completo desespero para o Mundo Espiritual, aturdida (o) e
prejudicada em minhas próprias forças transcendentes, multiplicando
por mil, ainda mais, o corcel de angústias pela qual haveria de
passar, desde o gesto insano da traição...
E mergulhada na mais sombria miséria e na mais tétrica solidão,
adveio então o inesperado... Pelas mãos do próprio Cordeiro, fui
socorrida e amparada.
Agraciada, mesmo, nas trevas de mim mesma, com o generoso
auxílio do Magnânimo Doador, que converte-nos as lágrimas de
sofrimento em glórias de exaltação no Supremo Pai, Senhor Todo
Poderoso e Piedoso.
Como “a Natureza não dá saltos”, tive muitos anos e séculos para
pensar, meditar e extrair de meu pobre e desditoso Espírito as
lembranças de uma existência toda ela projetada para a realização de
uma vida voltada para a santidade e a contemplação do Senhor, em
serviço contínuo de trabalho piedoso e salvador, à todas as criaturas
que haveriam de ser convocadas, por sua vez, ao matrimônio
definitivo com a Verdade, com o Caminho e com a Vida, presentes no
olhar meigo e doce, na face encantadora e divina e nas pegadas
santificadas do mais lindo e formoso Anjo que jamais desceu do
Paraíso, para as terras sanguinolentas e escravocratas da civilização
humana.
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Mas, como já dizia o nosso querido André Luiz, fervoroso
batalhador das causas nobres e santificantes, “E a Vida Continua...”,
sendo assim, procuremos, todos nós, encontrar a alegria e o prazer
de
viver
nas
coisas
espirituais,
verdadeiramente
simples
interessantes para as nossas almas ainda tão sedentas de luz e tão
necessitadas de compreensão, umas para com as outras.
Vivamos segundo o Evangelho de Jesus, não medindo esforços para
que, mesmo com os pés a sangrar pelos acoites do caminho e os
espinhos da incompreensão, venhamos a trilhar o caminho certo,
nAquele que haverá de ser sempre e sempre a claridade maior de
nossos destinos.
Muita paz a todos, e continuemos contribuindo, assim como todos
os Mensageiros Celestes que aqui marcaram presença, osculando em
nossos corações o que de mais sensível e mais terno possuem em si
mesmos, sempre para o engrandecimento da Natureza Humana –
psicológica, emocional e afetiva -, para que o Mundo Maior desça
sobre as nossas cabeças em forma de alegrias e continuadas
oportunidades de serviço redentor.
Deus seja louvado! estando sempre com cada um de nós.

Rita Hayworth (Espírito)
(Salvador/BA, 10 de agosto de 2013)
Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos antigos,
quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Rita Hayworth fora
anteriormente a reencarnação de Judas Iscariotes, um dos Apóstolos do
Senhor que, mais tarde voltaria na roupagem física de Joana d’Árc, a
donzela de Domrémy que, então, seria queimada viva pela Santa Inquisição
da Igreja Católica, no século XV, e anos depois consagrada à condição de
Santa pela própria Igreja de Roma.
Por irradiações de sublime beleza, ela nos presenteou com a visão astral
de sua condição espiritual, quando ao tempo do Cristo, proporcionando não
somente a beleza e o encantamento da experiência hipersensorial, quanto à
delicadeza de uma visão tão piedosa, operada por suas mãos generosas e
amigas, de colorido transcendente e constituição extremamente sensível e
emocionante, aos nossos sentidos físicos.
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Através dessas irradiações, fora como quase visualizar a “plástica” da
forma física do próprio Judas por entre, e por sobre, as da querida Rita,
num bruxulear de emanações magnéticas vivas e atuantes, movimentadas
pela força plasmadora da sua mente Espiritual.
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Elisabeth Amalie Von Wittelsback
(Imperatriz Sissi)
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POSFÁCIO # 2

A MAGESTADE DE DEUS
Meus queridos e amados irmãos!
Que poderia eu, um pobre Espírito, dizer diante da luz e da
grandeza do Pai de tudo e de todos?!
Somente pelo profundo amor que passa hoje por entre a minha
“alma”, é que poderia na condição de última das servas dEle e, após,
de todos e cada um de vocês, declarar a todos os pulmões e de todo
o meu espírito:
- Salve a Vida Eterna!
O Deus de profunda Sabedoria e Misericordiosa Bondade tem nos
aquinhoado com tantas alegrias que, caso tivéssemos que pagar, de
um só golpe, até ao último ceitil de nossas dívidas para com a sua
Lei, certamente seria preciso toda a Eternidade para retribuir-Lhe tão
grande dádiva.
Ou seja, estaríamos sempre em divida para com a sua Bondade
Perfeita.
E será isso assim mesmo!
Teremos, felizmente toda a Vida para dar-Lhe de volta o favor com
que tem nos dignado, mediante tantas oportunidades que tem nos
ofertado de crescimento e elevação para o Seu Espírito Glorioso.
Muitos de nós menoscabamos Sua grande bondade com a nossa
teimosia, em seguir por caminhos tenebrosos, que não unicamente
aquele traçado pelo Evangelho Salvador do Mestre de Jerusalém, e
entregue à Humanidade quando ela mais precisava de compaixão,
por tão ingrata e angustiante resistência em vir a medir os seus
interesses segundo os Dez Mandamentos.
Veio então o Cristo! Sob as pérolas do luar da Galiléia, a traçar
para todos nós o caminho seguro e generoso dos Profetas, mas acima
de tudo traçando normas de conduta pelo sentimento delicado do
amor.
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Seu Filho Bem Amado e Todo misericordioso, que ao toque de seus
divinos exemplos de Caridade e Fraternidade, trouxe aos povos de
toda a Terra o maior ensinamento que as eras poderiam receber do
Céu: as dádivas de uma união perfeita com o Pai...
Então, aqui estou humilde e resignada, diante da Glória Eterna de
Deus Pai e Deus Mãe...
Confiante, estou a realizar o meu melhor e entregue
completamente aos ditames da Lei Natural, inserta na obra luminar
do Espiritismo, “O Livro dos Espíritos”, que, no futuro, haverá de
preencher os corações de todos aqueles que buscam no Mais Além
uma réstia de luz e o consolo para suas grandes dúvidas...
Sentiremos o perfume dos Espíritos Superiores pela consolação que
nos trazem, em forma de seus livros ricos em sabedoria e
impregnados pelo aroma da bondade extrema do Salvador.
Ele, o Amigo Compassivo, é o nosso Guia, o nosso Mestre e a nossa
salvaguarda para uma vida melhor, regada ao licor da bondade do
seu amor perfeito. Uma vida, repleta de alegria e saúde, realizações
santificantes e nuvens venturosas de perfeita integração com o
Universo.
Muitos de nossos irmãos, ainda imprevidentes e desatentos, tem se
colocado na condição de sabedores exclusivos da Verdade do Infinito,
excluindo de seu campo de ação, ou de relação, outros trabalhadores
que não comungam da maneira com a qual eles, os pretensos lideres
ou pseudo expoentes da Terceira Revelação, como se já houvessem
ganho a palma de ouro representativa da vitória dos eleitos. No
entanto, não passam de pobres vitimas da vaidade e do orgulho, da
prepotência e da louca excentricidade, que haverão de conferir-lhes
não a Cruz do martírio e do esforço sincero dos verdadeiros amigos
do Cristo, mas uma aluvião de agruras e tristes infelicitações,
somente entrevistas nas singelas e apocalípticas visões de Dante.
Não hesitemos diante dos ensinos espíritas. Amemo-nos e nos
instruamos segundo o pensamento do Mestre Galileu.
Podemos assegurar aos nossos amigos e companheiros da Terra,
que a felicidade real prometida pelo Cristo somente estará
assegurada aos mansos e aos pacíficos, aos humildes e generosos de
coração.
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Asseguraremos aos sinceros espíritas a moeda valiosa do amor e
da ternura, do serviço e da gratidão, mediante tenham bem cumprido
as suas missões que, apesar da luta, não haverá de ter baixas.
Todos sairão vitoriosos. Bastando apenas que os corajosos
combatentes da Boa Nova, recebam no cerne da própria alma as
petições de todos aqueles irmãos, tristes e acabrunhados, que lhes
venham a procurar na anciã de receberem o óbolo generosa das boas
ações.
Sejamos caridosos. Isto encerra tudo.
E agradecendo a todos os Amigos Espirituais pela oportunidade
generosa de podermos, neste momento singelo de oferendas do Céu
para a Terra, consagrar algo de nosso humilde esforço aos amigos
do Planeta, na certeza de que alguém haverá de nos escutar com a
alma, despedimo-nos também na certeza um dia nos encontraremos
todos na Eternidade, mediante a vontade e os desígnios do Deus de
Justiça.
Coragem espíritas!

Elisabeth Wittelsbach (Espírito)
Nota do médium: Mensagem espontânea psicografada na manhã de
20 de dezembro de 2012.
A querida Mensageira Elisabeth Wittelsback, já nos havia informado de
sua vontade em escrever pela nossa insignificante mediunidade, ainda
quando trabalhávamos na recepção das primeiras mensagens dessa série
de artigos espirituais, assinados por Entidades da Musica e da Arte
Espiritual.
A querida Amiga Espiritual nos declarou que teve a sua última passagem
na Terra, em meados da década de 70 e década de 1990, quando veio a
desencarnar prematuramente aos dezenove anos de idade, na cidade de
Salvador, Bahia.
Ela se nos apresenta linda e formosa quanto antes, e as características
psicológicas e emocionais tanto de Sissi quanto da Identidade que
aprouve nos declinar o nome, em sua última reencarnação, bate uma com a
outra, o que nos permitiu conferir as suas próprias informações, e mediante
a confirmação de nossa Mentora Veneranda.
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Quanto ao aspecto físico de uma quanto à da outra, um verdadeiro
susto! Poderíamos dizer, com toda a sinceridade do coração, praticamente
idênticas.
Portanto, pelo menos para mim mesmo, não vejo qualquer margem para
dúvidas quanto à autenticidade de sua mensagem espontânea. Aliás, creio
fielmente que ela, Sissi, só não se materializou mesmo, à nossa frente, por
causa do grande dispêndio de força fluídica, neste momento tão necessária
ao andamento de nossas produções psicográficas, que, segundo a nossa
amada Veneranda, é a nossa prioridade.
Nota biográfica:
Elisabeth da Baviera (nome de baptismo: Elisabeth Amalie Eugenie von
Wittelsbach; Munique, 24 de Dezembro de 1837 † Genebra, 10 de
Setembro de 1898), depois Elisabeth da Áustria, foi a imperatriz consorte
da Áustria e a rainha consorte da Hungria devido ao seu casamento com o
imperador Francisco José I. Era conhecida como Sissi da Áustria e
Hungria.
Pertencente à nobre Casa de Wittelsbach, Elisabeth Amália Eugénia era a
segunda filha do duque Maximiliano José da Baviera (1808-1888) e de sua
esposa, Ludovica (1808-1892).
A sua mãe era a oitava filha de Maximiliano I, que foi o primeiro rei da
Baviera.
Ela e os seus sete irmãos cresceram na propriedade da família, o Castelo
de Possenhofen, próximo do lago Starnberger.
Os seus familiares e amigos costumavam chamá-la carinhosamente de
Sisi; porém, nos filmes e romances inspirados na vida desta princesa, a
alcunha foi grafada como Sissi, tendo ficado mundialmente conhecida por
esse apodo.
A 10 de Setembro de 1898, em Genebra, Suíça, Sissi foi assassinada por
um anarquista italiano, Luigi Lucheni. Inicialmente, o anarquista não tinha
intenção de assassinar a imperatriz, mas sim qualquer personalidade que se
encontrasse na cidade. Irritou-se quando soube que o príncipe d'Orleans,
herdeiro do trono da França - o alvo perfeito - havia saído de Genebra na
véspera.
Foi um amigo, Giuseppe Abis della Clara, que informou Lucheni da
chegada a Genebra da imperatriz, facto que seria noticiado pela imprensa
apenas no dia seguinte, pois ela viajava incógnita. Diante da possibilidade
de atingir um alvo ainda mais importante do que imaginara, o anarquista
italiano alterou os seus planos. Na manhã do dia 10, após sair do Hotel
Beau-Rivage em que estava hospedada, a caminho do vapor Genève para
atravessar o lago de Genebra, Sissi foi abordada por Luigi que a golpeou
com um fino estilete em forma de agulha no coração. A imperatriz caiu,
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mas ainda assim conseguiu levantar-se aparentemente sem sentir dor
alguma.
Sem perceber a gravidade do golpe que sofrera, apressou-se para junto
da sua acompanhante a fim de não perder o barco. Isabel da Áustria
desmaiou a bordo, o barco voltou ao cais e ela foi levada para o hotel onde
morreu naquela tarde. O seu corpo está sepultado na Cripta Real dos
Habsburgo na Igreja dos Capuchinhos, em Viena, ao lado do filho e do
marido.
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Agnetha Fältskog
(Grupo sueco ABBA)
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POSFÁCIO # 3

“OBRIGADO PELA MUSICA”
(“Thank you for the Music”, ABBA, 1977)

Oh! Meu Deus, quanta alegria e quanta saudade em fazer
compreender aos nossos amigos encarnados, assim como eu mesma
me encontro neste momento culminante para as nossas almas do
Planeta Terra, reencarnada na condição de trabalhadora incansável
que apesar da grande incapacidade moral e acanhada destreza do
sentimento, vemos com bons olhos o quanto temos ainda que
trabalhar para a construção definitiva do reinado da Boa Nova nos
corações dos filhos do Altíssimo...
A Governança Real de nosso singelo planeta azul, não tem medido
esforços para que nós todos, os amigos encarnados no planeta e os
desenfaixados da vestimenta bio-eletrônica-espiritual, tenhamos os
maiores alvitres, oriundos das mensagens luminosas que há tanto, e
tanto tempo, vêm sendo vertidas pelas claridades maravilhosas da
Mediunidade esclarecida em Allan Kardec, como ferramenta que se
encontra inserida no contexto da própria existência do Espírito
Imortal, a facultar-nos, desde hoje, a visão clarividente do imenso sol
da alegria e das encantadoras verdades com as quais vem a
consagrar não somente o Espiritualismo e o Espiritismo, mas, e acima
de tudo, o profundo amor a Deus e aos nossos irmãos de existência,
numa simbiose perfeita entre o Criador e as suas criaturas, em razão
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do Primeiro e o Segundo Mandamentos, em essência espiritualizando
a cada um de nós.
Viemos da Luz e retornaremos para ela, segundo os desígnios
Superiores e de acordo a nossa capacidade de entendimento, que
venhamos a ter das profundas verdades exaradas dos Evangelhos
(Mateus, Marcos, Lucas e João) e revividas na atualidade com beleza
e profundidade tal qual a pura e acalentadora presença viva do
Cristo, na Doutrina Consoladora Espírita.
Não temos meus amigos e amigas, dogmas inamovíveis ou mesmo
intransponíveis em nossa Santa Casa, a Casa do Pai, que podemos
considerá-la a “Casa do Caminho dos Tempos Modernos”, quando
cansados e sequiosos pela água benta dos Ensinos Superiores,
transporemos as portas dos centros espíritas ou das singelas
residências onde se realize o Culto Doméstico Cristão, na busca
insaciável do grande manancial do Conhecimento Eterno.
Sejamos aqueles que se agasalham no seio de nossas acolhedoras
agremiações, ou estejamos entre aqueles que aspiram e vivem a
Espiritualidade nos moldes de Jesus de Nazaré, ou seja, a beira de
um lago ou sob as frondes de uma arvore acolhedora com seus
galhos repletos de vitalidade, a sombrear os corpos dos que lutam e
trabalham, santificam e permutam experiências, sob as angustias do
mundo...
Sejamos, sim, sempre fieis ao amor e a caridade.
Sabedores que somos de tamanha ventura, a transferir-se dos
Céus Nimbados de Luz para toda a Terra, coloquemo-nos de
prontidão e qual o soldado valente e valoroso sigamos a frente,
lutando o bom combate, pela libertação de nossas almas do julgo da
matéria carnal.
Agradecemos aqui, enternecidamente, pela graciosa oportunidade
em me fazer presente neste novo empreendimento, que consagra
primeiramente o Poder de Deus sobre todos nós e, em segundo lugar,
a Sua criação, que somos todos, a Lhe render graças pela
misericórdia de Sua paternal e infinita proteção.
Alinhemos o nosso pensamento aos dos Mensageiros Espirituais
que se fizeram presente nesse modesto, quão carinhoso trabalho e,
em particular, roguemos aos Céus que conceda muita paz e muita
saúde a nossa amiga encarnada Agnetha Faltskog (estendido aos
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demais integrantes do grupo ABBA) que, com a sua beleza e a sua
encantadora voz, soube privilegiar o bem e o belo na arte de fazernos felizes pela musica sempre de qualidade.
Quando nos encontramos, em recente conclave, com a alma
caridosa de Francisco Cândido Xavier, pudemos de mãos postas para
o alto e o coração vibrante pelas cariciosas luminosidades de sua
atenção, lhe saudarmos efusivamente pelo seu sucesso, na condição
de Cisco e de Besta do Evangelho, mas não deixamos de lhe
agradecer pela qualidade de generoso amigo, na roupagem de Allan
Kardec, quando nos trouxe para o solo da Terra a augusta presença
do Cristo Jesus, pelo entendimento, pelo estudo e pelo santificante
encontro da alegria e do amor, no serviço incessante a cada um de
nós na busca do Reino de Deus.
Visivelmente emocionado, passou a movimentar forças sublimes
que tinham como epicentro o próprio coração, dando-nos a entrever
coloração de tons que iam do jasmim fosforescente ao carmim pálido,
mas de constituição extremamente sutil, passando ainda por
irradiações do azul violeta ao verde tâmara, como se dessa vez
aureolasse as tonalidades anteriores em formoso anel de luz sublime.
Imediatamente, com tamanha força mental, passou a transfigurar-se
a nossa frente, metamorfoseando o seu corpo espiritual, como numa
espécie de transfiguração lenta e cadenciada, para logo a seguir
aparecer aos nossos olhos atentos e emocionados na figura impar do
eminente educador francês, dessa vez atraindo para si forças
superiores que partiam do alto e encontravam nele mesmo as divinas
partículas do Cristo, que por sua vez eram projetadas por sobre todos
os presentes, com cada um recebendo a sua cota de luzes e bênçãos
segundo a própria condição moral.
Nesse momento, já com um terno sorriso na face, olhou para os
lados, acreditamos na intenção de conferir a atenção da assistência
em torno, constituída de membros de várias associações doutrinarias
do Espiritismo, tanto do plano material como daquelas sediadas nas
imediações espirituais da Crosta do planeta, na intenção de fomentar
naquele grupo o interesse construtivo da Reforma Espírita.
Então, sem gestos de expressão espetacular, passou a nos
ministrar algumas advertências, em tom amigo e paternal:
- “Meus amigos! Tenho para mim, neste momento, que as graças
do Senhor se derramam sobre as nossas cabeças em forma de luzes
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misericordiosas de entendimento mutuo, particularmente em relação
ao movimento que deveremos empreender na condução dos
“negócios” do Evangelho no Espiritismo. Não que estejamos apenas e
tão somente interessados no que acontece entre os muros de nossa
agremiação doutrinaria, no entanto, privando da assistência das
Entidades do Mais Alto, não poderemos nos furtar em contribuir com
a divulgação dos conceitos básicos da Doutrina, aos moldes do
Cristianismo primitivo, quanto tivemos na figura de São Pedro, Felipe,
André e o carinhoso João o mais eloqüente testemunho da verdadeira
caridade, sedimentando o edifício da paz e da fraternidade pelo amor
total ao Cristo.
Hoje, como vemos, infelizmente, os nossos companheiros de
Espiritismo, particularmente os que tiveram do Alto a preciosa dádiva
de se manterem ou se apresentarem num lugar de “destaque” entre
aqueles que lideram o movimento de cristianização pelo Evangelho de
Jesus, estão muito mais interessados em auferir lucros e louros que
propriamente contribuir com a causa santificada de espiritualização
das criaturas de Deus. Lamentavelmente, têm eles consagrado, sim,
muito suor e esforço, mas agindo a favor dos próprios interesses, que
apesar de nossos esforços reiterados de auxilio espiritual, não
visualizam a frente senão cifras e glorias passageiras.
Sendo assim, estamos a pedir encarecidamente a cada um de
vocês, manterem o foco na proposta inicial, com a qual desfrutamos
imensas alegrias nos difíceis anos iniciais de nossa Doutrina, a de
construir um mundo melhor pela aquisição de valores íntimos que
possam verdadeiramente nos identificar como os HOMENS DE BEM,
ou seja, como os verdadeiros espíritas.
Não dêem trégua ao trabalho de reforma moral. Continuem lutando
e se esforçando para o bem de vocês próprios, já que não teremos
nova chance como a que estamos tendo hoje.
Sejam felizes. Esse é o meu desejo e o desejo de todos aqueles
que, das Esferas do Cristo, trabalham pelo bem estar espiritual de
cada um de vocês.
Movimentemos as nossas forças na intenção de realizar o melhor,
segundo o pensamento do Cristo, limitando-nos a desejar e possuir
somente o necessário, para que não tenhamos problemas mais
indesejáveis logo à frente, quando ao invés de recebermos o salário
pelo serviço efetuado, sob o sol ardente que cobre a s regiões de
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sobra da humanidade em desatino, venhamos a obter como
recompensa não mais que algumas poucas dracmas do tesouro de
Mamom, a nos surpreender como se fossemos andarilhos de um
mundo sem destino e sem rumo certo.
Fiquemos com Deus, pois Ele está sempre conosco”.
E da mesma maneira humilde com que Chico Xavier chegara, partiu
Allan Kardec para as Esferas Luminosas, transubstanciado em
maravilhosas claridades coloríficas, segundo os nossos Instrutores, ao
encontro de Jesus de Nazaré, na intenção de continuar a pedir e
interceder pela Humanidade, ainda tão carente de luz, mas tão farta
de sombras.
Que o Senhor nos conceda a todos muitas alegrias e infinitas
oportunidades de crescer para Ele. São os votos de amizade e
incentivo da companheira de sempre,

Inês de Castro (Espírito)
(Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2013, às 17h41min)
Nota do médium: Consagramos o nosso maior carinho à Companheira
Espiritual Inês de Castro, que, segundo os Benfeitores Veneranda e
Francisco C. Xavier, atualmente encontra-se reencarnada na Europa na
condição de uma amorosa mãe e dedicada avó.
Ainda, sob a orientação dos queridos Instrutores acima, ficamos
informados de que a querida Inês, desde que mantinha contato psicográfico
com Chico Xavier, já se encontrava reencarnada na Terra.
E para que não tivéssemos qualquer vestígio de dúvida, quanto à palavra
iluminada de Allan Kardec (Chico Xavier), transcrita em síntese pela querida
Benfeitora Espiritual Inês de Castro, logo ao término da revisão do texto
acima, já em 31 de julho de 2013, fomos dar continuidade aos estudos que
presentemente fazemos da obra magnífica “Pontos e Contos”, do Espírito
Irmão X (Chico Xavier, FEB) quando para a minha surpresa nos deparamos
imediatamente com o capítulo 25, Simeão e o menino, sem que sequer
tivéssemos tido qualquer contato anterior com o mesmo, antes da
psicografia acima. Encerrando assim, os trabalhos espirituais, sob os
cuidados da querida Mensageira Veneranda e demais Guias Espirituais que
tem se dignado em me socorrer as possibilidades singelas e insignificantes
na Mediunidade, à Luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.
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Nesse mesmo dia, tomamos conhecimento, pelo Jornal Bom Dia Brasil
(Rede Globo de Televisão) que o presidente norte-americano Barack Obama
fazia pessoalmente a intermediação, entre Israel e a Autoridade Palestina,
para a retomada de negociações pela paz entre esses dois povos tão
sofridos, mas também tão leais a Deus, segundo o seu entendimento e a
sua concepção da Divindade.
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*** Rossini ***
Com Adolfo Bezerra de Menezes
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POSFÁCIO # 4

A ARTE ESPÍRITA E O SEU CARÁTER
CELESTE
Primeiramente, indo buscar conjuntamente com o médium o auxílio
das palavras encorajadoras de Allan Kardec, em “Obras Póstumas”,
pude verificar, de antemão, o quanto já demos de passadas seguras
rumo às alegrias encantadoras da verdadeira Arte, seja ela musical
ou interpretativa, lírica ou poética, rítmica ou melodiosa, voltada para
a Cultura do amor e da alegria, da satisfação e do entretenimento,
sofisticada em alguns momentos, mas em outros tantos a veremos
iluminada pela excelência do popular e do folclórico, do terapêutico e
do saudável, contribuído cada uma das partes, como disse: entre o
romântico, o poético, o folclórico e o terapêutico, com o que de
melhor possa existir na atualidade da experiência humana,
proporcionando, assim, a orquestração do conjunto laboriosamente
harmônico e na mais perfeita partitura da saudável Cultura Espírita.
Ao tempo do Mestre lionês, em Paris, sob as cogitações da amizade
e da simpatia, da ternura e do acolhimento, celebramos junto às
classes mais humildes o concerto magnífico das homenagens à
Kardec, nosso guia e amigo particular, tendo ele positivamente se
esquivado de todas as homilias pessoais, mesmo que versadas na
mais profunda sinceridade e no mais profundo desejo de lhe prestar o
culto sincero do amor e da amizade, que chegavam de todas as
partes do Sem Fim, para num gesto de total desprendimento das
comezinhas cogitações carnais, deixar claro para todos os presentes,
à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de que o maior dentre
todos se fez o mais humilde servo de todos, porém deixando-se
aprisionar no mais eloqüente sentimento de acolhimento e carinho,
respeito e atenção aos que, aos seus pés, depositavam a promessa
de glorificar primeiramente a Deus, porém não se esquecendo, todos,
de formularem sinceros votos de gratidão ao grande concertista da
Revelação Divina, com o qual pôde contar não somente o Mestre dos
mestres, mas, também, todos nós fieis servidores da Verdade,
consagrados ao mais desejoso e ardente projeto de Espiritualização
da vida planetária desde a vinda, em pessoa, do próprio Senhor,
agora consagrando-nos, pelas fileiras do Espiritismo Evangélico, ao
encontro definitivo de nossas almas com o que existe de mais belo e
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mais formoso nas regiões Incomensuráveis do Grande Além, A Arte
Espírita, sim, ela mesma, sintetizada aqui por estes valorosos, quão
despretensiosos, Amigos Espirituais, célebres Mensageiros da Arte e
da Cultura, da Ciência e da Religião, por mensagens de alto valor
moral e filosófico, de solidariedade e completa fraternidade,
contribuído, cada um deles, com o seu quinhão de lutas e dores,
lagrimas e serviço, travadas entre O Céu e a Terra, porém, mais uma
vez, trazendo ao publico espírita, em particular, o que existe de
melhor dentro do coração humano: O ETERNO E INEBRIANTE AMOR.
Sejamos como o símbolo da balança da Justiça, pendendo sempre
ao centro, sem que nenhuma das partes, em causa, lhe sinta o peso
da corrigenda, mas, e acima de tudo, nos mostrando o valor do
trabalho e do serviço pelo amor justo a todos indistintamente, e,
mais ainda, pelo favor dispensado a cada um de nós pelas Potencias
Angélicas, seus Guias e Mentores Celestiais, apresentando-se cada
um destes Emissários do Bem, apenas, como meros aprendizes,
imperfeitos alunos e grandes devedores da Eterna Providência.
Julguemos o seu trabalho, pelo conjunto da obra. Que com toda a
certeza não está acabada, apenas e tão somente encerrada como as
coxias de um grande teatro que, ao término da alocução ou da
apresentação teatral de seus atores e protagonistas, volta-se para o
seu circulo intimo, munindo os seus interpretes do descanso
necessário para que, no momento oportuno, voltem novamente à
cena, mais uma vez, consagrando alegria e bom animo, felicidade e
paz, quando todos da audiência expectante haverão novamente de
aplaudir, sorrir ou chorar, de acordo ao enredo e, principalmente, ao
seu grand finale.
Por este motivo, encerrando as nossas anotações, acerca da
Majestade Divina na Arte Espírita, fomos buscar nos Evangelhos de
Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6, e mais no capitulo 2, versículos
2,3 e 4 de João, as jóias do pensamento glorioso do Mestre Galileu,
quando formalizou, pelo trabalho e pela ação, o sentido principal das
Escrituras Sagradas, pressagiando as alegrias do nosso futuro pela
conquista da paz e do amor no circulo intimo de nossos corações,
sem empecilhos, mas também sem precipitações
Deus seja conosco.

Rossini (Espírito)
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(Salvador/BA, 09 de agosto de 2013, às 23hs34min)
Nota do médium: O Espírito do grande maestro Rossini se manifestou
de maneira espontânea, sem que sequer estivéssemos pensando nele.
Ficamos informados de que ele seria o comunicante que, em parceria
mediúnica com o querido Dr. Bezerra de Menezes, assinaria a mensagem
que haveríamos de psicografar, isso apenas poucos minutos antes do inicio
da transmissão mediúnica. Ficou-nos claro que se tratava de uma Entidade
espiritual de condição elevada, a nos transmitir uma emoção sublime,
harmoniosa e encantadora.
Acreditamos que o Doutor Bezerra, tenha lhe dado o “toque humano”, já
que acreditamos tenha o querido Rossini viajado para o plano material, a
partir de algum outro Planeta de nosso sistema solar.
Outro dado maravilhoso acerca de nossas humildes possibilidades
mediúnicas, é o fato de podermos, em determinadas circunstâncias,
adentrarmos, por assim dizer, a intimidade hiperfísica (espiritual) das
energias sonoras, isso quando estamos ouvindo qualquer canção, seja ela
de nível elevado ou mesmo inferior.
No caso das irradiações magnéticas de qualidade superior, ou seja,
quando a canção tem conteúdo moral e emocional edificante, literalmente
entramos na faixa de vibração dos instrumentos, das virtudes
eletromagnéticas de seus interpretes e músicos, assim como nas correntes
de pensamentos de todos aqueles que integraram o grupo, orquestra ou
qualquer outro indivíduo que tenha participado do evento sonoro ou
musical, esteja ele encarnado ou desencarnado.
O mesmo nos acontece em relação às canções de origem inferior. No
entanto, nestes casos, procuramos nos abster de maiores observações,
salvo quando somos instruídos a fazê-lo, pelos nossos Guias Espirituais.
Um dos pontos máximos dessa interessante faculdade, em mim mesmo,
fora quando ao ouvirmos um determinado clássico das canções eruditas, fui
surpreendido com a visão clarividente do que, a rigor, estaria representando
esta determinada peça musical, com a curiosidade de vivermos-lhe não
somente o magnetismo sonoro como a sua imagem astral, como se
estivéssemos assistindo um lindo filme cinematográfico, em imagens vivas
e brilhantes. Anotando, ainda, que esses clássicos da música erudita,
segundo temos conhecimento, não foram cantados ou interpretados por
músicos, mas somente orquestrados.
Entretanto, tanto num quadro quanto no outro, sempre observamos o
interesse dos Agentes Espirituais em direcionar para os ouvintes algo de
seus interesses em forma de magnetismo (em campos áuricos específicos
e de tonalidades variadas, de acordo ao assunto e a condição psíquica de
cada indivíduo encarnado, levando-se em consideração o clima mental do
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ambiente), como a expressar os seus misericordiosos apontamentos e
orientações a cerca de nossa vida intima ou coletiva.
Obviamente, que os Bons Espíritos nos induzem para o bem e para a
saúde. E os maus Espíritos sempre nos induzem aos maus procedimentos e
para a desorganização psicológica e emocional de nossas vidas.
É certo também que cada pessoa, encarnada ou desencarnada, possui
uma condição muito particular no que diz respeito à projeção de seu campo
mental ou de percepção da Vida Espiritual, o que lhe facultará uma
extensão maior ou menor do meio ambiente (sonoro ou visual) a que se
arroja pela própria mente disciplinada ou em desequilíbrio.
Vale a lembrança de que tivemos a oportunidade de relatar alguns desses
interessantes
exemplos,
em
nossa
primeira
obra
mediúnica
“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”,
pelos Espíritos de Elisabeth d´Espérance, Francisco C. Xavier e Adolfo
Bezerra de Menezes.

Nota Biográfica (Wikipédia):
Gioachino Antonio Rossininota 1 (Pésaro, 29 de fevereiro de 1792 —
Passy, Paris, 13 de novembro de 1868) foi um compositor erudito italiano,
muito popular em seu tempo, que criou 39 óperas, assim como diversos
trabalhos para música sacra e música de câmara. Entre seus trabalhos mais
conhecidos estão Il barbiere di Siviglia ("O Barbeiro de Sevilha"), La
Cenerentola ("A Cinderela") e Guillaume Tell ("Guilherme Tell").
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Elvis Presley, Priscilla e Lisa.
Elvis Family Photo, 1971
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POSFÁCIO # 5

A DOCE ESSENCIA DO ESPÍRITISMO
Se eu tiver credenciais para falar de Espiritismo a uma platéia tão
seleta quão numerosa (Sim! Pois os desencarnados também nos
ouvem e nos sentem atentamente, formando desta maneira uma
audiência maravilhosa de milhares, e talvez de milhões de seres
interdimensionais!... que se iluminam e se esclarecem segundo o
entendimento de Allan Kardec e a força mediúnica de nosso
equipamento encarnado), sinceramente não saberia dizer se, em
realidade, às possuo!... Já que diante de tão grande efeméride
cósmica de apreciáveis companheiros da Vida Mais Alta que vieram
testemunhar o meu singelo tributo de amor, gratidão e inapreciável
ternura para com Cristo e Senhor, na obra, aqui, que se desenrolou
través de “muitas mãos”, só posso alegar, de mim mesmo, a extrema
alegria e a contagiante felicidade em me constituir num dos mais
humildes e imperfeitos servidores da causa do Cristo, que “a socos e
ponta-pé”, quase que desfalecido pelo encantamento da hora
presente, continua no grande esforço de salvação de sua própria
alma que, a bem da verdade, segue do lado de cá da Vida feliz no
rumo certo e perfeito, quão perfeita é a Lei Divina, nas bases
inamovíveis do Espiritismo Evangélico, fonte luminosa de perenes
venturas e de acalentadoras oportunidades de crescimento espiritual,
pelo estudo e pelo conhecimento da Verdade Suprema, ou seja, no
Amor Perfeito e Puro de Jesus de Nazaré.
Mas se convocado, pelas Altas Esferas do Mundo Superior, a
contribuir com a minha parcela de gratidão e ternura ao “Dia dos
Pais”, a história começaria a mudar, visto que na minha última
passagem pelo plano das forças físicas, primordiais em vosso campo
de ação, porém ainda muito carente de investigação por parte dos
respeitáveis estudiosos da Química e da Física, da Matemática e das
demais correntes da Álgebra e da Mecânica, já entrevíamos algo do
Invisível, ou do imponderável, e o quanto ainda estamos longe de
ingressar no grandioso hemisfério do Éter, quando, todos juntos e no
mesmo ideal de dignidade e solidariedade humanas, poderíamos
atravessar as imensas sombras de ignorância que viceja pelos
caminhos do Homem-matéria, e mesmo entre uma grande massa
daqueles que já vivem do lado de cá da Eternidade.
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Contudo, e prazerosamente, volto mais uma vez, dos Grandes
Edifícios da Educação Espiritual, em Regiões de Luz e Beleza
consagradas à instrução do Homem-Espírito, para formular algumas
palavras de otimismo e alegria, valor e saúde, engrandecimento
e ordem, numa síntese que tenho procurado entronizar em meu
próprio coração, desde que deixei sobre o ataúde de cobre, a velha
carcaça límpida pelas alegrias proporcionadas aos amigos, aos
familiares, aos “estranhos”, mas, e principalmente, à minha linda
Lisa, que forjada a partir do mais terno sentimento de carinho e
amor, ventura e riqueza espiritual, soube, com a ajuda da mãezinha
querida, Priscilla, retificar roteiros e construir novas oportunidades de
crescimento, agora com destino certo, rumo ao Eterno Bem.
Não posso dizer, exatamente, que fui um vitorioso na grande causa
da Reencarnação. Obviamente, seria uma falta de educação quanto
um extravagante, quão eloqüente, testemunho de insanidade, já que
aos meus próprios olhos não passei de um pobre servidor e um
insignificante servo nas mãos d´Aquele que pode tudo, enquanto nós
mesmos nada podemos sem Ele...
Procurei, sinceramente, fazer o meu melhor, dentro da extrema
ignorância que trazia no próprio coração, mas, mesmo assim,
confiante de que procurei dar mais do que receber, amar mais do que
ser amado. E, como qualquer outro ser humano, gostei muito de
estar na Terra e entre àqueles a quem pude chamar de “amigos”.
Estes, então, foram demais!... Homens valorosos, mulheres (quase)
perfeitas que me cobriram de mimos e doces carinhos, mas que pela
bondade de Deus não me deixaram envaidecer em excesso, pela
forma que conduziram a minha vida moral e existencial, não
exigindo de mim mais do que eu poderia dar.
Fiquei devendo... É verdade!
E a cada um deles, e a cada o de vocês, nossos leitores e amigos
em espiritualismo, entrego o meu coração, agora cheio de graça e
formosas esperanças, convidando a cada um em particular a
empreender o grande vôo rumo ao País dos Sonhos, quando
poderemos, juntos, num formoso amplexo, distribuir uns para com os
outros os imensos tesouros da alegria e da felicidade, por termos tido
a satisfação maravilhosa de contribuir, com o nosso tijolinho, na
construção do monumental Edifício Espírita, que têm em sua
essência o AMOR PERFEITO DE DEUS, a projetar-se das Alturas do
Infinito diretamente para os nosso corações.
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Sejamos perfeitos como o nosso Pai é Perfeito.
Sigamos adiante confiando de que os Poderes do Alto se derramam
infinitamente sobre as nossas almas, sempre necessitadas e carentes
de mais luz, obviamente não nos esquecendo de ofertarmos, a cada
passo do caminho, muitas vezes incertos e vacilantes, o elixir
supremo da ternura e da esperança a todos os nossos irmãos mais
necessitados de amor que nós mesmos.
Muita luz a todos.

Elvis Presley (Espírito)
(Salvador/BA, 10 de agosto de 2013, às 19hs04min)
Nota do médium: É através desse mundo novo de investigação, que
tem os Espíritos Amigos me levado a adentrar e conhecer, não somente
pelas claridades maravilhosas que foram derramadas sobre a vida humana
pela obra inigualável de Francisco Cândido Xavier, embora reconheçamos o
alto valor moral e instrutivo de outros tantos valorosos investigadores,
médiuns e autores de obras espíritas e espiritualistas, entretanto é forçoso
que se diga que a literatura mediúnica mundial ficaria muito capenga se não
tivéssemos hoje o imenso caudal de informações doutrinário-científicas dos
livros de André Luiz e Emmanuel, particularmente, pela lavra abençoada de
Chico Xavier, mas por experiência própria, quando por inúmeras vezes, no
decorrer dos últimos 18 anos de mediunidade ininterrupta, fomos capazes
de observar inúmeros acontecimentos do campo espiritual, ou seja,
ocorrências todas elas de caráter transcendental e, na maioria dos casos, de
forma natural e espontânea, abstraídas as de caráter eminentemente
investigativo e cultural, e aquelas de ordem pessoal sob sugestão do Alto.
Fazemos questão de alegar a espontaneidade dos casos mediúnicos
ocorridos conosco, pelo fato de André Luiz (por Chico Xavier) ter nos
alertado que as ocorrências no âmbito da Espiritualidade sempre haverá de
nos chamar a atenção e a curiosidade sadia, entretanto para que não nos
enveredemos por caminhos obscuros, podemos assim dizer, da “fofoca
espiritual”, devemos nos colocar de prontidão a frente de qualquer investida
mais detalhada, ou minuciosa, pelos caminhos nem sempre seguros do
Mundo Parafísico.
Essa contribuição educativa de André Luiz (por Chico Xavier), me deixou
à postos diante da corrente imensa de imagens e sensações do Plano
Espiritual, todas com a característica de perfeita objetividade, quando, para

349

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
minha acanhada compreensão das inúmeras ocorrências da Vida Maior,
tudo se manifestava aos meus sentidos como se eu mesmo fosse um
Espírito desencarnado, sim, já que incontáveis vezes os Espíritos Amigos
me deixavam claro que a minha percepção mediúnica, na sua generalidade,
ocorria tal qual se eu me encontrasse em plena atividade sensorial fora do
campo físico. Ou seja, uma vida relativamente normal para o Mundo dos
Espíritos, porém totalmente diversa em suas características hormonais e
glandulares das que encerram a vida momentânea dos seres encarnados na
crosta planetária.
E, por força do destino (quem sabe?!), o nosso querido Espírito Elvis
Presley, não faz muito tempo, chegou a me alertar de forma muito precisa,
com o seu corpo espiritual quase materializado em nosso campo carnal, que
para eles, os seres desencarnados, pelo menos em relação a minha
acanhada pessoa, seria melhor que sempre encontrassem pela frente
médiuns instruídos e bem adestrados psiquicamente, para que dessem
condições fluídicas e emocionais aos seus Guias e Mentores de se
manifestarem em Regiões espacialmente circunscritas ao campo mental
deles e não propriamente do nosso, já que as condições mentais da vida no
Planeta Terra são inconcebivelmente nocivas às suas vestimentas
espirituais.
Dessa forma, temos tido o maior cuidado em conduzir a nossa faculdade
mediúnica dentro dos preceitos de segurança, e relativa paz emocional, com
a qual nos fora doada pela literatura espírita, particularmente encontrada
na obra de Allan Kardec e de Chico Xavier, já que se como médiuns bem
intencionados, que somos todos, desejamos ser fieis servidores à causa de
Jesus Cristo no solo da Terra, não podemos prescindir da disciplina e da
cultura espiritual necessária para que possamos nos tornar sábios
instrumentos nas mãos generosas de nossos Mentores da Vida Mais Alta.
Tai o motivo capital para que procuremos estudar sempre e meditar em
cada palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, se desejarmos ardentemente
adentrar os portais desconhecidos do Plano Espiritual, sejam eles a darem
caminho aos Mundos Superiores ou aos Planos Inferiores da vida primária
do Planeta Terra.
Por outro lado, fico muito tranqüilo em declarar que estes maravilhosos
seres espirituais, que nas suas últimas romagens carnais foram, na sua
maioria, celebres astros e estrelas de Hollywood, estão sempre a me trazer
alguma forma de revelação do mundo, dito, espiritual.
Sim, posso garantir, por minha vez, que, na verdade, eles próprios
residem em Dimensões (mesmo que “acima” da nossa!) tão naturalmente
físicas quanto absolutamente “carnais”, isto se levarmos em consideração
as palavras de luz do Divino Profeta de Nazaré, Nosso Senhor: “Há muitas
moradas na casa de meu Pai”.
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De muitas maneiras, eles me induzem, me sugestionam e, mesmo, me
convidam, sempre que possível e necessário, a observar os ambientes
astrais ao nosso redor, particularmente o mundo intimo (psicológico e
emocional) tanto das criaturas encarnadas quando deles mesmos, meus
doces e abençoados Amigos Espirituais, já que, segundo eles mesmos me
alertam:

“O campo mental das criaturas humanas, sejam elas
encarnadas quanto desencarnadas, seguramente nos revela
um imenso universo de possibilidades hiperfísicas,
mediante o entendimento de que em cada cabeça (como
em cada coração) se movem turbilhões de mundos
paralelos que haverão de serem desbravados pelas
antenas mediúnicas do Homem-sentimento, puro de
coração e ambicioso no que se refere a sua subida cada vez
mais alta no rumo da Espiritualidade Perfeita.”
–

Kim Novak (Espírito encarnado)
Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Salvador/BA, 21 de outubro de 2014, às 12hs40min)

Este, então, foi o nosso trabalho singelo, junto aos nossos Instrutores
desencarnados, que por graça de Deus nos conduziram as próprias forças
mediúnicas, seja pela psicografia, pela clarividência, psicométria, efeitos
físicos ou pela clariaudiência, no interesse sempre amigo de nos alertar e
nos fazer compreender de que a vida no plano físico pode ser, em muitas
circunstâncias, sim, um generoso passeio pelos campos formosos do
romantismo e do entretenimento sadio, porém jamais se comparará aos
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inapreciáveis passeios de alegria e amor perfeito, luz e felicidade que nos
aguardam para além da acanhada experiência humana, já na Vida Celestial.
Que o bom Deus nos ampare e nos proteja nesta abençoada caminhada
evolutiva, apesar de nossa tremenda incompetência em Lhe agradecer e em
Lhe observar a Lei de Amor, Justiça e Caridade.

“Estudar o comportamento humano sem a luz do
Evangelho, é o mesmo que tatear nas trevas do mundo
sem o auxílio de uma bússola que nos guie os passos”.
–

Veneranda (Espírito)

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 9 de dezembro de 2014)

Lisa Marie, Elvis e Priscilla Presley
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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), 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 de
saúde, no ano de 2014, não mais manter o seu vinculo oficial com as
Empresas de Elvis Presley, em Memphis, TN.

353

Ed. e-book:
2015

Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 1 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Elvis – 1956 Milton Berle TV Show
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Elvis, 1957
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Elvis in the 50´s
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Elvis in the 50´s
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Elvis in the 50´s
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Elvis in the 60´s
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Elvis in the movie, 60´s
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Elvis & Priscilla – Las Vegas, NV, 1 de maio de 1967
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Elvis NBC TV Special 1968
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Elvis NBC TV Special 1968
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"As 'pequeninas' manchas de nossa alma, Deus sempre
deixa passar despercebidas... O esforço e a intenção,
pelo amor ao bem de todos, é que haverão de cobrir a
imensidão de nossos maiores pecados"! (Risos...).
– Espírito
– Espírito

Inácio Ferreira

Elvis Presley (reencarnado)

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 23 de janeiro de 2015)

Nota do médium: O querido Espírito de Elvis Presley encontrava-se reencarnado
em solo brasileiro, desde o dia 20 de julho de 2014. Entretanto, foi desalojado de seu
corpo carnal, sob a Assistência Técnica do Mundo Maior, numa Transposição
Reencarnatória, finalizada em 20 de março de 2015, quando deu possibilidade a que
outro Espírito evoluído (Maurice Gibb, ex-integrante do grupo “Bee Gees”) lhe
continuasse a tarefa, iniciada em 20 de março de 2014, quando da reencarnação
inicial e programada da grande Mensageira Elizabeth d´Espérance, neste mesmo
corpo infantil.
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Leia, estude e divulgue as obras
da lavra mediúnica de

Francisco Cândido Xavier.
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MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO
_____V o l u m e # 1_____

Memória: Em nosso modesto conceito, seria mais
apropriadamente qualificado por “Registro Espacial
Atemporal” que, como vemos, engloba as latitudes dos
hemisférios de nossa vida plena em cogitação estreita com
o Pensamento Divino do Cristo, a calcular-nos
matematicamente cada passo de nossas existências, de
forma a alcançarmos as Dimensões do Espírito Puro, no
desejo de sempre nos amarmos uns aos outros, seguindo
vitoriosamente para frente e para o Alto, levando em
consideração de que para a apreensão, compreensão e
manutenção das forças radiantes em nossa própria
intimidade, em forma de lembranças sadias e felizes,
haveremos de, invariavelmente, acolhermos na intimidade
de nossos próprios corações todos aqueles que nos pedem,
em lágrimas, a caridade de nosso sorriso, tanto quanto a
nossa generosa oferta de bondade.

Espírito Francisco C. Xavier
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 30 de agosto de 2014, às 03h09min)
EDIÇÃO ESPECIAL REVISTA & AMPLIADA: 12/10/2019.
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