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______________________

Esta obra foi realizada em homenagem ao livro:
“OS MENSAGEIROS” (FEB), do Espírito André Luiz,
pela abençoada psicografia de:

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

______________________
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MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO
VOLUME 2 – O Parnaso Continua!

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

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM
BAIANO VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO,
CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA E PSICOMÉTRIA),
REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES EM HOMENAGEM
ÀS OBRAS: “OS MENSAGEIROS”, “MECANISMOS DA
MEDIUNIDADE” & “NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE”,
TODOS DA COLEÇÃO ANDRÉ LUIZ/CHICO XAVIER (FEB).
***

Meus amigos, jamais duvidemos da força do amor.
Sem um apelo decidido à fraternidade, pelo carinho e pelo gesto de
gentileza, não lograremos qualquer sucesso diante do coração alheio, que
antes de tudo espera de nós não somente a atenção do cérebro, mas acima
de tudo o sentimento ardente de cooperação.
Aqui, vemos os Missionários da Luz trazerem da Vida Maior: o gesto de
bondade e o óbolo da cooperação.
Espírito

Emmanuel

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 29 de agosto 2015)
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MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO
VOLUME 2 – O Parnaso Continua!
Vivaldo P. S. Filho
Pelos Espíritos:

Elvis Presley & Santa Clara de Assis
Participação de Espíritos Diversos
As imagens, e os pequenos extratos, apresentados neste trabalho espiritual,
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO – VOL. 2”, foram capturados em fontes
diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista.
Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem em
consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de utilidade pública, por
força da Caridade, por conta do sentimento de solidariedade e fraternidade,
desprovido também de qualquer desejo, por parte do médium Vivaldo P. S.
Filho, de aferir qualquer lucro financeiro.

1a edição:  2015 by Vivaldo P. S. Filho
Obra (original) realizada sem fins lucrativos, iniciada em dezembro de
2012 e concluída em 08 de setembro de 2015, quando foram
adicionados à respectiva obra alguns outros interessantes capítulos que
versam sobre Mediunidade, Reencarnação, e Espiritualidade, assinados por
queridos benfeitores espirituais, dentre eles:

Emmanuel & Chico Xavier,

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

Espírito São Luis de

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

Elvis Presley & Santa Clara de Assis, que,

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

EDIÇÃO ESPECIAL 2019 – REVISTA.
Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação desta
obra deverá ser doado à DIVULGAÇÃO DO ESPÍRITISMO, não recebendo o
autor qualquer remuneração proveniente de sua venda.
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Estudem as demais obras do médium Vivaldo P. S. Filho,
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na
vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam
pacificamente os domínios da memória, tão logo se
desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os
laços nobres e dignos que os aguardam na Vida Superior, para a
continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes
diz respeito.”
- Instrutor Druso
(André Luiz/Chico Xavier, “AÇÃO E REAÇÃO”, cap. 2, COMENTÁRIOS DO INSTRUTOR, 2ª.
edição especial – 1ª. Reimpressão, FEB, 2008).
Nota: Mesmo antes da desencarnação, tal ocorrência pode acontecer. A
lembrança espontânea de vidas passadas, e mesmo por sugestão hipnótica, já é
um fato extensamente difundido no meio espiritualista e científico da Terra. (O
grifo no comentário do benfeitor Druso é nosso).

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

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia
experimental e não especulativa. Para combater as teorias do
Espiritismo, não basta, pois, dizer que são falsas: é preciso oporlhes fatos, cuja solução ele fosse impotente para dar. E mesmo
neste caso ele se manterá sempre no nível, porque será contrário à
sua essência obstinar-se numa idéia falsa, e sempre se esforçará
por preencher as lacunas que possam apresentar-se, pois não tem
a pretensão de ter chegado ao apogeu da verdade
absoluta.”
– Allan Kardec
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1, janeiro de 1866, 1ª. edição, FEB, 2004)
Nota: O grifo no texto de Allan Kardec é nosso.
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O ESPIRITISMO É UMA PROPOSTA NOVÍSSIMA DE AMOR, E DE SE
AMAR, UNS AOS OUTROS COMO O CRISTO NOS AMOU, E DE
LIBERDADE, COMO O PROPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS
DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTANCIA ETERNA DA MENSAGEM
DO EVANGELHO.
A CONFIANÇA, E A LEALDADE, NOS PODERES DE DEUS, ESTÃO
ESCRITOS NO SEU FRONTISPÍCIO: “FORA DA CARIDADE NÃO
HÁ SALVAÇÃO”...
FICA-NOS CLARO QUE: SOMENTE PELA PROPOSTA DE UM
SERVIÇO INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS
PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE
RASTEJANDO PELOS VALES DE SOMBRAS E DE DOR, DE
DEPRAVAÇÃO E DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO
EGOÍSMO, DE DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE
MANIFESTAM ATRAVÉS DE INÚMERAS MANEIRAS, E DE NÓS
MESMOS, SEJA PELO MUNDO EXTERNO OU PELO UNIVERSO
INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO,
CRIADO TODO IMORTAL E COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O
NOSSO PAI CELESTIAL.
Espírito

André Luiz

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

–

A Equipe da Verdade

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

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

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

Médium Vivaldo Filho

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

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

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

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

Pitágoras
_________________

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

Veneranda

Emmanuel

“O problema do homem é o seu excessivo
apego ao que é transitório, sem dúvida, ele
deveria olhar mais para dentro de si do que
no espelho... Falta-lhe desenvolver o sentido
de eternidade.”
– Chico Xavier
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Dedicatória

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

Meus filhos do coração!
Antes de qualquer coisa precisamos estar ciente de que o
trabalho aqui empreendido fora todo realizado na mais
significativa retribuição à Jesus, não só pelo que ele já fez
por cada um de nós, seus irmãos pequeninos, como pelo o
que Ele nos faz agora e ainda haverá de fazer pelos séculos
futuros, se, pela graça de Deus, tivermos a felicidade de
retornar ao plano material da Terra para novas tarefas
junto ao Consolador Prometido, isto eu falo diante da
imensa comunidade de tarefeiros espíritas que, um pouco
mais ou um pouco menos, tem dado o melhor de si
mesmos no serviço de reconstrução de si mesmos pela
cartilha abençoada de Allan Kardec.
Entretanto, mas somente para finalizarmos, gostariamos
de fazer uma breve pergunta aos companheiros de nossa
santa doutrina, que naturalmente são os mais afeiçoados
aos estudos do Espíritismo:
A nossa Evolução é Anímica ou Mediúnica?
Dentro do conhecimento já apresentado pelas Altas
Entidades do Mundo Espiritual em: “O Livro dos
Espíritos”, poderiamos realmente cogitar de algum Ser
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“verdadeiramente” anímico, que não seja o Próprio Criador
da Vida?!
Fiquem, meus queridos irmãos e irmãs, com esta
interessante pergunta, já em forma de reflexão para que
possam, ao final deste trabalho tomar conhecimento de
quem fora a reencarnação seguinte à do grande Espírito
espírita de Grabriel Delanne, ao qual devotamos também o
nosso maior respeito e consideração, afeto e carinho
profundo por tudo o que tem realizado no decorrer de suas
inúmeras existências corporais.
Muito agradecido a todos pelo acolhimento e pela oferta
de acarinho ao serviço mediúnico de nosso estimado
Vivaldo P. S. Filho.
E confiando desde já nas orações que haverão de
endereçar à minha insignificante alma, me despeço
devotando a todos muita esperança no futuro.

Chico Xavier (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 08 de setembro de 2015)

Vivaldo P. S. Filho em seu Lar, em 07 de setembro de 2015.
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Segundo nos informaram os Amigos Espirituais que generosamente nos
Dirigem as Faculdades Mediúnicas, o inesquecível Codificador do Espiritismo,
Allan Kardec, fora, também, O Espírito da Verdade, que, mesmo estando
encarnado, comandava a tarefa grandiosa de Jesus Cristo, junto às inúmeras
Falanges de Espíritos de Luz, sempre subordinado aos: Superiores
Mecanismos da Mediunidade Entre os Dois Mundos. – Vivaldo P. S. Filho
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O Médium Vivaldo P. S. Filho
A Reencarnação do Espírito São Luis de França: O Presidente Espiritual da
“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, ao tempo de Allan Kardec.
Uma prova muito particular de que Deus, O Supremo Pai do Universo, promove a
ascensão espiritual de suas Criaturas por diversos meios de aprendizado e
experiência, quando numa vida lhe faculta a riqueza material, e na outra a pobreza
quase total, com o objetivo de lhe assegurar a Evolução pelo testemunho da
resistência e do vigor, do desprendimento e da fraternidade.
– Emmanuel (Espírito reencarnado)
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SE FORMOS TODOS COGITAR DE UM CORAÇÃO REPARTIDO EM MIL PEDAÇOS, NÃO
PODEREMOS DESCONSIDERAR DE VISUALIZAR O MUNDO CONTEMPORANEO, QUE,
LAMENTAVELMENTE, CONTINUA A REPARTIR-SE POR REGIÕES E MUROS, CERCAS E
PEDAÇOS DE TERRA, QUE, NA VERDADE, NÃO PASSA DE PURA ILUSÃO DE OTICA,
SEM CONEXÃO NENHUMA COM A BONDADE SUPREMA DO CRIADOR, POIS SE
TAMBÉM FORMOS APRECIAR O MUNDO MICROSCOPICO E ATOMICO DAS CRIATURAS,
EM SUA INTEIREZA, ENCARNADAS E DESENCARNADAS, VAMOS OBSERVAR
MARAVILHADOS QUE FOMOS TALHADOS POR DEUS: PERFEITAMENTE
SEM
DINSTIÇÃO ALGUMA, SEM FRONTEIRAS E SEM QUALQUER VESTÍGIO DE SEPARAÇÃO
OU DE EXCESSÃO.
SOMOS PERFEITOS COMO DEUS NOS CRIOU: “SEGUNDO A SUA PRÓPRIA IMAGEM”,
PORÉM, NÃO DEVEMOS NOS ESQUECER QUE DE SOMOS TAMBÉM IRMÃOS EM UM
MESMO PAI: PERFEITAMENTE JUSTO!

– EMMANUEL (ESPÍRITO REENCARNADO)/VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM).
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França

Bahia

EUA
“No seio das sociedades do mundo material, infelizmente, ainda reina o ego humano,
tanto atrasado moralmente como profundamente preconceituoso, sem se dar conta de
que, antes de tudo, o mais importante e o mais distinto ser sobre a face do Mundo no
Reino de Deus poderá estar na condição de uma simples ameba, embora
apresentando todas as características de um eminente homem de inteligência e de
cultura transitória, porém completamente miserável de sentimento.
Por isto, meus irmãos, tratemos urgentemente de cultuar dentro de nossos corações: o
amor à Justiça Social e a veneração sincera pelos Ensinos de Jesus Cristo.”

Emmanuel
(Vivaldo P. S. Filho - Salvador/BA, 27 de agosto de 2015)
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Prefácio

A PALAVRA DE

SANTA ISABEL DE ARAGÃO
Os ídolos que movimentaram milhões de cifras de dólares, também
mexeram com os corações de bilhões de pessoas espalhadas pelo
mundo inteiro.
Não podemos afirmar que são ilustres personalidades de um único
país ou de uma específica região continental do Planeta, pois,
em verdade, são verdadeiros patrimônios de todos nós, sem
distinção, já que todos nós, de uma maneira ou de outra, fomos
tocados e ainda somos tocados no coração e na alma pelas suas
notas de indescritível beleza espiritual, seja na Cinematografia, na
Música ou no Teatro, o certo mesmo é que não foram esquecidos,
nem pelos mais antigos e, nem tão pouco, pelos mais jovens, que por
força de uma tecnologia toda particular tem acesso não apenas às
informações do dia a dia no plano das forças físicas, mas também a
todo o tipo de Cultura versátil a que estão sujeitos pela força de
sugestão dos controladores da mídia e do mercado do
entretenimento.
De qualquer maneira, por meio desta nova obra de cunho
totalmente Evangélico, dando continuidade ao que foi iniciado em
junho de 2012, em seu VOLUME UM: “MENSAGENS DE ALÉMTÚMULO”, obviamente que sem deixar de lado a sua característica
científico-educativa, que é a marca da faculdade mediúnica do nosso
singelo intermediário encarnado, “Os Mensageiros” retornam do Mais
Além com uma oferta muito graciosa para cada um dos companheiros
do Espiritismo, quanto para os demais dos nossos leitores de outras
agremiações do pensamento religioso, filosófico e científico, que é a
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de conciliar Cultura e Arte, a Ciência e a Política com os Ensinos
Sagrados de Jesus Cristo, com isto: fortalecendo ainda mais esse
maravilhoso Intercambio Entre os Dois Planos da Vida , sempre
com o principal objetivo de exaltar a figura Magnânima do Senhor de
Nazaré, como também o de difundir a sua mensagem de Vida Eterna
pela promoção e pelo desenvolvimento de sua Boa Nova entre as
criaturas encarnadas no solo planetário através dos Ensinos do
Espiritismo, desde Allan Kardec até Chico Xavier, particularmente,
pois um segue e desenvolve o pensamento do outro, quando, na
verdade, foram duas Almas, mas um só Espírito, e que
naturalmente se constituem numa necessidade básica para todos os
sérios estudantes de Espiritualidade, estejam residindo na Esfera dos
mortais ou nas Regiões do Invisível.
Esperamos, sinceramente, que os nossos amados filhos da Terra
venham a consagrar alguma coisa de seu precioso tempo no estudo e
na apreciação destas pequeninas páginas de luz, todas elas forjadas
no mais puro e devotado amor a cada um dos leitores.
Lembremo-nos de que O Trabalho Sempre Deve Continuar.
O Universo está sempre em movimento.
E nós daqui e vocês daí, precisamos trabalhar sem descanso pela
Espiritualização dos povos da Terra, que inquestionavelmente são os
nossos companheiros de luta, todos em serviço de auto-iluminação.
Que Jesus esteja sempre a nos impulsionar para frente e para o
Alto, quando caberá a cada um de nós mantermos o ritmo segundo
as nossas próprias forças.
Muita paz!

Veneranda (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Salvador/BA, 26 de agosto de 2015)

Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos antigos,
quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda usa de um
pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André Luiz/Chico Xavier, FEB), já que por
intermédio da faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier fora-nos
possível saber que, a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a
Rainha Santa de Portugal, como consta da obra “ISABEL – A mulher
que reinou com o coração”, autoria de Maria José Cunha (Editora Vinha
de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012).
Procuremos todos estudar.
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Apresentação

A PALAVRA DE

SANTA CLARA DE ASSIS
Hoje, mais do que nunca, precisamos todos compreender de que os
recursos inimagináveis da Mediunidade, que nos foram depositados
pelo Criador à própria alma, na maioria das vezes profundamente
enferma e comprometida com as sombras e os interesses
imediatistas do Mundo transitório, sempre haverá ter sabor de mel
nas mãos daqueles que sabem lhe engrandecer ainda mais a
santidade, pelo serviço constante de aprender e servir, construir e
iluminar (iluminando-se!), sem que, por enquanto, possamos
apreender de todo a capacidade de transformar e transferir recursos
humanos em elementos potencialmente radiantes, a possibilitar os
Mensageiros e Benfeitores da Vida Maior realizarem o que está nos
Desígnios do Pai Celeste, que é o de curar Espíritos, seja pelo
fenômeno miraculoso da prece ou pela caridade do socorro material,
pelo toque singelo de carinho e ternura diretamente no coração dos
aflitos, isto pelo contato afetivo e sincero de uns com os outros,
depositando no peito de cada alma, encarnada e desencarnada, o
gesto de ternura, devotamento e auxílio no qual estão inseridas todas
as formas entendidas e imagináveis de AMOR.
Se hoje precisamos de saúde e paz, necessitaremos de ter e de
doar amor.
Se hoje tivermos amor, é certo que nunca haverá de nos faltar:
saúde, paz e luz.
Nesta Mecânica Sentimental de Deus, vemos a perfeição de sua
Misericórdia para com cada um de nós, suas Criaturas, nunca
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desprezando um só pedido de socorro, nem mesmo uma pequena
gota de lágrima que escorra dos olhos de uma alma criminosa e
desatenta, embora temporariamente, pois, meus queridos irmãos, o
inferno é uma ilusão somente experimentada por aqueles de nós que,
por enquanto, não compreendem a importância de um gesto de
gentileza no trato com as demais criaturas, nossas irmãs.
Por isto, meus amados companheiros de luta planetária, se temos
em mente seguir pelo Espiritismo na condução dos altos valores para
a nossa Alma Imortal, em serviço urgente de auto-iluminação,
não nos esqueçamos de que, indiscutivelmente: SOMOS TODOS
MÉDIUNS EM BUSCA DE PERFEIÇÃO!

Dependemos uns dos outros, da mesma maneira que Deus carece
sempre de nosso amor e de nossa boa intenção diante da Sua Obra
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Perfeita do Universo, entretanto, inacabada para cada um de nós,
Espíritos a Caminho da Luz, necessitando urgentemente dos nossos
recursos da Inteligência e do Sentimento Elevado na execução da
tarefa que nos cabe realizar no Seu Grande Educandário da
Evolução.
Sigamos para frente e para o alto, não medindo esforço diante do
do trabalho que devemos empreender na execução de nossa reforma
moral.
Se fizermos isto, caros filhos, estaremos somente a um pequenino
passo do Reino de Deus, que nos aguarda generosamente com todos
os recursos da Alegria, da Saúde e da Verdadeira Paz de Espírito.
Somos deuses, assim disse Jesus.

Clara de Assis (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Salvador/BA, 27 de agosto de 2015)
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As mensagens
dos Bons Espíritos
__________

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

CIÊNCIA E ESPIRITUALIDADE

Johnny Weissmiller
A bomba cardíaca, como muitos de nossos irmãos espíritas
acreditam e argumentam se tratar de maneira única e exclusiva, de
uma maquina meramente de ordem mecânica, sem que eles próprios
atinem para a sua importância na esfera das realizações
transcendentes e de sua origem radiante, venho aqui, meus amigos,
por minha vez, colocar sobre ela, sobre esta maravilhosa ferramenta
de manifestação não apenas fisioquímica e fisiológica, mas de
natureza profundamente psicológica, mais um tijolinho no grande
edifício das conquistas do Espírito Imortal, sempre à luz da Terceira
Revelação, que, tendo Jesus Cristo como seu Divino Expoente, nos
enleva o “coração” a Dimensões cada vez mais altas nas Esferas
Luminosas dos Anjos e dos Arcanjos, dos Serafins e das Potestades
Sublimes que fazem Morada para Além da Nossa Imaginação,
segundo as nossas disposições para o eterno Bem, ou para o
insignificante mal que a maioria de nós ainda trazemos como
bagagem milenar.
Na sua constituição meramente fisiológico-humana, sim, temos um
aparelhamento maravilhoso que por veias e artérias se encarrega de
bombear e nutrir os demais órgãos do nosso corpo humano de
vitalidade sanguínea.
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Por outro lado, e segundo as filosofias mais antigas do planeta que
tem sua origem toda Espiritual, por se tratarem de representações do
pensamento luminescente das Entidades da Luz que distribuem o
Conhecimento e a Cultura de acordo a capacidade de retenção das
criaturas no solo do planeta, e segundo a sua disposição psicológica,
tanto quanto emocional e regional, este belo aposento das irradiações
emotivas do ser espiritual nos conclama a vasculhar-lhe a própria
intimidade com o olhar mais profundo da alma, seja por especulações
de ordem intuitiva e à luz do sentimento inato de espiritualidade ou
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ainda pela ferramenta poderosa da clarividência-fisiológica, um
aparelho mediúnico que já se encontra de posse por muitos de
nossos irmãos no planeta, que compromissados com a Ordem
Superior hão de empreender grandes e cada vez altos vôos na Esfera
dos Espíritos Sublimes.

Se algo de sua natureza fisiológico-transcendente pudesse ser
visualizado pelos nossos colegas espiritistas, veriam que esta
preciosa “bomba”, como alguns simplistas tentam defini-la,
assustadiços veriam se tratar de uma maravilhosa corrente de
forças elétricas e magnéticas a manifestarem intensa e
extraordinária potencialidade de atividade ultra-atômica, que de
acordo aos ideais de realização do individuo se transformará em
potencial cada vez mais elevado de puro amor e puro sentimento,
sem qualquer imagem figurativa, naturalmente canalizados do:
Grande Manancial de Forças Psíquico-Românticas do Infinito.
De potencial criativo, inimaginável para a maioria de nós, faculta
aos Poderes Superiores, por meio de nossa razão e de nossa
consciência, mediante conteúdos emocionais intricados em sua
natureza arquetípica, manipular e produzir imagens e estruturas
delicadas e cada vez mais belas, quanto facilitadoras de harmonias
espirituais com as quais o espírito humano poderá vir a se beneficiar
com a sua capacidade pessoal de realização e criação.
Não, não imaginem que tais criações do sentimento e do lirismo
espiritual sejam apenas “imagens” holográficas produzidas ou criadas
pelas mentes vigorosas dos Agentes da Luz, apesar de suas
credenciais para tais feitos.
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Em realidade, e podemos assegurar dessa maneira, são produções
da alma eterna que, ao gerir os seus próprios sentimentos, passa a
arregimentar para a sua própria individualidade uma vida intensa e
extraordinária de feitos e efeitos multicores, além de outras tantas
variedades de substâncias (também visuais!) do seu mundo astralmental, elementos fisio-mentais tão palpáveis e tão reais quanto o
mais sólido dos elementos de vossa constituição física.
Pois podemos assegura-lhes que se forem lançadas um quilograma
de forma fisio-mental na direção de qualquer um dos meus atentos
leitores, é certo que, a depender do poder do seu projetor e da
capacidade de absorção do seu receptor, o amigo ou a amiga haverá
de lhe receber a “pancada” com a força de uma poderosa tijolada.
Os íons carregados por outras partículas de formosa e delicada
estrutura, que poderíamos classificar como spins espirituais, formam
na estrutura da célula transcendental uma irradiação de origem
magnético-elétrica, que a partir dos saltos elétricos produzirão outros
variados tipos de massas atômica-eletrica, suficientemente dispostas
em camadas sobrepostas, capazes de nutrir (fisicamente) qualquer
uma imensa usina de força nuclear dos meus irmãos do solo
planetário.

JESEUS É O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA.
(João 14:6)
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E para que mantenhamos esta nossa fabrica de: elementos-Amor
em funcionamento, invariavelmente, necessitaremos da correnteza
de afeto e da sensibilidade na direção da vida, de uma maneira
geral.
A partir do nosso momento atual, indiscutivelmente podemos
transformar as nossas vidas rotas do presente em poderosas
manifestações de luz fisiológica e sentimentais (perispírituais) de
significativa beleza e, até então, inabordáveis até para a maioria dos
sensitivos da Terra.
Basta-nos a aceitação das Verdades Divinas apresentadas ao
mundo pela Boa Nova de Jesus Cristo, e acima de tudo a
exemplificação de Seus ensinos através de uma corrente de
solidariedade e carinho, de delicadeza e afeto que haverá de
transformar o Mundo Material de hoje em uma Esfera futura
perfeitamente de Paz, Alegria e Caridade mútua.
Transformemos a nossa vida num filme de maravilhosas realizações
no Belo e no ideal do Bem, para que, unidos e irmanados naquele
propósito de espiritualização das criaturas humanas, estejamos todos
sadios e vigorosos para empreendermos a grande trarefa de
transformação de nossa alma-humana numa alma- angélica.
Meus irmãos e amigos planetários, sejam felizes, e dentro do
possível, pois reconhecemos as limitações da mente e do coração de
cada um de vocês, creiam fielmente nas palavras dos Espíritos do
Senhor, que vertem do Mais Alto as alegrias eternas da Vida Perfeita,
sempre em forma de muitas bênçãos e verdadeiras manifestações de
ternura, carinho e afeto para com todos.
Caminhemos com o Senhor.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 08 de fevereiro de 2013, às 04h03min).
Nota do médium: O querido Amigo Johnny foi a primeira Entidade Espiritual, ao
lado de Marilyn Monroe, a nos passar o conhecimento das “Reencarnações
Programadas e Múltiplas”, num capítulo daquela que, a rigor, foi a minha primeira
obra psicográfica: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”.
Veio em nossa mente que esse texto acima tem tudo haver com a sua última
passagem pelo mundo material, pois o seu coração (a sua “bomba cardíaca”) fazia
toda a diferença na sua intensa vida de atleta e nadador, sem contar a sua carreira
artística como o mais famoso “Tarzan” das telas de Hollywood.
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Capítulo 2

MAS QUE VIDA DURA!...

Freddie Mercury
Meninos!
Quem diria que um dia eu pudesse voltar do desconhecido Mundo
dos mortos, para trazer aos vivos algumas das peripécias por qual
tenho me entretido, como um hospede de um maravilhoso hotel de
luxo, que não seria outro senão a Casa de Deus, a qual tem nos
recebido generosamente com os braços abertos, embora a nossa
incompreensível e pessoal rebeldia; nos recebido com o mais
profundo respeito às nossas vicissitudes e fraquezas morais, apesar
do nosso tremendo desrespeito para com as coisas sagradas.
Aqui, neste exato momento, me encontro do lado de cá tentando,
ao máximo, me manter em sintonia com o pensamento e o
sentimento amigo do querido instrumento mediúnico que me serve
de condutor dos ideais e das idéias que ainda luto para manter em
conexão com os princípios renovadores do Evangelho, renovadores e
restauradores do pensamento humano, principalmente após uma vida
efêmera sobre a face da Terra que infelizmente não pude, ou não tive
o devido interesse, em aproveitar melhor, segundo os convites dos
amigos e familiares que, apiedados de minha grande miséria, se
convertiam em verdadeiros apóstolos generosos: da caridade sincera
e fraternal!...
Mas como não é somente o brasileiro que: “só fecha a porta depois
de roubado” (ao mesmo tempo, risos de Elvis e de Fredy!), tive
também a infelicidade de extravasar toda a minha angustia pessoal
trazida de existências anteriores, numa vida de loucuras e
desamores.
Sim, desamores, já que além de não amar sequer a mim mesmo,
eu não amava a ninguém ao meu redor.
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Procurei nos prazeres da carne, saciar a sede do meu Espírito.
- Quanta maldição.
- Foi a minha desdita.
- Foi a minha desventura.
E chegando ao fim da existência rápida, fulminante, me vi numa
situação de deixar qualquer um de cabelos em pé!...

Fui acolhido na Vida do Mais Além por nobres Senhores da Luz, que
apiedados de minha condição de morto-vivo me colocaram numa
maca e me levaram numa ambulância diferente, meio que espacial,
para uma orla do sul da França, para, por alguns momentos que não
pude precisar, receber, segundo eles mesmos, os eflúvios espirituais
das águas do mar que pude ingerir como se eu estivesse bebendo as
próprias delícias da Natureza.
Como eu disse, não saberia mesmo precisar quanto tempo eu levei
naquele estado de embriaguez espiritual, e nem sei se este seria o
termo correto para adjetivar a enorme confusão que passava pela
minha cabeça... mas, deixa esse “embriaguez” ai, pois para ser
sincero não caberia outro termos que pudesse utilizar neste
momento.
A minha cabeça girava, girava e gozava.
Acho, inclusive, que no meu louco transe cheguei diversas vezes ao
orgasmo.
Raios luminosos estalavam sobre a minha cabeça, como se eu
estivesse com ela por dentro de um capacete astronáutico, que ao
mesmo tempo em que me favorecia as visões luminosas, também,
me aliviava as pressões da Verdade, que, geralmente, nenhum de
nós quer saber, nem por ai e nem tão pouco por aqui.
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Uma vez resgatado, fui internado em uma Instituição Hospitalar na
região espiritual da Inglaterra querida e amada, e ali não somente
recebi a assistência valorosa de abnegados trabalhadores de
enfermagem, com os seus equipamentos de análises ultramodernos,
como tive a felicidade de receber a visita, logo de supetão, do nosso
tão querido: Elvis Presley, a me perguntar sem titubeios:
- “Quer trabalhar”?!...
Tomei até um susto, para ser sincero com vocês.
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Nem bem eu havia aterrissado naquele oásis de paz e alegria, e já
era intimado (mesmo!) aos serviços dos mais velhos, ou dos “mais
antigos” e melhores graduados daquele Novo Mundo que me
descortinava oportunidade ao Trabalho... sempre ao abençoado
trabalho!

Com aquele sorriso encantador que todos nós conhecemos, o
querido Rei do Rock foi logo me dando um “sabão” daqueles:
- Fredy! meu querido irmão, por estas bandas de Cá não temos
muito o que fazer além de consagrar os nossos esforços ao bem dos
que ficaram para traz.
Subir, geralmente, também representa descer.
Por isso, meu bom companheiro, não meça forças no sentido de
empreender uma nova jornada à sua vida.
Não percamos tempo em pensamentos infrutíferos, prendendo a
nossa mente e o nosso coração (longamente torturados pelas coisas
da materialidade) no passado, senão a fim de estudar o melhor
caminho a seguir para frente, para o futuro.
As lembranças e as recordações são um patrimônio abençoado por
Deus, mas não nos percamos em imagens que somente torturam e
arrasam mais ainda com o nosso mundo intimo.
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Procuremos construir o nosso futuro desde já, trazendo dos
recônditos de nossa alma somente o que carece de ser realmente
lembrado.
Aceitas o meu convite amigo?!...
Como se não bastasse o “susto” daquele momento, veio uma
enfermeira que mais me parecera com um formoso anjo aureolado
em delicada luz róseo-prateada, e também com um sorriso
encantador nos lábios tão macios e carnudos que me tocou até às
estranhas da minha libido “masculina” (risos de Fredy!), e que muito
naturalmente me plantou uma “injeção” no braço direito.
E eu que, antes de morrer, tinha horror às malignas injeções!...
E por acaso os amigos adivinhariam qual teria sido a minha
resposta ao nosso amoroso anfitrião?!
Claro que fora um grande e redondo: “Sim”.
E agora, passados todos estes anos, estou aqui de volta trabalhado
e procurando servir o melhor possível, na tentativa de “abrir a
cabeça” dos que deixei sob o solo do Planeta, com alguma de minhas
experiências pessoais de morto-vivo, que, obviamente, não contei ao
todo, já que a parte mais terrível e mais dolorosa deixarei para que
vocês mesmos testemunhem, caso não venham a ouvir o chamado
da própria consciência que a todo o momento nos convida à uma vida
saudável e sempre rica de experiências felizes e positivas.
Não tenho a louca pretensão de convertê-los de uma hora para
outra apenas com algumas poucas palavras de incentivo, mas a
nossa esperança é de que alguma singela faísca de responsabilidade
fixe na mente e no coração de cada um de vocês e que, talvez, num
surto de clarividência, possam refletir quanto ao futuro que nos
aguarda após a nossa inevitável partida para o Mundo dos Espíritos,
que para mim mesmo, segundo estou compreendendo por aqui, fica
Mais Além!...
Podem apostar, ainda assim, a vida na Terra é uma moleza.
Não se precipitem, desejando vir para cá antes do prazo previsto
por Deus.
Lutem, trabalhem e sejam felizes ao máximo, mas segundo as
boas obras e as boas maneiras, pois somente através de uma vida
saudável, pela oração e principalmente pela pratica do bem,
poderemos reservar um assento neste: Grande Palco de Luz, que
podemos chamar de Vida Espírita. – Segundo ele, onde se encontra,
os Espíritos continuam muito humanos, mais é claro dos que se
encontram em Regiões Acima da dele, e assim sucessivamente!
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Confiem em Deus, orem muito, e confiem em vocês mesmos.
Estas são as palavras carregadas de carinho extremo e extremo
otimismo do amigo que vos ama ao máximo, e não os esquecem.
Mas gostaria de lembrá-los: que a experiência da carne é uma
benção que recebemos como forma de poder criar uma
fagulha luminosa em nosso mundo intimo.
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Ninguém está a descoberto sobre a face da experiência material, e
se hoje alguma pessoa, pobre ou rica, negra ou branca, asiática,
européia ou africana está se sentindo sozinha, é porque ainda não
teve a felicidade de aprender a amar, pois aquele que
verdadeiramente ama não fica muito tempo parado sobre o
próprio mausoléu, como que aguardando a chegada de algum anjo
celeste que lhe retire das catacumbas de si mesmo, e lhe furte ao
testemunho do aprendizado.
Não sou daqueles que fica chorando sobre o caixão, principalmente
quando o corpo ali criptado é o meu mesmo, mas, se posso afirmar
alguma coisa, lhes digo com toda a sinceridade do meu pobre ser
espiritual: arregacem as mangas, chutem o balde, e vão à luta!
Agora, neste exato momento é a hora certa, o minuto perfeito
para chegarmos perto de alguém que esteja sofrendo mais do que
nós mesmos e lhe soquemos a face com um belo sorriso, um
carinhoso abraço, uma palavra de carinho, e, quem sabe, até um ato
de amor físico.
Precisamos verdadeiramente amar aos nossos esposos, esposas,
filhos, namorados ou namoradas, amigos e inimigos, e antes de tudo
isto, mais que necessário: AMEMOS AO NOSSO PAI CELESTIAL!
Que Deus nos abençoe todo e qualquer esforço de continuar
caminhando.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 09 de fevereiro de 2013, às 03h54min).
Nota do médium: O querido Fredy solicita de nós, quando assim for
possível, façamos a leitura atenta do capítulo 8, Macário Fagundes, da
obra: “Contos Desta e Doutra Vida”, do Espírito Irmão X, pela
psicografia de Francisco C. Xavier (FEB), quando poderemos compreender
melhor a sua referência, no texto acima, sobre o valor da “oração”, da “fé”
e do “trabalho no bem”.
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O nosso sorridente Fredy, continua na Vida Mais Alta com a atividade que
mais gosta de fazer: Cantando! É o seu “ganha-pão”!
Ele nos diz que na Vida Espírita as coisas seguem tal qual aqui na Terra,
embora com determinadas diferenças de ação, dependendo do grau
evolutivo do Espírito e da dimensão em que se encontre após ter deixado a
experiência material.
Segundo ele, à proporção que os dias vão se desenrolando por lá, a vida
no Mundo dos Espíritos passa a fazer parte da natureza psicológica e
emotiva dos seres que acabam de se desprender pela morte física, por isso,
geralmente, os que são mais adiantados acabam se interessando mais pelas
suas tarefas cotidianas do lado de lá do que, propriamente, com as coisas
que deixaram para trás no solo planetário.
Embora, custe muito aos que partiram, mesmo em estado mais ou menos
de felicidade e segundo a sua consciência pacificada, se desprenderem de
imediato dos seres caros que deixaram na vida material, e, por esse
motivo, quando não por piedade mesmo, acabam assumindo determinados
compromissos com os Departamentos de Assistência aos Encarnados de
suas dimensões espirituais (ou Cidades Espirituais, mais especificamente)
para que possam, dentro de estágios pré-programados, fazer incursões
nas regiões obscurecidas da Terra, como um todo, segundo ele:
- “As zonas que correspondem a toda a região do solo material, para nós,
Espíritos desencarnados, se equivalem a verdadeiros infernos de suplicio e
dor, onde vemos seres praticamente vivendo como há milênios passados.
Com a visão espiritual que passamos a adquirir após a morte somática,
passamos a vislumbrar um ‘mundo dentro de outro mundo’, onde os
humanos passam a ser encarados por nós como criaturas profundamente
animalizadas. Perdoem-nos a sinceridade, àquelas pessoas de coração mais
sensível, mas a verdade precisa ser dita, não com frieza, é claro, mas pelo
toque precioso da caridade!”
Fredy, meu Amigo, em que região do planeta você habita
atualmente?
- Na região espiritual da querida Inglaterra, somente que na área
específica da 9ª. Esfera Espiritual.
A sua região espacial (9ª. Esfera) possui um Universo específico?
- Com toda a certeza.
Da mesma maneira que vocês da Terra estão inseridos num Universo
material, aqui estamos dentro de um contexto dimensional muito diverso,
no que diz respeito aos quadros de manifestação da vida humana e da
Natureza, mas, mesmo assim, não somos nada mais que o Planeta Terra
em sua 9ª. Dimensão Espiritual, que dentro do Universo em que
habitamos nada mais somos do que uma insignificante partícula de poeira,
e provavelmente: bem menos!
Que Jesus lhe abençoe, querido Fredy! – Segundo ele: Fredy, é sem
dúvida menos nome e menos carma! Como já afirmou um grande
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benfeitor do Espiritismo brasileiro... Risos de Fredy! Embora ele nos
pareça uma pessoa-Espírito um tanto séria, vamos dizer de pouca conversa.

Um pensamento a mais!
E quanto ao fato de ele ter mencionado a condição natural de os Espíritos
se encontrarem mais materializados ou menos materializados, ou seja, não
deixando de ser materiais eles mesmos, ou mais ou menos humanos
quanto nós mesmos, quando ele nos avisa que ele ainda não se observa
como um Espírito desencarnado, vejamos este episódio da Revista Espírita,
na aqui pinçamos como um importante extrato de nosso Livro # 1:

__________________
“Mas vejamos o que disse um Espírito familiar de ordem elevada e
que levou o aval de Kardec e inserido na “Revista Espírita”, Ano III,
Janeiro de 1860, pág. 45 (edição da FEB): Persuadi-vos, meus filhos,
de que, em geral, o que se entende na Terra por Espírito, não é
Espírito senão para vós. Depois que esse Espírito, ou alma, separa-se
da matéria grosseira que o envolve, para vós não tem mais corpo,
porque vossos olhos materiais não mais o vêem. Mas é sempre
matéria (grifo nosso), relativamente aos que são mais elevados
que ele.”
(Vivaldo P. S. Filho: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um
Médium Espírita”, Livro # 1, à pág. 153.).

__________________

Assim seja.
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Capítulo 3

HOMENS EXILADOS NA TERRA

Dick York
Queridos amigos!
Neste momento, espero estar encontrando no coração e no carinho
de todos vocês o mais puro sentimento de fraternidade e de
reconhecimento à Bondade do Criador, que nos faculta a
inteligência para que possamos distinguir o certo do errado e
o bem do mal, estejamos sob as delícias do Mais Alto ou entre as
frondosas alegrias da vida planetária, porém, somente naquelas
vivenciadas a partir de uma realização intima toda voltada para os
interesses da Cultura saudável e do Entretenimento realmente feliz,
pela conquista da sabedoria e da moral, e de todos os valores reais
do Espírito Imortal.
Quem lhes disse que as almas pouco evoluídas não teriam algo de
bom e de útil a trazer para os pobres companheiros da Terra, que,
segundo temos sido informados pelos nossos mais aquinhoados
Mensageiros, estão numa condição de dar “inveja” a qualquer
Zaqueu...
Não, não estou me referindo ao querido anfitrião do Mestre Galileu,
que sobrecarregado das dores morais que trazia dentro do próprio
coração, compreendeu a importância suprema de seu encontro dom o
Divino Amigo e rapidamente soube se despojar de metade de seus
bens na Terra para a obtenção das graças de Deus no Céu... mas,
sim, falamos de um Zaqueu que conheci nas portas do Umbral,

40

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

quando na minha desencarnação fui atendido em uma clareira
augusta, nobre em todos os sentidos,
onde Trabalhadores
bondosos faziam guarida no intuito de assegurar o resgate daqueles
que não foram necessariamente muito bons e nem pretensiosamente
muito justos, mas que trouxeram em sua bagagem para o Mundo da
Verdade algo que pudesse lhes aferir algum crédito em forma de
luzes e alegrias, a lhes contagiar o coração pelo clamor das claridades
imortais da Nova Existência, farta de surpresas acolhedoras para os
bons, mas, lamentavelmente, retumbante de amargas experiências
para todos aqueles que não souberam aproveitar a passagem pelo
plano das forças materiais.
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O pobre de Zaqueu de minha historia, trata-se de um irmão
“espírita”, que apesar de toda a insistência de seus Guias, levada a
efeito por mensagens carregadas de carinho e advertências seguras
quanto à insignificância do tempo no plano material, e a maravilhosa
relação de nossa vida intima com a Eternidade, que nos espera
alvissareira após a morte do corpo perecível, não se deu conta da
responsabilidade que tinha perante ele mesmo, os seus familiares e
amigos, que viam nele um “possível” apoio às suas grandes angustias
e necessidades de renovação intima.
Meus queridos companheiros, pobre de mim mesmo, que, apesar
das grandes advertências dos amigos e familiares mais próximos, não
tive forças para largar o vicio e a queixa contumaz, e agora
carregado de um novo vigor, volto do Grande Além para vos
declarar em pleno testemunho de fé que a Eternidade de nossas
existências vale bem mais do que alguns poucos minutos de prazer
em vosso mundo (que deverei retornar brevemente em reencarnação
abençoada!), aliás, um mundo que foi todo elaborado pelas mãos
Angelicais do Bom Pastor, e que não tem encontrado de nós, os seus
irmãos caçulas na evolução para Deus, senão desconsideração e
maldades, numa rede de intrigas, perversidades e corrupções de
aterrorizar qualquer ser diabólico dos mundos inferiores.
A nossa Terra é um mundo atrasado, todos sabemos disto.
Mas não precisamos nos aproveitar desta situação
continuarmos na condição preguiçosa de seres atrasados.

para

Somos uma família terrena dentro de uma família universal.
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Precisamos pensar dessa maneira para que possamos encarar o
próximo como os nossos irmãos, verdadeiramente como os nossos
irmãos em Jesus Cristo.
Fico me perguntando, como então trazer ao mundo das formas
materiais a minha experiência pessoal, sem constranger e sem
agredir, embora a necessidade de falarmos a verdade, somente a
verdade e nada mais do que a Verdade?!...
Quando da minha última desencarnação no solo planetário, passei
pela desgraça de ter sido, ou de ter me feito, acorrentado pelas mãos
asfixiantes de uma existência toda vivida, a rigor, sob o claustro da
amargura viciante de um cigarro, aparentemente inocente, mas
carregado de profundos e detestáveis vapores enfermiços que
poderão ser, ou não, minimizados em seus efeitos deletérios na
Outra Vida, caso o sujeito tenha realizado o melhor de si em proveito
de todos.
Lembremos que qualquer coisa conta na Economia do Alto.
Pois, o que não poderemos nos atrever fazer é darmos desculpas
esfarrapadas aos nossos Benfeitores Espirituais por não termos feito
nada por alguém.
Mas, na verdade, é que, após o decesso fisiológico, num lampejar
de luzes cristalinas de formoso tom azul-cobalto, fui literalmente
arremessado, em corpo espiritual, numa fração de segundos ou
milésimos de segundos, para perto da presença física de uma criança
que se encontrava fortemente impressionada com a nossa
insignificante personalidade no momento em que ela assistia a um
dos episódios de: “A Feiticeira”, criança, esta, residente no Nordeste
do Brasil.
Sim, tratava-se de um episódio real fora do corpo carnal (dela). Sua
constituição enigmática, embora infantil, nos deixava completamente
estarrecido pelo deslumbramento da situação mais que inesperada.
Imediatamente, pela ternura de seu coração infantil e generoso, fui
agraciado com projeções fluídicas de tamanho encantamento, tão
graciosas quanto a própria característica físico-astral daquele
pequeno ser espiritual já reencarnado na Terra, que por meio de sua
alma terna e doce (em desdobramento vigoroso!), nos fora possível
entrever as radiações de um Santo, Felipe, reencarnado na figura
singular de um jovem médium, a requisitar das Altas Esferas: o
carinho e o cuidado para com aquele momento da sua vida mentalinfantil, unicamente voltada para a graça e o encantamento da
aventura e da animação, pelos desenhos animados bem feitos e
programas de televisão devotados à verdadeira alegria.
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Notemos aqui, como será sempre importante que os pais da
Terra estejam preocupados com o tipo de material televisivo que
está sendo ministrado aos seus filhinhos, pois se não tomarmos
cuidado hoje, podemos ter a certeza de que amanhã estaremos
vendo em casa não apenas crianças e jovens bem intencionados, mas
verdadeiros criminosos espirituais, levando em consideração que as
projeções que saem dos aparelhos de televisão, rádios, computadores
e celulares são verdadeiras ondas (vivas) de morte ou de vida,
segundo a maneira como sejam recepcionadas pela psicologia, por
enquanto, profundamente deficiente de nossos filhos e entes
queridos, de uma maneira geral.
Mas continuemos com a nossa conversa fraternal:
A generalizada rebeldia de nossos irmãos encarnados sobre a face
do orbe planetário, e principalmente dos que já se apresentam
na condição de espíritas, tem transformado a vida humana numa
tragédia só comparada aos grandes festivais de sadomasoquismo,
vividos e inspirados pelos mais terríveis agentes das sombras que
ainda vivem nos abismos do planeta, onde reina a loucura e o
infortúnio.
Não estimamos o terror, nem mesmo a difusão das palavras
chocantes, mas precisamos reconhecer que se não formos corajosos
agora, no sentido de alertar aos irmãos que transitam pela dimensão
carnal, num futuro não muito distante não sobrará uma alma bendita
que possa acolher-nos pela reencarnação, sem que venha a destruir o
pouco que já conseguimos construir em nossa intimidade, que são os
valores da Imortalidade Feliz com Jesus de Nazaré.

A Terra, um local de exílio e purgação para todos aqueles que
persistem no erro, poderá sim, e com toda a certeza haverá de se
transformar em um Exílio Feliz, onde as Almas Escolhidas poderão,
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um dia, vir e transitar sem qualquer abalo para as suas
naturezas ternas e amigas.

Mas para que a transformação desejada pelo Senhor venha, e faça
do plano dos Homens-mortais um pouso de paz e um recanto de
bem-aventuranças, será necessário que façamos a nossa parte no
acordado antes de nossa reencarnação, na Terra Material ou na Terra
Espiritual, contribuindo com Ele, o Todo-Magnânimo, com a nossa
boa vontade e total entrega de nossas vidas aos seus desígnios.
Não é fácil, mas com o nosso desejo ardente de mudarmos para a
melhor, e fazer o melhor por todos, com toda a certeza que
encontraremos nos Agentes Espirituais de Sua Santa Vontade: a
força necessária e o apoio incondicional para que construamos o
definitivo Reino de Felicidades, que haverá de se tornar uma breve
realidade para cada um dos seguidores do Cristo.
Ouçamos atentamente as Vozes de Fogo que vertem do Céu, na
augusta esperança de que possamos, todos juntos, encarnados e
desencarnados, encontrar o necessário estímulo nas palavras
salvadoras e de sabedoria de Jesus Cristo, e com Ele venhamos a
caminhar não somente mil passos, a consagrar-Lhe devotamento e
afeto, resignação e fé inabalável, mas todo o caminho, desde já, na
direção do Grande Reino de Deus.
Obrigado meus irmãos e obrigado Senhor pela oportunidade de me
permitir trazer o meu pequeno óbolo de incentivo na construção
deste grande edifício de abençoadas esperanças, que haverá de reger
a vida das futuras gerações humanas: O Espiritismo.
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Sem formalismos, e sem qualquer interesse que não seja o de
consagrar ao mundo os valores reais do Cristianismo puro, sem
dogmas e sem a exclusão de qualquer agremiação do pensamento
religioso, filosófico e cientifico do plano material, rogamos a todos a
harmonização dos sentimentos pela pratica sincera da Caridade, e de
todas as virtudes do coração voltado para o bem.
Fiquem agora com o meu abraço fraternal, na certeza de que
continuo trabalhando por mim e por todos, dentro das forças que
Deus tem me proporcionado.
Muita paz e fiquem com Ele.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 10 de fevereiro de 2013, às 09h52min).
Nota do médium: Vale ressaltar que este querido Amigo Espiritual fora
em vida um grande ator e excelente pai de família. Por isso, acreditamos
sinceramente que o amoroso Dick esteja sendo humilde em relação a sua
condição e natureza espiritual.
Ele ficou célebre ao interpretar o personagem James Stephens (Darryn)
na famosa série de TV norte-americana dos anos 60: “A Feiticeira”,
contracenando com a linda e encantadora: Elizabeth Montgomery
(Samanta Stephens).
Infelizmente, em decorrência de um grave acidente automobilístico
passou a consumir em grande demasia uma série de analgésicos, o que
acabou por viciá-lo.
Ele desencarnou em 1992 em decorrência de um enfisema pulmonar pelo
vicio do fumo.
Segundo ele mesmo nos informou, ele continua trabalhando como ator no
Plano Espiritual, onde ao lado da querida Elizabeth dá continuidade à série:
“A Feiticeira”, que continua a entreter milhões de adultos e crianças na Vida
Maior.
É mesmo muito curiosa a maneira como são transmitidos estes
programas de TV produzidos na Pátria Espiritual, com a devida
particularidade para cada região do espaço invisível, quando um
determinado seriado passa a ser visualizado por cada aparelho receptor de
acordo a capacidade de percepção do espectador, com características
distintas de voz e imagens (sempre terapêuticas).
Se por acaso, tiver duas ou mais pessoas na sala onde se encontram para
a distração e o lazer, cada pessoa (Espírito) receberá a transmissão que lhe
caracterize a personalidade e o sentimento, a cultura e o saber, sem
qualquer interferência nas transmissões que estão sendo transmitidas ou
visualizadas pelas demais pessoas presentes, embora tudo sendo visto, ou
assistido, por um único aparelho de TV.
Curioso isto, não é mesmo?
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Eu testemunhei uma destas transmissões, com a particularidade de
perceber não apenas o que era transmitido pela imagem da TV como as
diversas formas como eram percebidas pelos diferentes Espíritos (pessoas!)
desencarnados ali presentes.

Algo muito impressionante de se ver, e muito agradável de sentir.
Sem contar, é claro, a qualidade da transmissão das imagens e dos sons,
que tem tudo haver com a elevação espiritual de quem as produz, de quem
atua e de quem as observa.
Uma coisa que só poderemos testemunhar aqui na Terra, creio, daqui há
muitos decênios, embora a tecnologia da Terra já esteja bastante avançada
para a sua realização definitiva.
Realmente, ser médium é “uma barra”, mas, também, é algo muito
maravilho de ser!
Vocês não acham?! – Risos.
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Capítulo 4

QUAL É A GRAÇA?!

Peter Sellers
Meus queridos filhos!
Onde estaria a graça de, propositadamente e irresponsavelmente,
nos “deliciarmos” com todo o cálice de maldades e despautérios
durante a nossa tão acanhada, quanto efêmera, existência material,
durante a nossa tão doce e tão primorosamente programada
reencarnação na Terra, pois não podemos desconsiderar que ela
deu muito trabalho a muita gente do Lado de Cá, visto que se
pensarmos direitinho, sem distinção de qualquer espécie, por nossa
vez, veremos que após termos partido para o Mundo dos Espíritos (O
Mundo Real) teremos que consumir toda e qualquer gota de loucura
que tenhamos vivenciado e feito outras pessoas vivenciarem
(loucura, no mal sentido da palavra!... e não aquela boa loucura da
canção jóia do Raul Seixas!), e que tenha ficado nesta mesma taça
de delinqüência, já que não podemos desconsiderar que haveremos
de levá-la conosco por onde quer que nos dirijamos após a morte
material: em forma de tristes débitos, todos intransferíveis, ao
movermos nossa residência para o Plano na Verdade?!...
Será que algum dos nossos mais ignorantes adeptos da Revelação
Divina, se é que existe algum ignorante mesmo em relação ao que
poderemos encontrar do Lado de Lá da Vida após a despedida da vida
terrena, de alguma forma poderia se desculpar por não ter sido
anteriormente avisado, pelo menos de maneira adequada e direta,
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sobre as ocorrências que nos aguardam após baixarmos o túmulo,
pelo fenômeno natural da morte?!
Eu, particularmente, creio que seja quase impossível tal suposição,
haja vista que nestes pouco mais de 150 anos de Doutrina Espírita só
tenha faltado mesmo o próprio Cristo ter baixado, mais uma vez, a
Terra, em materialização ou corporificação espetacular, para que
todos pudessem tocar-Lhe novamente as chagas, abertas por nós
mesmos há mais de dois mil anos passados, e que, agora, segura e
lastimavelmente, abriríamos novamente, como novas fendas em Seu
coração misericordioso e magnânimo.
Sinceramente falando, não podemos acreditar em acasos ou ocasos
extemporâneos, já que, se Ele ainda não retornou (pelo menos não
abertamente aos olhos de todos!), não fora por falta de oportunidade,
mas cremos que por completa compaixão a nós todos, para que não
caíssemos em nova tentação de aniquilar-Lhe o corpo divino e
sagrado, e vilipendiássemos mais uma vez a Sua alma meiga e
compassiva.
Inicialmente, poderei até estar parecendo com algum dos valorosos
e proeminentes estudiosos espíritas da Vida Maior, aparentemente
como um grande e sábio Espírito que volta do Além-Túmulo
carregado de gloria e repleto de luz...
Mas vocês não devem se enganar com as aparências, pois quem
vos fala com tanta claridade e “autoridade”, não passa de um amigo
muito apagado, e que pouco se preocupou com os assuntos que
dizem mais respeito com nossa Imortalidade, quando ainda em sua
ultima passagem pelo plano de matéria “mais sólida” (Sim, pois por
aqui continuo pisando em terra firme, chão batido e assistindo a
muitas estrelas no Céu glorioso!).
Sabemos, por antecipação, que entre o trigo amigo e sempre
generoso haverá de se insinuar o joio do despeito e da inveja, na
condição de fanáticos estudiosos das escrituras espiritistas, na
tentativa de repreender e desqualificar o nosso amorável médium, e
ainda na tentativa de desqualificar-nos a personalidade espiritual, no
entanto, para estes infantis companheiros, sempre havidos pelas
luzes da ribalta ilusória, recomendamos, agora e sempre, o magnífico
capítulo 9 – este exato número nove teria sido uma mera
ocorrência do “acaso” pela sua escolha por André Luiz, ou teria sido
realmente algo arquitetado por ele mesmo para dar autenticidade aos
inumeráveis comunicados de Além-Túmulo por médiuns pouco
conhecidos, ou mesmo com específicas capacidades psíquicas que
não aquelas encontradas em outros companheiros da mediunidade?!:
tem tudo haver com o trabalho atual da disseminação no Mundo das
mensagens dos Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da Terra, pelo nosso
querido amigo Vivaldo! –, Mediunidade, constante na magnífica obra
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doutrinária: “No Mundo Maior”, psicografada por Chico Xavier
(FEB), quando todos poderemos, atentos e percucientes, lavrar a
nota explicativa de André Luiz pelo mais formoso atestado de
segurança e seriedade mediúnica, facultando a cada um de nós,
numa leitura esclarecedora e nobre, saudável e justa, o quanto
poderemos vir a ser também injustos com para com os médiuns
que, à serviço do Cristo, tem consagrado ao Consolador o mais puro
e o mais enternecedor ideal de serviço e lealdade.
Poderíamos, sim, com um pouco mais de esforço e um tanto mais
de sacrifício (talvez até desnecessário!), movimentar forças mentais
na intenção de justapormos o nosso corpo espiritual ao do médium
Vivaldo, na intenção de promover uma sinergia maior e mais
eficiente para a consagração da pessoa insignificante do nosso
médianeiro, mas, com toda a certeza, sem qualquer maior validade
para o serviço de restauração Cristã de nossos irmãos da Terra, e de
nós mesmos, enquanto Espíritos desenfaixados do molde fisiológico.
– Risos de Peter, pois ele se recordou agora das narrativas de André
Luiz.

Sim, numa simbiose quase perfeita, eu daqui e ele daí, poderíamos
unir nossas forças pessoais para o estreitamento dos laços fluídicos
que haveriam de nos possibilitar uma: simbiose sadia, ou ainda,
uma performance de caráter eminentemente possessivo, tal como
apresentado por Allan Kardec em A Gênese, ou ainda nas páginas da
“Revista Espírita”, lamentavelmente pouco estudada, e mesmo
conhecida pelos próprios irmãos espíritas.
Tentarei me fazer mais explicito...
Vejamos bem, na condição de intermediário Entre os Dois Mundos,
qualquer sujeito poderá canalizar informações da Vida do Infinito pela
gentileza dos Espíritos Elevados.
A condição de médium é inerente a todos, e a sua capacidade na
extensão e profundidade dos comunicados dependerá mais dos
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agentes encarnados do que necessariamente dos Espíritos mais ou
menos Esclarecidos, estes sempre dispostos a servir e a socorrer as
nossas defecções morais e intelectuais.
Porém, uma vez aberta a capacidade mais ostensiva de se
comunicar com o Mais Alto, muito particularmente haverá de o
medianeiro se colocar na condição de receptáculo, também, das
mentes enfermiças do Mundo Espiritual Inferior, haja vista que “ser
médium” independe de moral, mas de sintonia e poder mental.

Resumindo: ser médium é fácil, o difícil mesmo é ser espírita, e
daqueles realmente desejosos de servir ao Cristo, amando a todos.
E como nem eu e nem o nosso Vivaldo se caracteriza pela condição
de excepcionalidade moral para que possamos vir a receber uma
maior assistência do Mundo Espiritual Superior, em decorrência desta
que seria uma suposta elevação de valores morais, como num Chico
Xavier, numa Ana Prado, ou mesmo num Carmine Mirabelli, estamos
satisfeitíssimos em apresentar os nossos modestos trabalhos de
consolação e esclarecimento, unicamente pelas alcandoradas
pinceladas do amor e da ternura, do respeito e da gratidão para
todos que nos dignem com a sua atenção sincera e respeitosa.
Mas isto: caso seja acordado e autorizado pelos seus Guias
particulares, poderá ficar para uma outra oportunidade!!!
Por enquanto, meus filhos, nos consagremos ao estudo do
Evangelho e à nossa urgentíssima reforma moral...
Com relação a minha acanhada personalidade, não se espantem,
meus queridos correligionários da apoteose divina que se chama
Espiritismo, já que, mesmo não tendo feito muito... garanto a vocês
que procurei fazer alguma coisa. – Risos.
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E esta pouca (quase nada!) coisa – risos de Peter! – me credenciou
a voltar agora ao plano dos fluidos mais densificados, pela via da
Mediunidade esclarecida em Jesus Cristo, e tentar a “sorte”...
A sorte de encontrar uma alma encarnada que estivesse disposta a
ouvir as minhas palavras de alerta e de incentivo, para que não
percam tempo com ninharias que não tem valor algum do lado de cá
da Vida.
Assim, como eu mesmo procurei fazer, procurem ser felizes
fazendo a alegria dos outros, mas uma alegria que lhes traga
verdadeiramente a paz da consciência, forjada numa vida de saúde e
prosperidade, sem comercio algum com a intriga, com a inveja e nem
tão pouco com os interesses mesquinhos que sempre avilta a alma e
corrompem o corpo.
Abençoemos os esforços sinceros de todos aqueles que estão
tentando fazer a sua parte de sacrifício e luta pelo bem geral das
pessoas e do mundo, e façamos com urgência a parte que nos cabe
nesta tarefa de soerguimento de nosso Espírito, para que o tempo
não se esgote antes que tomemos ciência da situação e venhamos a
fazer o caminho de retorno para a Imortalidade como míseros
pedintes de preces e intercessões, que geralmente nunca
dispersamos na direção de quantos nos batem às próprias portas, na
maioria das vezes levada por uma vida de orgulho e profundo
egoísmo, embora sempre estejamos nos apresentando ao mundo
como pessoas de bem e sem nódoa alguma no Espírito.
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Que Deus esteja sempre com todos, são os votos do amigo
espiritual que lhes quer muito bem e que tem procurado se fortalecer
cada vez mais pelo trabalho e pelo amor ao próximo.
A graça está em amar a Deus sobre todas as coisas e aos nossos
irmãos mais do que a nós mesmos.
Assim, nos exemplificou Jesus.
Louvemos a Ele.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 10 de fevereiro de 2013, às 15h52min).
Nota do médium: O querido Amigo Espiritual se trata do grande ator,
comediante e cantor britânico que interpretou o personagem: Inspetor
Clouseau na famosa série de filmes “A Pantera Cor de Rosa”.
Aos que desejarem uma consulta à biografia mediúnica de Ana Prado,
recomendamos dirigirem-se para a obra: “As Mulheres Médiuns”, de
autoria do pesquisador Carlos Bernardo Loureiro (FEB), e quanto à do
querido e saudoso Carmine Mirabelli, poderão recorrer ao excelente livro:
“PARAPSICOLOGIA – Uma visão panorâmica”, do eminente cientista
espírita: Prof. Dr. Hernani G. Andrade (Editora FE Jornalística).
Mas, falando na “Pantera...”

Vejamos que coisa mais interessante ocorreu no dia de ontem comigo, dia
01 de setembro de 2015, ainda no período da manhã, poucos minutos antes
de darmos inicio a esta breve – primeira – revisão do texto de Peter, isto,
sem que eu tivesse qualquer premeditação de pegar a sua mensagem
original acima, pois nem mesmo passava pela minha mente que seria ele o
Autor espiritual do próximo capítulo a ser revisado, já que normalmente só
tomo nota do serviço a ser feito quando já estou no nosso notebook.
Por este motivo, transcrevemos a seguir uma breve carta eletrônica (email) que encaminhei, no imediato dia após o ocorrido, a um determinado
companheiro espírita do Estado de São Paulo, com a devida ressalva de que
manteremos o seu nome original em anonimato, embora ele seja uma
excelente pessoa, de coração profundamente generoso, pois tem nos dado
a alegria de nos encaminhar as “capas” de alguns dos nossos livros
mediúnicos em formato de arquivo (JPG) que podem ser utilizados na
promoção dos mesmos pela Internet, um gesto profundamente carinhoso e
de alto valor moral:
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Um Lindo Gatinho a “Pensar” na Vida!
From: vivaldo.espiritismo17@outlook.com
To: em@il.com
Subject: Um "lindo" gatinho a pensar na Vida!
Date: Wed, 2 Sep 2015 16:14:48 +0300

N.,
Não sei se lhe interessa esta informação: ontem pela manhã, ao
passar por um pequeno e lindo gatinho, observei que havia algo
diferente com ele, foi quando parei e passei a lhe observar mais
atentamente...
Quando vi que ele estava olhando para “cima”, como a meditar em
alguma coisa "mais além"...
Sim, vi nitidamente o seu perispírito para fora de sua cabeça, ou
seja: a sua cabeça espiritual estava acentuadamente deslocada para
fora do eixo de sua cabeça física... e ele estava embevecido com o
Céu, ou algo que lhe chamou a atenção, fazendo-o: MEDITAR!...
E eu pensei comigo: Meu Deus esse gatinho está pensando na
vida!... enquanto que nós, seres humanos não fazemos isso,
praticamente vivemos do instinto, não saímos ainda do estágio de
animalidade!...
Pode crer, meu irmão, que este exemplo é apenas uma delicada
experiência em relação ao que tenho visto com os seres "humanos"...
que, como bem nos orientou Humberto de Campos (por Chico
Xavier): "Para os seres de outros planetas mais evoluídos

parecemos como verdadeiros Satanases..."
É pouco, ou amigo quer mais?!...
Fiquemos com Deus.
Vivaldo Filho

(Nota: Esta carta foi inspirada pelo Espírito Cazuza).
Nota: Fizemos a revisão do texto original, com a devida
advertência

do

Espírito

Chico

Xavier

para

que

não

“pesássemos demais” nas tintas, pois, embora os nossos
irmãos, aos quais eu me incluo, não estejam levando a sério a
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sua evolução espiritual, não quer dizer que tenhamos o
direito de arrasar o coração de quem quer que seja, mesmo
que a maiorias dos Espíritos encarnados no solo planetário
continue fazendo pouco caso das advertências do Cristo, em
relação à própria conduta moral e sentimental de uns para
com os outros.

“De minha parte, a intenção é de esclarecer e instruir, embora o
assunto seja muito desagradável de ser tratado. Mas, como o
serviço de orientação nem sempre pode ser ministrado pelo amor
puro e delicado, vamos servindo aqui e ali com uma certa doze de
energia!” (Espírito Cazuza/Vivaldo P. S. Filho).
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Capítulo 5

IMAGINEMOS!...

John Lennon
Será que algum de nós poderia imaginar alguma outra resolução,
em relação às nossa própria vida – diante das inúmeras (milhares!)
advertências que os Espíritos Amigos tem nos vertido dos Planos do
Infinito para o solo do Planeta, desde imemoriais tempos, passando
pelas grandiosas revelações dos antigos hebreus e colimando nos
dias atuais com as alvissareiras claridades da Revelação Espírita,
que tem no Senhor Jesus Cristo a mais completa e a mais perfeita
conquista do Homem-Espírito sob o solo da Terra em todos os tempos
da civilização Humana –, que não seja pelo desejo de crescer, crescer
e evoluir sempre para Deus?!...
Sem desejarmos formalizar demais o nosso despretensioso batepapo, o que, aliás, seria um absurdo para mim quando isso, na
condição de um Espírito pouco afeito às “formalidades” ou à
“elitização”, me causaria um eterno mal estar – este “eterno” vai
pegar mal entre os adeptos mais ortodoxos... mas deixa assim
mesmo com está! E que cada um tire as suas próprias conclusões,
segundo o seu conhecimento de Espiritismo! –, compreendemos a
urgente necessidade de trazer aos nossos queridos amigos do solo
carnal mais um esforço, mesmo que um pouco insistente, no
sentido de intensificar o trabalho maravilhoso que vem sendo levado
a efeito por outros Amigos da Espiritualidade Maior que não
desanimam nunca, nem mesmo diante de tantas agruras que eles
próprios têm passado no intuito de trazer do Mais Alto uma singela
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mensagem de esperança e de fé para todos aqueles que se
encontram desorientados pelas convulsões alucinantes por qual passa
a grande maioria (quase na sua totalidade, mesmo!) dos homens e
mulheres deste grande orbe, ainda muito acamado, enfermo em sua
intimidade psicológica, pelas imensas dores do presente, mas cheio
de profundas promessas para o futuro, se bem que “futuro” pode
parecer uma palavra muito atraente para os desocupados e os
desprevenidos, mas não para aqueles que confiam na Providencia
Divina e que Lhe deposita a esperança em dias melhores, pelo
trabalho e pelo sacrifício no bem geral das criaturas.

Neste momento, não temos senão palavras de grande preocupação
para trazer aos companheiros encarnados, por onde as grandes
Falanges da Luz Divina se declinam diante do Senhor de Nossas
Vidas, pelo inadiável, e, talvez, o nosso grande e derradeiro esforço
em fazer com que a Humanidade terrena venha a compreender que o
momento, realmente, é de crise... De muita crise!
Não que tenhamos a pretensão de fazer todos os irmãos que vivem
na matéria carnal se converterem dos atuais “brazinhas” (risos de
John!) em formosos anjos de candura, mas os que se interessarem
pelo nosso humilde comunicado espiritual, em passando os seus
lindos olhos sobre estas páginas singelas (risos novamente de John!),
haverão de notar que estamos todos no mesmo barco, mesmo
porque todo o trabalho aqui apresentado deve-se pela solidariedade
de vários outros companheiros que tiveram, no grande Amigo Elvis
Presley e na devotada Benfeitora da Luz Santa Clara de Assis, o
apoio e a generosidade em nos proporcionar o “direito” de poder
trabalhar e de nos manifestarmos onde desejássemos, vindo ao
mundo material por intermédio deste ou de qualquer outro médium
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destemido, e sem aquele quase generalizado receio, completamente
sem sentido – já que precisam entender que só devem prestar contas
de seus serviços mediúnicos ao Cristo, e à sua própria consciência! –,
de ser achincalhado pelos seus companheiros de causa Cristã
– se bem que muitos estão esquecidos de que verdadeiramente se
encontram numa mesma causa evangélica! –, a tentarem lhe
desqualificar o esforço de servir aos Espíritos do Senhor.
O sucesso desta empreitada não só depende de nós, os simples
Seres desencarnados que se devotam ao serviço de socorro e
iluminação da vida terrena por intermédio de Vivaldo, mas de todos
aqueles da Falange de Trabalhadores Espirituais espalhados por todo
o vosso Planeta, e que, independentemente de denominações
religiosas, tentam levantar o animo da população encarnada diante
da luta inadiável que haverão de travar, primeiramente, consigo
mesmos, com a sua própria consciência, por que ninguém levanta
alguém sem se levantar primeiro, e, logo em seguida, com as
imensas idiossincrasias que atormentam o velho mundo exterior, que
se apresenta nos seus estertores por conta de uma vida de loucuras
sem procedentes, seja na política ou na economia, o certo é que
muita gente continua querendo passar a perna nos demais.

Mas o esforço deverá ser empreendido por ambas as sociedades, a
dos vivos daqui e a dos mortos daí.
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Não desejamos colocar data ou pontos finais para a passagem de
um Mundo de Expiações e Provas para o Mundo Novo, ou de
Regeneração, no entanto, podemos assegurar que o tempo está
passando muito, muito rápido, e para a massa de preguiçosos e
desprevenidos não haverá absolutamente outra melhor chance do
que esta de agora, para que possam sair da dificuldade atual.
A Lei de Causa e Efeito vale tanto para vocês quanto para nós, que
estamos no Plano Espiritual.
Façamos uma corrente de solidariedade e de fraternidade para que
juntos, encarnados e desencarnados, possamos vencer o grande
dragão destruidor de nossa felicidade: o orgulho e o egoísmo.
Procurem sentir nas minhas palavras a sinceridade de um artista
que tentou fazer na Terra o melhor pelo bem de todos, e que agora,
do lado de Cá, já na Eternidade, continua com o maravilhoso, quão
delicado, compromisso de servir sempre, e amar cada vez mais.
Meditemos na mensagem de Coríntios 1: 2 e 3, para que
fortalecidos no amor à Deus sigamos corajosos para frente e para o
alto, empreendendo a nossa sagrada tarefa de evoluir, evoluir e
crescer cada vez mais para o Cristo.
Um abraço a todos, e fiquem na paz do Senhor.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de fevereiro de 2013, às 09h56min).
Nota do médium: O amoroso e querido Mensageiro Espiritual, é o
conhecido cantor britânico que integrou o grupo “The Beatles” na década de
60.
Uma de suas mais lindas composições pós-Beatles se chama: “Imagine”.
John Lennon, é um Espírito muito atencioso e bastante culto, poderia
dizer até que se trata de uma Entidade bastante evoluída.
Há algum tempo atrás ele me fez uma recomendação na área da saúde
ocular, e hoje eu vejo como foi providencial a sua assistência oftalmológicoespiritual naquele momento decisivo para a continuidade de minha humilde
tarefa psicográfica.
Que Jesus Cristo o abençoe muito, e sempre!

Um pensamento a mais!
De certa maneira, quando os Espíritos Amigos vão realizar determinado
ajuste em sua mensagem original, como estamos fazendo agora, me sinto
um pouco constrangido a fazer isso, já que a minha idéia inicial sempre foi
a de retocar o mínimo do que eles mesmos escreveram por meu
intermédio, assim não perdendo muito da originalidade mediúnica da época,
quando sei que este assunto também interessa a muitos outros medianeiros
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que, a partir do trabalho psicográfico de terceiros, passam a analisar o
que e como eles mesmos vêm produzindo mediunicamente...
Embora, segundo eu sei, Os Seres do Além, tem uma outra visão sobre este
assunto, ficando eles com a opção de esclarecer o melhor possível a quem
lhes dá a gentileza da atenção e do estudo, por isso que o Evangelho será
sempre a melhor opção para todos, ou seja, a parte moral dos seus
comunicados, ficando em segundo plano a parte cientifica ou técnica do
encontro Entre Dois Mundos. – Risos. Claro, que o meu sorriso não tem
nada haver com deboche ou desconsideração em relação ao que os meus
queridos Benfeitores acham disso, mas exclusivamente ao fato de eu arder
de vontade de deixar as coisas, os textos deles, da maneira como estão, a
não ser com uma melhorada gramatical aqui e ali, pois eu fico sempre com
aquela vontade de comparar as minhas psicografias de hoje em dia com as
que eu recepcionei há alguns anos atrás, para verificar como eu ando
evoluindo em termos de mediunidade, na sua parte mecânica, entretanto e
evidentemente que eu estou subordinado ao que Kardec & Chico sempre
orientam, que a Doutrina é essencialmente um farol que nos ilumina a vida
pelo culto e vivência da mensagem Cristã, em seu aspecto mais moral do
que cientifico.

60

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Capítulo 6

ACREDITEM!...

William Holden
Meus queridos amigos e generosos espíritas, que a minha saudação
se converta em muitas harmonias para todos os Espíritos que se
sintam cansados e sobrecarregados!
Ligeiramente pensando nas grandes realizações do espírito Humano
nos últimos decênios, não poderemos desconsiderar, com a ameaça
de sermos injustos, as preciosas quão relevantes homenagens
prestadas pela Civilização moderna ao Pensamento Divino, sejam
por seus empreendimentos tecnológicos ou então pelas conquistas
maravilhosas do sentimento, na solidariedade e na fraternidade
que hoje vemos se espalhando por todos os cantos do planeta em
forma de serviços prestados pelas comunidades religiosas ou pelos
agentes das organizações não governamentais, que buscam a todo o
custo, e sob a Égide de Jesus Cristo, realizar no seio do mundo
material o Bem e o Belo, seja sob os auspícios da tecnologia de ponta
nos grandes centros da cultura mundial ou mesmo nas repartições
insignificantes do terceiro mundo, onde povos acolhedores e
calorosos forjam, de alguma maneira, a sociedade do porvir pelo
apelo glorioso às conquistas do coração.
Não somos daqueles que pensam que tudo é “catástrofe” e o seja
algo mal irremediável. – Risos do amigo espiritual!
Graças a Deus, que não!...
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Mas, cá pra nós, haveremos de convir que mesmo diante de tantas
preciosidades do bom sentimento, continuadamente sendo vertidas
pelo coração generoso de todos aqueles intrépidos vanguardeiros da
legítima fraternidade, não nos escapa ao olhar atento o muito que
ainda haveremos de realizar para vermos a gloria definitiva do Reino
de Deus sobre a face do Planeta Terra.
- Entretanto... A Vida prossegue e não podemos estacar no meio do
caminho.
- A nossa visão se aclara à proporção que subimos o morro.

- A lacuna existente entre os que lutam pelo bem e os que
trabalham afanosamente pelo mal, sem sombra de dúvida, ainda é
imensa, para não dizermos gigantesca.
E daí?
O serviço é um tanto ingrato para os corações mais sensíveis,
temos plena consciência disso, entretanto a lavoura sempre há de
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merecer do fiel semeador a sua cota de sacrifício e suor, diante da
gleba que se faz promissora.
Temos feito o melhor ao nosso alcance para que as mensagens
espirituais cheguem até o solo planetário o mais precisamente
possível, e dentro da maior e melhor condição de transmissão e
receptividade por parte dos médiuns ao nosso dispor.
Porém, a luta travada por cada um de nós, os Espíritos
desencarnados em tarefa de assistência aos encarnados, que buscam
de forma singela penetrar no pensamento e no coração dos
habitantes do plano terreno, não se constitui de quimera, aliás, como
muitos erroneamente imaginam por ai.
Temos que, além de vencer as nossas próprias limitações de ordem
pessoal, seja física ou temperamental, atravessar largas regiões
inóspitas de muita dor e grande sofrimento, o que tem causado
muitos entraves para a nossa manifestação entre os reencarnados, já
que quando chegamos ao ambiente poluído do plano de vocês,
praticamente, já nos encontramos extenuados não somente pela
viagem intra-mundos, de topografia agreste e ecossistema variado,
de dificílimo transito, e na maioria das vezes acabamos aterrissando
em solo material quase que em condição de penúria (acreditem!),
por conta da receptividade negativa pela qual vocês nos recebem a
maior percentagem de boa vontade, quando os vemos a maioria
dos encarnados enveredarem pela negação sistemática de
nossa presença físico-astral, presumindo estarem sendo vitimas
de alguma sombra sorrateira do plano inferior.
Como se nós, os desencarnados, já estivéssemos aureolado de
algum título de santificação que pudesse nos localizar em Mundos
Superiores, muito distantes dos comezinhos problemas da Terra e
dos seres humanos.
Afinal, o que estaria acontecendo entre os nossos correligionários
espíritas, sim, por que isto também tem ocorrido entre os espíritas,
que de alguns anos para cá tem estudado menos e facilitado muito
mais em relação à sua mudança de vida moral, embora a nossa
assistência continuada junto aos médiuns, mesmo através daqueles
menos conhecidos – ou nada conhecidos, pois estes são até os de
nossa preferência, pois se encontram menos acessíveis aos quadros
de vaidade e prepotência, e do orgulho destruidor que geralmente
acometem os pseudo-líderes mediúnicos, lamentavelmente se
apresentando ao público com uma aura de santidade que estão longe
de possuir?!...
Aqui, não vai nenhuma critica injustificada, pois seguramente que
também temos orientado ao nosso médium Vivaldo toda a cautela na
execução de sua humilde tarefa mediúnica, embora todos nós
reconheçamos que ele precisa passar a frente as informações acerca
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de suas existências passadas, pois o seu compromisso junto ao
Consolador vai além do que possamos compreender no momento.
De qualquer maneira, precisamos ter muito cuidado com a lisonja,
senão poderemos acabar como muitos Espíritos espíritas, que, por
imprevidência ou desleixo, se tornaram vitimas de uma autosuficiência exagerada.
Será que são realizações dos agentes das Trevas?!
Ou será, em realidade, as trevas que carregamos dentro de nós
mesmos e com as quais nos comprazemos e nos deleitamos?
Procuremos, urgentemente, fazer uma faxina em nossa casa
mental, e procuremos, com toda a nossa fé em Deus, buscar forças
intimas no interesse de melhorar a nossa condição espiritual para que
amanhã não venhamos a declinar, diante do Altar da Justiça Divina,
mais petitórios e mais queixas descabidas, presumindo, nós, que o
Senhor nos agraciaria com um perdão pelo qual nada fizemos por
merecer.

Podemos assegurar que não ficaremos de braços cruzados diante
das investidas dos agentes da maldade do submundo espiritual que
lhes seguem de perto os próprios passos na sorrateira intenção de
lhes entravar a marcha do progresso ascensional, porém rogamos de
todos vocês todo o esforço necessário para que possamos juntos,
encarnados e desencarnados, travar o bom combate, entre as
claridades magnânimas do Mais Alto e as sombras que insistem em
se manterem dentro de nós mesmos.
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Encerro este meu simples comunicado, com uma lembrança das
mais importantes para todos aqueles que já têm consagrado um
tanto mais de serviço e esforço na edificação de um mundo melhor,
em si mesmo e diante da vida que o cerca, sob o sol caloroso e
muito acolhedor do Espiritismo: “A cada um será dado segundo as
suas obras.”
Que Deus esteja sempre com cada um de nós, e em particular
com os mais carentes e os mais necessitados, que são sempre
os prediletos do Cristo.
Fiquem com o meu abraço carinhoso.
Amo a cada um de vocês.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de fevereiro de 2013, às 17h44min).
Nota do médium...
Querido William, seria possível eu lhe fazer uma ou duas
perguntas?
- Fique a vontade, meu querido amigo, aliás, será um enorme prazer
poder bater esse papinho com você e com aqueles que haverão de se
enriquecer pela mensagem acolhedora, embora muitas vezes enérgicas, dos
que estão vivendo do Outro Lado da Vida, agora tento uma visão mais
ampla da Imortalidade.
Por que eu tive tanta dificuldade em psicografar a sua mensagem, ou
melhor, de fazer junto com você esta nossa – primeira! – revisão do texto
original?
- Como você mesmo já deve saber, todo comunicado de origem espiritual
elevado sempre corre os risco de ter alguma interferência menos digna, não
necessariamente por conta de falha moral mediúnica, mas pelo fato de seu
conteúdo representar um “perigo” para as intenções menos dignas dos
seres inferiores da Espiritualidade, com isso, os Espíritos sombrios
percebendo o seu esgotamento físico, e mesmo mental, por conta de sua
sempre disposição em trabalhar quase sem descanso algum, para o
cumprimento das suas “novas” metas mediúnicas, aproveitaram para nos
perturbar o serviço.
Recorda-se daquele pequeno gatinho de hoje pela manhã? Pois é, meu
irmão, bem diferente do caso de ontem, que tudo transcorreu como se você
estivesse diante de um pequeno e inocente “Elemental” encarnado em
corpo de um indefeso gatinho, hoje você se viu quase que “degolado” por
uma criatura aparentemente indefesa, mas que iria pular em seu delicado
pescoço como se fosse uma verdadeira fera assassina, embora a intenção
das suas nefastas companhias espirituais, as do gatinho é claro, fosse a de
lhe atacar os olhos, atingindo ainda a sua testa, onde se localiza o seu
centro frontal, sede da visão espiritual.
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William Holden
Compreendo, querido irmão.
Outra circunstância que me deixou muito cabisbaixo (risos), foi o fato de
eu não ter conseguido manter a sintonia visual com você senão sob muito
sacrifício, não que eu deva me considerar um médium perfeito, o que seria
um absurdo, mas é que já estou tão acostumado em manter um rápido
contato com os meus Amigos Espirituais, mesmo os aparentemente novos
(risos), que fiquei muito entristecido mesmo.
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Então, qual teria sido o motivo dessa longa e sofrida espera para lhe ver
com clareza?
- (Risos) Sei o quanto todos os médiuns sinceros e devotados ao trabalho
com Jesus Cristo desejam a tranqüilidade bem intencional nos seus contatos
do os Agentes da Vida Mais Alta, entretanto precisamos compreender que o
Plano Terreno é uma área ainda muito inóspita das Regiões Espirituais de
nosso globo planetário, que se divide em diversas dimensões e subdimensões, como já foi motivo de estudo pelos Instrutores de Chico Xavier
e Heigorina Cunha, e por esse motivo nem sempre conseguimos a almejada
tranqüilidade mental, aliás, como é o sonho de qualquer Benfeitor Espiritual
(risos).
No nosso caso em particular, você percebeu muito bem que eu me
encontrava numa região dimensional bem próxima da sua, embora
geograficamente distante, mas mentalmente muito próxima, isto por
causa do nosso “aconchego” pessoal, mas, infelizmente, por conta do seu
desgaste psíquico por força de uma tarefa diária e quase esgotante, não vi
como poderia sintonizar melhor com você sem me causar um grave
problema nos centros de força superiores que atuavam naquele momento
de nossa tarefa de – primeira! – revisão literária, mesmo porque o assedio
deles, dos nossos irmãos inferiores, fora tão intenso que não insisti em lhe
acolher o desejo de uma melhor sintonia, pois também pensei em você, já
que um esforço maior de minha parte não só poderia causar mau a mim
como a você mesmo, que estava ligado aos meus centros de força há vários
dias.
Existem determinadas situações no tramite mediúnico que, às vezes, é
preferível recuarmos do que avançar, caso contrário a coisa pode se
complicar, e sem qualquer desfavorecimento para o serviço, em si mesmo,
que naturalmente poderá ser deixado para mais tarde.
Por isso, nós médiuns, encarnados e desencarnados, precisamos estar
sempre lembrando a recomendação de Jesus: “Orai e vigiai a todo o
caminho.”
Entendi caro, amigo.
Então, nos casos em que os médiuns estiverem se sentindo cansado, o
melhor a ser feito é interromper temporariamente o seu serviço mediúnico,
inclusive eu mesmo já havia tomado conhecimento disso, pois em uma obra
que estudei a algum tempo atrás do grande médium inglês William Stainton
Moses: “ENSINOS ESPIRITUALISTAS” (da Editora FEB), ele dá o seu
próprio exemplo sobre esse assunto, quando foi orientado pelo seu guia
espiritual a dar “uma pausa” para o devido restabelecimento de
suas forças físicas, para que isso não viesse a comprometer a sua tarefa
psicográfica.
Por outro lado, no outro extremo da situação, temos o caso de Chico
Xavier, que não dava tréguas ao próprio cansaço, já que trabalhava de
maneira quase alucinante, chegando inclusive ao ponto de em uma
determinada madrugada ficar inalando álcool durante a psicografia para que
não ele tivesse que interromper o trabalho mediúnico em decorrência do
cansaço e do sono, sem contar com a tarefa empreendida pelo grande
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Codificador do Espiritismo, quando, mesmo orientado pelo seu médico
espiritual, o Dr. Antoine Demeure, a dar uma pausa para o descanso
necessário, por conta de sua saúde já muito frágil, continuou assim
mesmo com o seu esforço hercúleo na intenção de cumprir com o
seu compromisso espiritual, que a qualquer momento poderia ser
interrompido por conta de sua morte prematura.

O médium Vivaldo Filho
Obrigado meu querido Irmão Espiritual William Holden, e sinceramente
espero que o companheiro continue sempre na lida com Jesus de Nazaré,
caminhando, construindo e amando incondicionalmente.
São os votos de sincero agradecimento do seu pupilo mediúnico.
- Amém.
Nota: Algo que ficou evidente nesta rápida Entrevista, foi a sua lucidez espiritual
no que diz respeito aos conhecimentos da vida mental e mediúnica dos seres, o que
nos deixa claro que ele, William Holden, possui um alto conhecimento sobre as
questões espíritas, não só as de ordem moral como as científicas.
Isto me deixou muito feliz, por saber que os meus queridos Amigos Espirituais vêm
estudando e evoluindo cada vez mais na Vida Maior.
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Capítulo 7

UM MUNDO
COMPLETAMENTE
NOVO!...

Vivien Leigh
Olá, meus queridos irmãos!
Por caridade, atendam ao meu singelo, quão saboroso, pedido de
atenção, obviamente que tendo os vossos corações abertos e todo
repleto de formosas alegrias, que tomarei como as mais deliciosas
concentrações de forças magnéticas para que a minha pobre alma,
tão sequiosa ainda das grandes realizações do Eterno, possa
converter pensamento em sentimento, intelectualidade em amor
puro, leal e devotado.
Vejamos bem, se me recordo direitinho, na minha última
mensagem psicográfica que pude transferir pelo nosso querido
medianeiro, pelo qual tenho a mais graciosa estima e a alegria de
poder lhe servir, a ele, como uma humilde mensageira do Além
Túmulo, tivemos a oportunidade de destacar a minha completa
incompreensão diante das maravilhas que encontrei após a minha
passagem para este Mundo Novo, no qual vivo e respiro neste
momento, pelo menos de uma maneira singela e sem grandes
excursões por entres os maravilhosos portões da real Vida de Além
Túmulo que todos nós haveremos de devassar, mais cedo ou mais
tarde... – Porém, nunca é demais pedir aos amigos do plano material
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que não tomem as nossas palavras de maneira literal, pois,
geralmente, fixamos a nossa mente no Lado de Cá, embora o coração
se manifeste ai, entre os reencarnados, e neste choque de idéias e
sentimentos acabamos por fazer determinados comentários sem um
aprofundamento devido do seu conteúdo, o que poderia
descaracterizar o essencial ou a dinâmica de nosso comunicado,
então acabamos oferecendo determinadas “imagens” da vida
espiritual sem que, necessariamente, seja a idéia exata do que
estamos a vivenciar, ou então, a expressarmos de acordo com a
natureza psicológica, diga-se, de entendimento, dos nossos irmãos do
solo material, propriamente dito!...
Não me rendendo de maneira absoluta às incomparáveis emoções
do Espírito desperto, que vive e se movimenta efusivamente pelo
Lado de Cá da Vida, isto, para não deixarmos o nosso companheiromédium encarnado em situação de dificuldade, pelo motivo já
exposto em seus trabalhos precedentes de psicografia – as “doces” e
inauditas emoções espirituais!... que tanto podem trazer aos diversos
medianeiros: muita paz e muita alegria!... como podem também lhes
fixar a mente, em demasia, nas Regiões do Infinito, por esta razão,
tudo é muito bem pensado e dosado pelas magnânimas Entidades
Comunicantes! –, por conta de uma intensa concentração de forças
magnéticas oriundas dos Mananciais Divinos da Vida Superior, que,
em decorrência de sua saúde emocional, já um tanto delicada, não
nos convém lhe trazer grandes esforços no campo do sentimento
sublimado, mesmo este sentimento sendo todo santo e todo
digno, e para que o seu “coraçãozinho amigo” possa resistir, e ainda
sem graves abalos à sua economia psíquica, às Virtudes do Céu,
tentarei me fazer entendida da melhor maneira possível...
Na Região Espiritual em me encontro, pelo menos para os que já se
condicionaram a sua realidade dimensional, para seus moradores ou
habitantes as pitorescas realizações na Indústria das Tecnologias se
manifestam de maneira bastante interessante... Englobando ai, as
Artes Cinematográficas e Teatrais, as que mais me dizem respeito, ou
me interessam neste momento.
Os aparatos de produção são realmente curiosos e de intrigar o
mais interessado dos investigadores da alma sobre a face do planeta
dos mortais, pelo simples motivo de suas ferramentas de trabalho
ter condições de não somente criar como transmitir imagens
tetradimensionais que passam, naturalmente, a se movimentar e
interagir com os atores em cena, e, ainda, com a audiência...
Dessa maneira, arrancando aplausos efusivos de uma platéia seleta
formada de seres caracterizados pelo sentimento de companheirismo
e lealdade aos ensinos do Evangelho de Jesus, conhecedores em
profundidade da realidade do Espírito Imortal.
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Curioso, não?!...

Aos atores e aos espectadores, tudo passa a fazer parte de uma
mesma realidade dimensional, numa interação tão viva e tão real
(palpável) que todos acabam por se extasiarem, numa condição de
partícipes dum grande e maravilhoso movimento de imagens
vivificadas pela mente e pelos ultra-avançados Equipamentos da
Mecânica e da Engenharia Transcendental, tanto quanto a partir das
irradiações do sentimento de todos os presentes, num ambiente
profundamente aconchegante e encantador, de e onde se faz

oferecer o produto maravilhoso da 7ª. Arte Espiritual.
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Acarretando a todos, uma maravilhosa sensação de leveza e coparticipação na trama teatral ou cinematográfica que se desenrola
bem a nossa frente (ou por dentro da gente!), com a mesma
vitalidade e a mesma emoção de uma situação “real”, embora
produzidos pela tecnologia de nossa Esfera de Ação.
Numa excursão pelo nosso Mundo atual, onde se localizam os
Espíritos um pouco mais adiantados em conhecimento e um tanto
mais em moral, veríamos que os nossos amigos do planeta dos
encarnados, caso pudessem perceber alguma das minúcias de nossa
vida cotidiana – pois, mesmo em desdobramento pelo sono,
geralmente a percepção visual de nosso ambiente fica limitada às
condições mentais e psicológicas de nossos visitantes! –, haveria de
nos comparar a uma sociedade de Outro Planeta, pois não podemos
desconsiderar a hipótese de fazermos aqui parte de uma Sociedade
Extraterrestre, embora estejamos na Esfera da Terra, propriamente
dita, mas é certo que voltariam para as suas vidas animais com um
certo grau de esperança numa Vida Perfeita, somente que agora na
intenção de espalhar no mundo exterior as alegrias da
fraternidade interior, pelo sublime pensamento do Amado Cristo
de Deus, para que possam em algum dia, e de maneira definitiva
alcançarem a vastas Regiões da Imortalidade Feliz.
Precisamos nos recordar, que em questão de Espiritualidade a
corrente sopra sempre a nosso favor, pois a Vida é Amor, e quem
tem amor no coração estará sempre navegando por águas
seguras, embora os entrechoques naturais das marés e dos
vendavais.
Se tomarmos a embarcação adequada e o seu comandante for
Jesus, o Nosso Mestre Compassivo e Misericordioso... posso lhes
garantir que os bons ventos nos levarão até a margem segura de
uma maravilhosa ilha conhecida como: Eternidade.
Aportaremos neste Novo Mundo como os marinheiros da boa nau,
que, após longas horas de mar revolto e muitos contratempos, como
tempestades e maremotos, se sentirão felizes e honrados por
haverem sido vitoriosos em sua travessia de difícil transito.
Meus irmãos queridos! Precisamos ter esperança!...
_________________
“Mas creia. Estar com você e nosso filho querido seria a minha opção
se eu pudesse escolher entre morar nas estrelas ou viver num
barraco terrestre. Esperarei sim. Esperarei por você, estarei com você
onde você estiver.”
– Denize de Oliveira Vieira (Espírito)
(Adelino da Silveira: “CHICO DE FRANCISCO”, 6ª. edição, CEU)

_________________
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Vivien Leigh em: “E O Vento Levou”.
Sim, esperança, mas sem deixarmos nos levar pelos devaneios de
uma vida preguiçosa, compreendendo que as nossas existências são
bênçãos divinas com as quais poderemos alcançar a beatitude dos
Santos ou a desgraça dos verdadeiros daimones das narrativas
Bíblicas.
A escolha sempre haverá de nos pertencer, já que o nosso destino
feliz ou infeliz está em nossas mãos.
Que possamos todos juntos dizer: Obrigado Senhor! por nos ter
dado a oportunidade de cruzar os mares revoltos da vida
transitória em Teus seguros braços, e sob a Tua Amorosa
Proteção.
Fiquemos todos com Deus, meditando nas palavras do Apóstolo
Marcos, no capítulo 5, versículos de 1 a 20, para que a nossa
perfeita salvação venha em segurança pelas mãos do Divino Amigo.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 12 de fevereiro de 2013, às 16h45min
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Nota do Médium: E quando algum de meus irmãos do plano de matéria
mais sólida estiver assistindo a um destes excelentes filmes e seriados,
particularmente os norte-americanos, por crermos terem sido eles os
grandes idealistas destas comédias românticas da televisão, e que aprouve
o Bom Deus permitir que fossem transferidos para o plano dos escarnados
nos tempos recuados da década de 50, 60 e 70, tenham a certeza de que
numa dessas “imagens” apresentadas pela televisão, poderá, ou
não, a depender do caso, ou até mesmo da qualidade mental e moral de
cada individuo que estiver atento à transmissão do programa de TV
(gravado atualmente em DVD, ou mesmo pelo celular e pelo computador)
estar sendo transferida uma substância especial fluídica tão delicada
como a mais pura seda de nosso plano carnal – nosso Plano, pelo fato de
estarmos na Terra, seja Espiritual ou Material! –, e tão encorpada em
substâncias salutares, de alto teor magnético-terapêutico, que lhe fará
sentir a presença real de Deus na atmosfera do ambiente em que se
encontra.
São os Agentes Espirituais do “Mundo da Mediunidade” (da 9ª. Esfera
Espiritual da Terra), que vêm em auxilio daqueles que buscam nos
atrativos da Cultura saudável dos encarnados o elixir glorioso da paz e da
alegria.
Gostaríamos de contribuir com algo de nossa própria experiência
mediúnica, com uma experiência clarividente de efeitos físicos, quando
em fevereiro de 2013, já em pleno ritmo de tarefas psicográficas, quando
assistíamos em DVD a um dos episódios da maravilhosa série de TV norteamericana: “A Feiticeira”, vimos sair da tela/imagens (pela televisão de
nossa sala) uma estrutura fluídica que poderíamos compará-la, apenas
dando uma pálida idéia aos nossos amigos leitores, a uma “espuma” de
travesseiro em tonalidade rosa-carmim, tão suave e tão pura que só
poderíamos assemelhar, por analogia, a sua estrutura fluídica em nossa
dimensão, a uma espécie de “nuvem do Céu”, fofa e com uma
consistência de incomparável beleza e fluidez.
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Esta substância protéica, que necessariamente não corresponde ao
ectoplasma dos encarnados, segundo

Veneranda tem nos explicado:

“Se faz necessária nas Viagens pelo Tempo, no passado ou no futuro da
vida planetária, já que a vinda dos Seres Espirituais Superiores em
relação ao Plano Material, propriamente dito, se consiste e se confunde
perfeitamente com as equações da Física de Planck, levando-se em
consideração que num vácuo continuo toda partícula se dobra e se reparte,
causando um novo vácuo, e assim por diante. O que vem demonstrar a
Eternidade do Universo.”

Percebemos tratar-se de uma substância curativa, em decorrência de
seu magnetismo altamente benéfico para o nosso ambiente mental,
emocional e físico, embora a sua estrutura química, geralmente, seja
utilizada para outras finalidades de natureza radioativo-combustiva.
Teria essa espuma, em sua intimidade, alguma ligação com a “ESPUMA
QUANTICA, DE ONDE SE ORIGINARIA TUDO, CUJOS COMPONENTES SÃO
OS ‘MINIBLACKHOLES’”, como denominado na Geometrodinâmica
Quântica?!...
Bem, quanto a essa resposta interessante deixo a cargo dos nossos
eminentes cientistas, já que os nossos Amigos Espirituais não se
comprometem, em demasia, em nos dar respostas prontas, além do que
seja permitido por Deus, evitando assim uma desnecessária intromissão nos
assuntos pertinentes à nossa comunidade humana reencarnada, embora
muitas coisas eles falem em segredo para os seus médiuns, quando
estes são da plena confiança deles.
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Afirmamos que, durante o fenômeno, eu estava acordado, consciente e
completamente lúcido.
No entanto, deixemos o futuro por conta de nosso Pai e procuremos
estudar cada vez mais à luz do Consolador Prometido, para que assim,
acreditamos, venhamos a alcançar de forma lúcida e esclarecida a
promessa do Senhor Jesus Cristo: “Buscai primeiro o Reino de Deus

e o mais lhe será dado por acréscimo.”
Porém, segundo os Amigos Espirituais que nos assiste, tal substância
(espuma) carece de analogia em sua intimidade fisioquímica na Terra, mas
nos foram transmitidas algumas substâncias da esfera dos encarnados que
poderão ilustrar em algo sobre característica hiperfísica de tal estrutura:
cartilagem óssea, medula espinhal, pâncreas, sistema nervoso vagosimpático e os neuropeptídios.
Elemento espiritual, esse, também responsável no corpo físico pela
produção e sinterização de serotonina pelo sistema nervoso central, a
inundar as vísceras (plexo solar) com elementos psicoativos, propiciadores
dos conhecidos “desdobramentos” ou “viagens astrais”, mesmo e
particularmente que em completo estado de vigília.
A sua coloração será determinada pelas circunstâncias emocionais a partir
de elementos psíquicos oriundos do Espírito de cada indivíduo em ação.
Tal substância, entra na constituição metabólica que integra o sangue e
seus derivados do complexo imunológico no Corpo Espiritual. Seria um
acido nucléico de composição ADN (corpo espiritual), numa inversão dos
valores moleculares causadores da entropia no sistema endócrino (sistema
glandular), com elementos-força de origem divina a partir do intrincado
fenômeno vital do Espírito, num “ir i vir”, num “subir e descer” na escala
termodinâmica do hiperespaço, no contexto a que está inserido o
conglomerado energético perispíritual na sua infinita caminhada para Deus.
Por enquanto, fora o que puderam nos adiantar os Nobres Mensageiros
Espirituais sob a coordenação do Dr. Hernani G. Andrade, Bezerra de
Menezes & Scheilla, que, por sua vez, nos esclareceram que os alimentos
ricos em potássio e cálcio irão contribuir de forma decisiva para que o
organismo humano fabrique, a partir do corpo astral, a “espuma”
espiritual em análise.
Os nossos bondosos Amigos Espirituais, pedem que não a confundamos
com o tipo de ectoplasma que já conhecido pelos estudiosos do
Espiritualismo, sem com isso descaracterizá-la, a rigor, como uma forma
diferente deste mesmo produto de nossa intimidade espiritual, neste
último caso sintetizado pelo citoplasma das células.

E

para efeito de registro, rogamos aos leitor a sua calorosa quão

afetuosa prece para a querida Entidade Espiritual Tatiana Madjarof
Bussamra (21/12/1982 + 04/02/2006), a Amiga Espiritual responsável por
ter me possibilitado a visão clarividente desta bela e especifica substância:
geo-espacial-ectoplamática transitando em seu próprio corpo físicoastral, isto, em abril de 2013.
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Minha doce (e espevitada!) Amiga Vivien, seria possível você nos
responder algumas perguntas, sem que isso venha a representar
um diálogo formal?
- Como não, meu querido amigo Vivaldo?
Sei, o quanto você nutre de carinho e respeito pelos seus abnegados
Benfeitores da Vida Mais Alta, embora eu também saiba o quanto de cada
um de nós você tem recebido do mais sincero testemunho de
agradecimento, pois não podemos desconsiderar que, entre os comunicados
Intermundos, tem aquelas pessoas que adoram uma conversação
completamente “fora de moda” (risos de nós dois!), como se estivessem
vivendo ainda em pleno século dezoito, mas no nosso caso, como foi uma
orientação especial de Veneranda, devemos, antes de tudo, nos tratar como
“pessoas” simples e amigas, sem qualquer formalismo que possa trazer
dificuldade na condução de um diàlogo que, acima de tudo, deve primar
pela educação e pelo bom animo, se bem que, atualmente, “bom animo” é
um artigo de luxo que poucos têm podido obter, já que a vida no solo
planetário tem se complicado a cada dia, tanto para vocês quanto para nós
mesmos, que o visitamos na condição de amigos zelosos e cheios de boa
vontade para servir, sem o direito, sequer, de ser servido, e mesmo amado,
pois o que temos encontrado por ai são pessoas, e muitos espíritas, sem a
mínima vontade de nos acolher o pensamento, e nem tão pouco o
sentimento que trazemos ao coração.

Já deu até pra sentir o “rumo” que a nossa prosa vai ter?! – Risos de nós
dois!..., se bem que ela está tentando se conter, pois como o assunto que
ela vai abordar deve ser um tanto complexo e de natureza delicada, parece
que ela está se resguardando emocionalmente.
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Vivien, meu tesouro de Luz Viva, por favor, me tire uma dúvida... Neste
momento de nosso diálogo eu estou lhe percebendo a presença físico-astral
com uma idade por volta dos seus 25 anos, presumíveis, mas um pouco
antes, ao olhar para uma determinada foto sua de quando você estava mais
velha (por volta dos 55-60 anos), cheguei a pensar que eu havia me
enganado na minha percepção visual, pois naquele momento anterior a este
eu a percebi em meu foco clarividente com uma idade mais avançada do
que a de agora.
O que ocorreu, afinal?
- Isso, meu caro Vivaldo, tem haver com a minha natureza espiritual, que
traz, em si mesma, uma série de imagens sobrepostas umas às outras, ou
seja, de uma maneira quase mecânica o meu perispírito aciona os
mecanismos naturais das vivências passadas, presentes e futuras, como se
em cada uma dessas esferas sobrepostas, uma sobre as outras, estivessem
se desenrolando as incontáveis experiências de minha vida como Espírito
Imortal, tanto para trás como para frente, não deixando de levar em
consideração que em cada uma delas, das esferas, também se apresentam
os diversos modos com que pensamos dentro de um espaço-tempo diverso
uma das outras, pois não devemos desconsiderar que até mesmo a
Moderna Física do seu mundo já está ciente das ocorrências dessas
diferentes escalas dimensionais.

Mundos Paralelos
O outro aspecto tem mais haver com a sua própria faculdade mediúnica,
que vibra em um estágio bastante avançado de percepção psíquica,
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o que lhe leva a perceber este tipo muito interessante de ocorrência
psíquica.

Seria um grau mais acentuado da (Super!) Clarividência Retrocognitiva
e Precognitiva, com ênfase para os “Registros do Mundo Oculto”, do
seu Universo cartesiano e dos Múltiplos Universos Espirituais.
Para o leigo, estes termos poderão soar como uma verdadeira incógnita,
mas por um estudo decidido nas obras do eminente pesquisador espírita, e
também parapsicólogo, já desencarnado, Dr. Hernani Guimarães Andrade,
cremos que todos poderão ter uma ciência mais ou menos lúcida do que
estamos a lecionar, mesmo que de maneira muito limitada, pois os meus
recursos técnicos nesta área da investigação mediúnica são também muito
escassos. – Risos da querida Benfeitora Espiritual.
De qualquer maneira, meu querido companheiro, devemos ter em mente
de que o que nos vale mesmo é a misericórdia do Senhor, já que estamos
todos vivendo dentro de um intricado sistema de vida pluridimensional,
quando interagimos de maneira diversificada e múltipla tanto com nós
mesmos, nos nossos diversos mundos psicológicos, quanto com o
Universo inteiro, que faz parte e integra o Ecossistema do Pensamento de
Divino do Criador, que se ainda se apresenta para nós de maneira
incompreensível, quase que de maneira absoluta, logo se descortinará de
forma surpreendente para as nossas almas sempre havidas por
conhecimento e evolução!
Por isso mesmo, que todos os Agentes da Vida Eterna, quando se
comunicam por seu intermédio, estão sempre a bater na mesma tecla,
de que o essencial para cada um de nós, antes mesmo do conhecimento da
Verdade, é o AMOR, que devemos ter primeiramente para com Deus e
depois para com os outros, antes de tê-lo para com nós mesmos.
Como disse o Cristo: Esta é a lei e os profetas.
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Compreendo muito bem esta sua preciosa informação, minha doce
amiguinha espiritual.

VIVIEN LEIGH
Chega até me dar um arrepio na barriga, reconhecer que dentro de
cada um de nós existe um poder tão imenso quanto este, já que,
particularmente, ainda me sinto uma pessoa tão insignificante em termos
de condição moral, pois não ignoramos que para nos servirmos de tamanha
capacidade psíquica, todos nós, sem distinção, precisaremos ter também
uma grande retaguarda espiritual, pois “o mundo inteiro sabe” que toda e
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qualquer força, aparentemente sobrenatural, pode desajustar a casa mental
e o coração de qualquer criatura mais desavisada, que se acreditando um
“super-homem” ou uma “super-mulher” acaba por se desequilibrar nas
artimanhas infernais do orgulho, do egoísmo e da vaidade, não vendo a
sua frente senão possibilidades de ganho fácil, obtido com a venda de suas
faculdades ou pervertendo-as de maneira mais pessoal, nutrindo para si
mesmo o desejo medonho de obter louros sociais, sejam eles de cátedra ou
religiosos.
Ser médium, minha irmã, já é uma verdadeira “barra”, para todos nós
que estamos dando os primeiros passos na vida Cristã, então imaginemos
ser um médium com capacidades espirituais verdadeiramente fantásticas
quanto esta?!...
Por isso, tenho sempre pedido a Deus e aos Meus Guias particulares que
não me facilitem a vida mental com grandes conquistas do Mundo
Espiritual, particularmente as de caráter cientifico ou fenomênico, que
geralmente atordoam a nossa capacidade de compreensão real da vida
sentimental, que eu ainda não esteja capacitado moralmente para
isto.
Não serei hipócrita de dizer que tudo isso não me fascina, mas
precisamos colocar os pés muito bem plantados no chão, procurando passar
aos nossos amigos de romagem física que não podemos crescer
mentalmente, iluminar o cérebro, sem antes conferirmos ao nosso
coração a benção da bondade, da humildade e da simplicidade, pois
São Paulo já nos orientou, em sua Primeira Epistola aos Coríntios: “SE
NÃO TIVESSE AMOR EU NADA SERIA.”
- É isso ai mesmo, meu estimado médium! Não foi ao acaso que o amigo
fora escolhido pelo Cristo para dar execução à tarefa gloriosa de disseminar
pelo mundo os sagrados genes da Nova Genealogia Divina, pois, na
condição de Orientador das Esferas Mais Altas, no seio da comunidade
espírita contemporânea, você nada mais faz do que dar prosseguimento às
suas tarefas já iniciadas há milênios passados, aliás, como já foi muito bem
ilustrado nas suas obras mediúnicas anteriores.
De minha parte, me coloco sempre a sua disposição para que, dentro das
possibilidades de cada um, servirmos de Interpretes da Palavra do Cristo,
que nos conduz os passos ainda muito vacilantes nesta jornada maravilhosa
da Evolução Espiritual.
Confiemos em Deus e confiemos em nós mesmos.
De maneira inesperada para mim, Vivien mudou o ritmo e o “rumo” de
nossa conversa. Embora, inicialmente ela tenha me passado a impressão de
que conversaria sobre o caos moral do mundo contemporâneo, de maneira
inesperada ela preferiu dar algumas pinceladas sobre Mediunidade e Vida
Mental, aliás, o que para mim se converteu em um atraente diálogo Entre
os Dois Mundos. – Risos.
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Capítulo 8

UM CONTÍNUO ENCANTAMENTO!...

Bing Crosby
Meus queridos e bem amados irmãos de romagem pela Terra, esta
que é o nosso paraíso e o nosso pouso de resgate, muita paz e
muitas alegrias!...
Para mim, seria quase um desperdício de forças espirituais tentar
fazer vocês compreenderem com a devida exatidão o que, em
realidade, vem a ser um Mundo de Belezas Ocultas aos olhos dos
humanos encarnados, tamanha a grandiosidade da riqueza natural
com a qual o nosso Bom Deus aprouve revestir a Sua Magnífica Obra
Espiritual!...
Pelo menos, uma nesga de sua Gloriosa Arquitetura tentarei fazer
penetrar na mente e nos corações (principalmente nos corações!) de
meus irmãos que, extasiados pelas maravilhas do Infinito, às quais
vem se reportando tantos médiuns e tantos Espíritos, de alguma
medida já se encontram em condições de apreender algo de nossas
singelas palavras, um tanto receptivos, mesmo que conspurcadas
pela insipiência do aparelho mediúnico que nos serve, por caridade,
POIS, APESAR DE RECONHECERMOS A GRANDIOSIDADE DA
OBRA MATERIAL, TEMOS DE CONVIR QUE OS OLHOS CARNAIS
SÃO VERDADEIRAS FERRAMENTAS DE OBSTRUÇÃO DA VIDA
ESPIRITUAL...

Uma benção e ao mesmo tempo uma tragédia.
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Na estreiteza de minhas observações, mesmo que sob o olhar
atento de um velho cantor, a rigor, mais sensível às belezas do
Invisível, as miríades de estrelas cintilantes e de cores multifacetárias
que regem a vida celeste de nossa região espiritual são verdadeiros
encantos para o coração dos anjos e dos homens, dos animais e das
feras, que ao olhar mais atento se assemelham a verdadeiras “notas
musicais” que levam e traz harmonias incomparáveis, se é que
posso me utilizar desse termo, pois para Cima sempre temos mais luz
e encontraremos mais belezas planando sobre as nossas cabeças sob
o influxo de uma brisa tão macia e tão suave que, naturalmente,
penetra os nossos aparelhos auditivos como pétalas de rosas
divinamente perfumadas, materializadas com encanto e formosura e
com o toque formoso de suave brilho azul-prateado a cair

como a nos fazer
mergulhar nas doces e augustas vibrações do: Som
Divino.
delicadamente sobre o nosso altar timpânico,
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Queria eu, que o Bom Deus fizesse todas as coisas assim e sempre
assim, para que pudéssemos ser tocados pelas delicadas suavidades
da Natureza Divina, a cada instante e a todo o momento.

Como seria maravilhoso se nas Dimensões Superiores, nós, os
Espíritos à Caminho da Luz Maior, puséssemos encontrar apenas e
tão somente as maravilhas incandescentes de um arquipélago
formado por irradiações de suavidade tão delicada, que nós somente,
e tão somente, pudéssemos sentir em nossas almas, já um pouco
mais purificada pelas dores, pela solidão e pelo trabalho árduo nas
encarnações passadas, a grandiosidade de um Reino de Luzes, Cores
e Harmonias que, aos olhos dos nossos irmãos mais materializados,
por enquanto, só podem, infelizmente, soar como “cantos de cisne”,
onde vocês somente encontrariam motivos para a depressão e
lamuriassões, não dando conta de que o Belo e o Maravilhoso estão
exatamente na pureza das emoções, ternas e delicadas, tão somente
audíveis e sensíveis ao coração generoso e verdadeiramente puro.
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Mas, infelizmente, as coisas não se verificam somente dessa
maneira.
Já que nós, Entidades Espirituais um tanto mais abrasadas pelas
realidades do Divino Sol do Cristo, dentro do conceito da Escala
Espírita, apesar de já movimentarmos alguns elementos purificados
por dentro, ainda vicejamos com as sombras de fora, oriundas dos
Mundos Inferiores aos quais estamos, irrevogavelmente, algemados
pelas Leis de Solidariedade e Fraternidade, projetadas de Cima
para baixo pelas luzes do Evangelho de Salvação, pois na Vida Real
do Espírito Imortal, quanto mais se “sobe”, mais recebe a orientação
de “descer”. – Risos.

Estão me entendendo?
Nos Mundos Elevados da Criação, pelo menos segundo podemos
compreender, e mesmo deduzir por aqui, por onde continuamos
aprendendo e estudando, seguindo adiante entre as ações de
benemerência para com o próximo e os serviços inadiáveis de autoeducação, seja pela instrução formal e acadêmica ou diretamente
pelo Educandário Sagrado do Evangelho Vivo de Nosso Senhor Jesus
Cristo, em ações decididas de amor e de carinho aos que se debatem
nas sombras terríveis da solidão e da falta profunda de apoio, por
mais que estejamos a um passo da perfeição espiritual, em hipótese
alguma, poderemos distanciar-nos, em demasia, dos que andam mais
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atrás, pois, se o Céu é o nosso destino, a retaguarda de sombras e
dor, que se apresenta na vida de nossos irmãos inferiores, seja na da
vida terrena ou nas suas imediações espirituais, é absolutamente a
Nossa Salvação, pois não podemos nos esquecer de que o próprio
Senhor nos deu o exemplo máximo de sua solicitude ao retirar-se dos
Planos Sublimes da Vida Perfeita com Deus para nos socorrer e nos
advertir que estamos no mundo não apenas para nos deliciarmos na
companhia dos “felizes” e “bem postos” socialmente deste mesmo
mundo, mas, e principalmente, para nos deleitarmos na ventura
extrema da Caridade aos mais necessitados, seja materialmente ou
moralmente, pois se formos dar uma olhada ao nosso redor, para
além de nossas fronteiras personalistas, o que não deixaremos de
observar são pessoas, e muitas pessoas mesmo, carentes de tudo,
até mesmo de uma gota de nossa lágrima que haverá de
generosamente escorrer de nossos olhos ao notarmos que existe
“gente” (como agente!), e muita gente mesmo, necessitada de nosso
carinho e de nosso afeto, de nosso dinheiro e da nossa atenção.

Anjo Bom, é anjo que serve e ama, constrói e educa os que
se deprimem e gemem nas trevas de si mesmos.
O “ar” que respiramos aqui é de origem toda sublime, e procurando
vasculhar a sua intimidade com a clarividência que tem nos tocado
como suave acorde de um velho violino harmonioso, podemos
observar que na sua constituição molecular as partículas de som são
carregadas por formosas centelhas de fótons, a produzir
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maravilhosas luzes em tons tão variados como as estrelas do nosso
próprio firmamento, produzindo força e vitalidade real nos corpos
espirituais dos meus irmãos, dos que habitam aqui, ou dos que fazem
morada nas regiões de “mais abaixo”, como a produzirem, de
maneira ininterrupta, uma variada quão extensa escala de
notas sonoras em uma atmosfera espiritual de constituição
vibrátil e volátil, dando forma e estrutura a novos mundos e
novas existências, dentro do conceito Evangélico de que “há
muitas moradas na casa de nosso Pai”, expressas pelo Cristo e
facultando a cada um de nós o entendimento de que dentro de cada
um de nós existe, sim, diversificados Reinos Divinos, que haverão de
desaguar em outros tantos Reinos Divinos, porque Deus é

Soberano, e a sua Criação é diversa, vasta e infinita.

Uma maravilha de se ver e uma eterna alegria em se ouvir.
Por isso, não teríamos na atualidade outra assertiva para transmitir
aos nossos amigos do planeta terreno, senão aquela enigmática
passagem Evangélica, na qual o Homem virtuoso é exatamente
aquele que se despoja do seu necessário para servir a um
desconhecido caído no caminho.

Eis a chave da verdadeira Porta do Paraíso.
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O caminho certo para as alegrias celestes no grande encontro,
entre nós mesmos com a Divindade.
Portanto, amigos e colegas de Espiritismo, não importa se estamos
no Céu venturoso do Infinito ou nas regiões de dor e lágrimas da vida
material da Terra, o importante é que tenhamos sempre em mente o
bem de todos e o total desprendimento dos artigos e dos objetos que
não poderemos levar para o Mundo dos Espíritos...
Paulo nos afirmou que tudo nos é licito, mas que nem tudo há de
nos convir.

Se pensamos direitinho nesta emblemática recomendação
para o povo Cristão, e naturalmente que para a humanidade
como um todo, nós veremos que o que o Santo Apóstolo
realmente desejava nos dizer é que: nada além do necessário
poderá nos ser licito, pois de utilidade mesmo só temos os
valores eternos da alma, como a bondade, o amor e a
sensibilidade.
Se estiverem faltando estas coisas no mundo de vocês, pouco
importa para o verdadeiro espírita e para o verdadeiro homem de
bem de qualquer procedência religiosa do mundo, pois o que haverá
de fazer toda a diferença: será a conduta pessoal de cada ser,

de cada criatura em transito pela Terra!
Ah!... A Terra das Bem-Aventuranças!...
A alegria verdadeira, meus caros irmãos de vida planetária, estará
sempre no fazer ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos
fizesse.
Sejamos assim...
Simples de coração e modestos nos interesses da vida na matéria,
limitando-nos a viver somente do necessário, assim como aplicado e
ensinado pelo Divino Mestre.
E dessa maneira seremos felizes para sempre, pois teremos
construído o Reino de Deus dentro de nós mesmos.
Um forte abraço e um carinhoso beijo de um amigo que sempre
estará, em pensamento, bem próximo de cada um de vocês.

Ah! Já ia me esquecendo... Nós temos melodia, mas também
temos “ritmo”!...
Portanto, meus amigos, sejam sempre alegres e entusiastas da boa
música, dando ritmo à vida e aos serviços de cada dia, não deixando
de lado cada oportunidade de ser verdadeiramente bons, segundo
Jesus Cristo, O Filho de Deus.
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Salvemos os nossos corações pelo sagrado desejo de fazer os
outros felizes.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 12 de fevereiro de 2013, às 18h19min)
Nota do médium: Ao realizarmos a revisão – inicial – desta emocionante
carta espiritual de Bing Crosby, já em 04 de setembro de 2015, por volta
das 18hs, notamos que ele se encontrava bem distante de nossa presença
física, como se estivesse nos acompanhando a revisão de seu texto original
numa esfera espiritual bem distante da nossa material, embora o seu
envolvimento fluídico tenha sido percebido por mim de maneira bem
ajustada ao meu campo áurico.
De qualquer maneira, alguns minutos após o termino da devida revisão,
não saberia afirmar se porque eu me mantinha pensando nele com carinho
ou por força de sua própria vontade, ou ainda por ser uma imposição de um
compromisso assumido anteriormente, fui vendo ele cada vez mais próximo
de mim, como se estivesse vindo ao meu encontro muito suavemente,
talvez até arrastado, mesmo que levemente, pela insistência de nosso
pensamento e de nosso desejo em saber algo a seu respeito na Vida Mais
Alta.
Então, mais detidamente, observei que ele vinha caminhando em minha
direção como se estivesse transitando por um longo “túnel” que me
parecera que ia se afunilando atrás dele, a proporção que ele vinha ao meu
encontro, um túnel de luminosidade intensa e cor prateada, algo muito
espiritualizado mesmo.
Agora, que tomei do notebook, e pressinto que posso lhe fazer
alguma pergunta, sinto-me no dever mesmo de lhe perguntar:
Querido Bing, me parece que o amigo “pegou” o melhor caminho até
chegar aqui, pois temos conhecimento, pelas narrativas de André Luiz (por
Chico Xavier) e outros médiuns de nossa doutrina, que nem sempre os
Amigos e Benfeitores Espirituais têm condições de “descer” ao orbe
planetário de uma maneira que poderíamos dizer: “segura”, ou
perfeitamente segura.
Mas me parece que nesse seu caso de agora, o querido irmão veio um
tanto tranqüilo, estou certo ou errado, e como se deu isso?
- Olá, meu querido Vivaldo, e demais companheiros de doutrina
espiritualista, sei que existem muitas formas de “baixar” ao meio ambiente
da Terra, embora nem sempre possam se caracterizar por uma “descida
segura”, entretanto se fossemos sempre nos assegurar de vir da maneira
como acabei de chegar ao seu delicado Lar terreno, estaríamos pecando, e
muito, pela incapacidade de sermos solidários com aquelas pessoas, ou
personalidades espirituais, que estão sofrendo nas regiões de dor e
desgraça dos planos intermediários, entre o Mundo Maior e o Plano Material,
propriamente dito.
Por isso, sempre que nos é possível, preferimos recorrer às caminhadas e
mesmo aos meios de locomoção muito parecidos aos da vida planetária, por
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meio de animais domesticados, etc... e até mesmo de bicicleta (risos), pois
se vemos ciclovias espalhadas pelas cidades da crosta terrena do lado de cá
também às temos, e em maior quantidade.
O importante é que cheguemos ao nosso destino final, obviamente que
não desconsiderando do grau de perigo e periculosidade fluídica, topográfica
e mental de cada terreno ou região que haveremos de passar até o nosso
destino final.
Inicialmente, você me viu numa Esfera Espiritual um pouco mais próxima
da crosta, era a Cidade “Nosso Lar”, que tem acolhido as Caravanas de
Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual, que estão em sintonia com o seu
compromisso mediúnico. Aqui, nós descansamos, trocamos de roupa,
tomamos banho e fazemos os últimos acertos para que a caminhada possa
seguir com a segurança devida para a região dos humanos carnais.
Quando você me viu caminhar por aquele túnel, fora porque eu não me
encontrava em condições adequadas para vir de outra forma senão aquela.

Como tenho acompanhado o noticiário diário da Terra com a intenção de
me adaptar ao pensamento e ao sentimento de vocês, acabei por me
sensibilizar em demasia com a condição de profunda dificuldade que estão
passando os nossos irmãos do norte da África, e da Ásia, todos em busca de
um generoso asilo na Europa, ou em qualquer outra parte do ocidente que
deseje lhes acolher como irmãos e filhos de Deus.
Por este motivo, mais do que justo, fui obrigado a me servir do “Túnel do
Tempo”, onde auxiliado por sábios Técnicos da Vida Maior pude romper a
barreira do espaço e do tempo, me teletransportando quase que de
maneira imediata ao seu ambiente terreno, embora à proporção que eu
ia adentrando a sua esfera de ação, quase que de maneira automática, eu
ia me condicionando aos pensamentos dos seres reencarnados no seu orbe,
e isso também ia me trazendo alguma angustia espiritual, embora a sua
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ação magnética, por força das suas caridosas orações, me deixou mais
tranqüilo, ou, pelo menos, menos ansioso.
Geralmente, os nossos irmãos reencarnados, e mesmo os espíritas,
acreditam que a nossa vinda ao mundo carnal se apresente por uma
graciosa tranqüilidade, que nem como num passe de mágica, algo
verdadeiramente irreal, pois a luta por parte dos Espíritos desencarnados é
imensa, sempre muito difícil, mas apesar de tudo se apresenta
imensamente gratificante, pois fazemos tudo por amor ao próximo.
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Sim, sim, meu querido irmão espiritual Bing Crosby, as cenas que eu
pude observar pela minha clarividência, deste surpreendente: “Túnel do
Tempo”, isto, naturalmente sob a sua atenciosa assistência magnética,
foram realmente maravilhosas e me deixaram ainda mais convencido da
incomparável tecnologia que está sendo desenvolvida pelos Agentes
Espirituais da Luz de sua Região, no que diz respeito às viagens no tempo,
tecnologia há muito acalentada pelos mais respeitados cientistas da Terra.
Pude ver de maneira muito detida, completamente lúcida, e quando eu
estava plenamente desperto, que a proporção que você caminhava pelo
grande túnel de luz na minha direção, ou na direção de nossa acanhada
dimensão física, ele, o túnel, ir se repartindo em camadas, ou seja, a
cada passo do caminho, ou a cada expressão de tempo e espaço que era
passado por você, as dimensões anteriores pela qual você ia passando e
deixando para trás iam se desmanchando magneticamente, embora tudo
perfeitamente fisicamente, como se a estrutura físico-astral (metálicoluminosa) de cada roda (esfera) que estruturava esse mesmo túnel entrava
numa espécie de auto-destruição, numa implosão nuclear controlada.
Sem contar, meu querido benfeitor, que as irradiações magnéticas
provenientes
desta
desestruturação
hiper-atômica
eram
tão
diversificadamente luminosas quanto coloridas, como se cada uma destas
dimensões (ou “peças” dimensionais) que haviam ficado para trás (e que
estruturavam o túnel por camadas sobrepostas em forma de grandes
auréolas em tom de prata e preto) tivessem sido alimentadas por
puríssimas rajadas multicoloridas de luz divina (de concordância com a sua
especifica esfera ou região espiritual), cada uma apresentando (ou
representando) uma arquitetura e uma compleição geométricomagnética sem qualquer comparação ou definição em nossa vida humana,
a não ser pelos maravilhosos filmes de ficção científica de Hollywood.
Pergunto-lhe, então, qual teria sido a função da cor prata, e o por
quê do preto?
- Muito bem definido por você, meu amigo.
A prata representa as emanações fluídicas das regiões mais elevadas por
qual estávamos a transitar em estágios de tempo bastante acelerados,
embora numa ação centrífuga (o que muitos no vosso mundo definem como
“inércia”, os Espíritos definem como “força vital”, e de rotação inversa a da
força centrípeta).
Quanto ao preto, seria o inverso, ou seja, as emanações magnéticas da
vida inferior (da obscuridade psicológica dos seres e da Natureza que
constituem a vida destas regiões de dor e padecimento, geralmente!) que
passávamos e que razoavelmente éramos atingidos em nossa compleição
fisiológico-mental, embora tudo muito bem controlado e de certa maneira
antecipado pelos nossos Agentes da Tecnologia Científico-Espacial.
Não tivemos tempo suficiente para lhe ilustrar quanto ao quadros
diversos de imagens e sensações que eram apresentados à minha
própria capacidade visual e sensitiva durante o trajeto, dessa maneira você
só pegou mesmo o que acreditávamos ser o essencial para o nosso rápido
momento de estudo científico-doutrinário.
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Lembro-me muito bem, de ao ter acordado de um breve descanso, por
volta da das 15hs, do dia 05 de setembro de 2015, algumas horas após
você ter me dado a resposta acima, ter ficado com a perfeita recordação
das cenas espirituais que se desenrolavam em plena Paris do século XIX,
onde tudo me pareceu ser tratado de uma maneira para que eu me
alertasse que na vida espiritual existe tecnologia também para a criação de
cenas virtuais, mesmo que atuada por atores reais desencarnados, e como
foi o caso aqui observado por mim durante este meu repouso, pois me
pareceu que as imagens virtuais, ou antes, as criações fictícias,
romanceadas, mas executadas por atores-Espíritos, se confundiam com
elementos reais da Natureza, como se a Paris de outros tempos tivesse sido
“resgatada”, mesmo que aos pedaços, para aquela tomada cinematográfica.
O que o amigo poderia me dizer a esse respeito?
- Em todo médium, como em todo ser humano, existe um mecanismo
de defesa, por assim dizer, que lhe garante a natural identificação de uma
situação boa de outra má.
Pois bem, apenas o atualizamos em seus estudos para que ao acordar
tivesse o cuidado de esclarecer aos nossos leitores que a sua faculdade, em
caráter mais desenvolvido como se encontra, apresenta este mesmo
dispositivo mediúnico com condições de não somente lhe garantir a
idoneidade vibratória das coisas e dos elementos diversos da Natureza física
e espiritual, percebendo se há perigo ou não em sua constituição bioquímica
e magnética, como particularmente a identidade exata das coisas.
É por esta maneira que os médiuns se asseguram, ou podem se
assegurar, da identidade vibratória ou magnética (fluídica) que,
invariavelmente, escapa da aura de todos os seres vivos da Criação,
sejam animados ou inanimados.
Só para efeito de ilustração, durante esse desprendimento astral que foi
muito necessário para o seu devido descanso, você observou que os atores
em cena faziam de tudo para que você mesmo tomasse consciência do que
estava se desenrolando do Outro Lado da Vida, como se insistentemente
lhe fizessem a caridade da instrução.
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Sim meu irmão, foi muito lindo e muito emocionante observar que eles se
apresentavam à minha frente (embora, com uma certa distância
dimensional!), como se estivessem conduzindo uma verdadeira aula de
Teatro Espiritual.
Dentre os Espíritos que eu pude deter em minha lembrança, estava a
grande atriz: Carmen Monegal, que embora não seja brasileira, fez grande
sucesso em nosso país nas décadas de 1970-80, pelo menos que eu me
recorde no momento.

Ela, em especial, parecia me chamar à atenção para os quadros
transcendentais que se desenrolavam bem a frente dos meus olhos
(atentos!), com o detalhe de a todo o momento “parecer fixar” o seu
inesquecível olhar interior na minha personalidade estudantil (embora
não tirasse a sua atenção, e os seus olhos, da cena que estava fazendo
naquele momento!), como se gentilmente, e muito delicadamente, me
alertasse aos sentidos espirituais:

- “Lembra disso, lembre-se disso!”
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Meu Deus! Como até agora estou me sentindo emocionado pela sensação
de enternecimento das cenas astrais daquele momento!!!

Positivamente, desde o instante que eu via as cenas tudo me parecera
como uma verdadeira aula espiritual, pois ao mesmo tempo em que eu ia
observando aquela movimentação toda, sentia que o que estava
acontecendo era uma Instrução Mediúnica, pois sentia a todo o momento
os meus Benfeitores Espirituais ao meu lado, como se desejassem que eu
fixasse aquelas ocorrências, pelo menos, em seus detalhes mais
importantes.
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Apesar de se manterem invisíveis aos meus olhos, não tive dúvida alguma
que eles, os meus Benfeitores Espirituais, ali estavam a me ministrar
alguma instrução providencial acerca das orientações que eu havia recebido
anteriormente, tendo a minha atenção compeltamente voltada para o que
ali estava me sendo lecionado de maneira muito interessante, como num
misto de cinema-realidade e teatralidade espiritual, tudo enquadrado
no mesmo conjunto de imagens que iam passando pela minha frente, mas
absolutamente cheias de vida, embora uma parte ficticia (virtual) e outra
parte real, a dos seus atores, e também em alguns trechos da atmosfera
ambiente, como eu disse a pouco, como que trazida da realidade original
da Paris do século XIX.
Muito obrigado, meu generoso e amável Amigo: Bing Crosby, pelas
suas elucidativas informações.
Que o Bom Deus lhe pague a caridade.
- Assim seja.

Como já disse André Luiz (por Chico Xavier):

“A ficção científica nada mais é que a
antecipação do futuro.”
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Capítulo 9

O CAPITÃO DO MAR!

Errol Flynn
O que teria sido de mim, deste pobre Espírito que durante a sua
ultima tarefa na Terra não conquistou para si mesmo senão inglórias
reprimendas pessoais do próprio espírito, que em frangalhos tinha a
consciência a lhe triturar o cérebro como a lhe questionar, sem dó e
sem piedade, em tom quase acusatório: “O que fez de ti, pobre
homem”?!..., caso eu não tivesse praticado a caridade?...
Caso eu não tivesse tido a extrema felicidade de ter convertido
uma vida de pura banalidade e “aventuras”, quase sem fim... numa
vida de glorificação à Deus através da Grande Arte, que foi para mim
não apenas a válvula de escape para a minha personalidade insegura
e instável, mas principalmente a ancora de salvação para uma
reencarnação que poderia ter toda ela se transformado em comida
para peixes, não sei mesmo no que poderia ter dado tudo isto!...

A Reencarnação! Que bela e suave palavra!...
Ah! meus queridos irmãos planetários, se soubésseis quanta
coisa boa podemos produzir com ela, a Santa Reencarnação!...
Não estou me lamuriando e nem mesmo me penitenciando, não
amigos, estou mesmo é me reconfortando com todos aqueles que,
assim como eu mesmo, tenham também buscado, ou venham a
buscar, algum alento para as suas frustrações de uma vida de ilusões
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e sem sentido para quem quer que seja, por meio da esperança,
esperança numa nova oportunidade, que Deus sempre consagra a
todos aqueles que se arrependem com sinceridade, e agora
voltados para as claridades da Imortalidade com Jesus Cristo traz
do Mais Além uma fagulha, que seja, de otimismo, em si mesmo, e
para todos aqueles que desejam tornar a sua vida melhor, e muito
mais útil, tanto para si como para os outros!...
Mas graças ao Cristo de Deus, o Mestre Real, o Mestre Verdadeiro,
o Mestre Vivo, eu tive a felicidade de encontrar, ainda em minha
efêmera existência sobre o planeta de provas e expiações, algo que
jamais esquecerei, e irei levar para toda a Eternidade, a palavra
cariciosa de uma mulher que com um sorriso encantador sempre
buscou me esclarecer quanto às nossas imensas responsabilidades
em relação a nossa família e filhos, amigos e todos aqueles que
podemos chamar de irmãos em humanidade.

A sua generosidade me salvou, a sua tolerância me
estimulou e a sua (nossa) caridade me voltou para Deus!!!

Para ser sincero, não obtive grandes êxitos pessoais em relação a
mim mesmo, tamanha a minha cegueira diante de tanta grandeza de
espírito, mas encontrei muito conforto em suas palavras cariciosas
que hoje compreendo que foram forjadas na mais pura solenidade de
um coração terno, verdadeiramente santo, e carregado de carinho
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pelo lar, que havia constituído e enchido de deliciosas circunvoluções
transcendentais, perfumadas com o doce fragor das rosas do Espírito
Eterno de Deus, em pleno Jardim do Éden...
Sim, foi ela, a minha doce amada, que me fez olhar para o mundo
de uma maneira diferente.
Passei a nutrir pela vida o gosto saboroso da vitória.
Passei de vilão de mim mesmo ao grande herói dos personagens
que eu vivia.
Sim, pois a grande jogada está exatamente em nos tornarmos os
verdadeiros heróis de nossa própria existência.
Tenho para mim, que essa figura divina, de genitora e
companheira, nada mais fora que um lindo anjo que o Senhor, por
imensa compaixão de minha natureza, colocou em meu caminho para
que, até então muito desditoso, não viesse a cair mais do que já
havia caído no pouco tempo em que finquei ancora no solo do Planeta
Terra...
Mas a vida é assim mesmo... – Risos de Errol!.
Vamos passando aqui, depois mais ali, e quando menos esperamos,
após as reprimendas que ela (a vida!) nos dá, passamos a
compreender o quanto somos tolos e ainda tão pequeninos diante da
Augusta Presença de Deus, que por conta de nossa cegueira habitual
e ancestral não temos olhos para Lhe enxergar a beleza e a
grandiosidade: em Seu Amor Perfeito e Perfeitamente Formoso, tão
Sublime e tão Cheio de Graça!...
Mas se “dermos um tempo” na nossa vida desventurada de
prazeres, por certo que haveremos de Lhe encontrar, bem
escondidinho no mais intimo de nossas almas, pois lá vai está Ele, em
pleno coração da criatura humana, encarnada e desencarnada,
sempre a nutrir-nos do Seu carinho e da Sua atenção, pois por mais
que nos recusemos a lhe ofertar o reconhecimento devido lá vai estar
Ele, o Todo-Misericordioso, a nos aguardar o momento decisivo da
transformação, da água intima em puro vinho da Fé, da Esperança e
da Caridade.
O certo, meus amigos, é que o tempo não para.

E haveremos sempre de continuar trabalhando para a
conversão definitiva de nossas dores e lágrimas em
formosas flores, aureoladas pela luz do: Grande Jardim da
Ressurreição.
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Portanto, queridos companheiros, passemos uma borracha sobre a
nossa historia passada, pelo menos naquela que se refere aos
tormentos das paixões desenfreadas, e façamos de nosso tempo
atual uma nova historia, um novo começo, com a qual ilustraremos
no Grande Livro do Infinito: o mais puro e o mais encantador
poema em agradecimento a Ele, ao Senhor, que não move as
montanhas por nós, mas nos dá todas as ferramentas para que as
transportemos carregados de amor e cheios de gloria em Seu
Santo Nome...

100

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Hoje, tenho a certeza de já ter transposto a parte mais difícil da
travessia do oceano imenso das amarguras, e, mas que em qualquer
época, avisto “terra à frente”, campo sólido e frutífero, no qual todos
os navegantes da Grande e Eterna Embarcação da Vida poderão
contribuir na conquista de um Novo Mundo, que vibra dentro de nós
e por fora de nós, na Era Definitiva do Espírito Imortal.
Assim, desde já, peguemos a nossa embarcação singela e humilde
e rumemos todos juntos num grande ideal, o de renovação e
salvação de nossas almas pelo Cristianismo-Espírita, trazido ao solo
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da Terra pelas mãos generosas de Allan Kardec, o nosso Mestre do
Espírito, sob as claridades do Cristo Senhor que, segundo tenho
apreendido do Lado de Cá, trata-se ‘do próprio Mestre novamente
entre nós’, puro e simples como antes, e como sempre O será!
Mas lembremo-nos, espíritas, das palavras generosas e repletas de
verdade do nosso querido irmão Chico Xavier, quando afirmou que
“não seríamos os tais”.
Isto, é a mais pura verdade.

No entanto, podemos acreditar que poderemos, sim,
sermos os “quais”, quais Jesus Cristo!...
Ao fazermos realizar, a partir de cada um de nós, a promessa do
Senhor, que é de transformar o nosso Mundo exterior pelo Amor e
pela Compaixão, pela Solidariedade e pela Caridade, que haverá de
transbordar do nosso Mundo interior: O Reino Perfeito de Deus em

Nós.
Deus salve a todos.
Um forte e carinhoso abraço do servo sempre humilde, e amigo dos
mais valentes e corajosos, que não temem as dificuldades do
caminho, e nem os sacrifícios da travessia.
Sejamos corajosos.
Jesus é o nosso Grande Comandante.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 15 de fevereiro de 2013, às 04hs43min)
Nota do médium: O querido Espírito de Errol Flynn, nos informou que
desejaria ter escrito um pouco mais, grafando no texto acima algumas
peripécias da realidade espiritual em forma de crônica espiritualista, embora
a estreiteza da minha própria faculdade mediúnica.
No entanto, por falta de espaço no presente capítulo, ele achou por bem
adiar para outra oportunidade a alegria de nos traçar do Mais Alto as suas
reflexões acerca da vida e da morte, haja vista, na atualidade, estar ele
prazerosamente familiarizado com as letras e com o sagrado espírito do
Culto Cristão no Espiritismo.

________________________
Meu querido benfeitor Errol, ficou muito claro para mim que o seu
pensamento inicial, ou melhor dizendo, a maneira pela qual você nos
apresentou o texto original acima ficou um pouco diferente da revisão,
feita hoje por nós dois, em 06 de setembro de 2015, por volta das 09hs.
Não que o conteúdo essencial tenha se modificado, pois praticamente é o
mesmo, mas deu pra perceber que você mudou o “ritmo” da narrativa,
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como se de uma condição de breve tristeza tivesse passado para a de uma
entusiasmada fé, vivamente movido pela esperança, quem sabe, de um
novo renascimento da Terra?!...
- Bom dia, meu querido amigo Vivaldo, e demais irmãos de Doutrina
Espírita, você percebeu muito bem o meu estado d´alma, já que captou os
aspectos sentimentais que envolve a intimidade de um Espírito que ainda
vem buscando se melhorar e aprender com Deus, consagrando a maior
parte de seu tempo aos estudos, não que o serviço braçal não seja
necessário em nossa linda Colônia Espiritual, mas é que para retornarmos a
vida planetária por uma reencarnação, que prima pela confiança do
sucesso, não podemos desconsiderar da necessidade, pelo menos para
almas como a minha, de se preparar com todas as ferramentas disponíveis
da Cultura verdadeiramente sadia e Evangélica.
Na verdade, como muito bem sabem os irmãos espíritas afeiçoados ao
estudo da Codificação Kardequiana, os Espíritos (mais ou menos evoluídos)
mais sensíveis e ligados à Arte e ao Saber não se dispõem muito facilmente
às tarefas mais pesadas, não porque não queiram ou não o deseje, mas é
por uma questão física mesmo, a sua natureza está mais apta aos serviços
mais delicados, e neste particular os atores e os literatos, de uma maneira
geral, estão inseridos.
Fique tranqüilo, não é preguiça não! – Risos de Errol.
Eu me sinto muito bem onde me encontro na Vida Maior e posso me
considerar um Espírito feliz e felizardo, pois tenho me revestido da túnica
do amor e do devotamento ao próximo, mesmo que por uma atuação mais
mental e menos física, na intenção de me preparar para o futuro, quando
haverei de retornar ao Plano Material, eu espero, em condições melhores,
moralmente falando, para não me deixar tentar novamente pelas coisas da
matéria.
Não que as coisas “materiais” não nos sejam úteis ou não nos sejam
boas, pois é certo que o são, mas precisamos compreender que as
coisas foram feitas para agente e não agente para elas.
O prazer, meus irmãos, foi todo meu em poder estar novamente aqui,
procurando trazer um pouco de mim mesmo por esse nosso bate-papo, que
tenho certeza será de boa valia tanto para mim quanto para os demais
irmãos da crosta que sempre estão ansiosos por novidades da Vida de
Além-Túmulo.
Fiquemos todos com Jesus.

Um pensamento a mais!
Ele razoavelmente, nos deixou claro que a Caridade lhe salvou a última
existência, não entrando ele em maiores detalhes sobre qual tipo ou a
quantidade de obras que tenha realizado enquanto esteve reencarnado na
Terra, isto já demonstra algo de sua alma simples e generosa.
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Capítulo 10

VIVA E VERÁ!

Marilyn Monroe
Meus queridos e doces amiguinhos em Nosso Senhor Jesus Cristo!
Como vocês têm passado nestas idas e vindas, de um ao outro do
plano desta contínua Interexistência, entre um e outro Plano da Vida,
nestas loucas e maravilhosas empreitadas por onde indiscutivelmente
todos Espíritos sempre tem de passar na busca incessante de si
mesmos?!...
Será que temos agido com vivacidade e sagacidade auto-protetora,
diante das malhas da terrível corrupção que tem devassado o mundo
material, e que, vez por outra, nos afrontam como verdadeiros
malfeitores do coração humano?!...

Ou será que já nos esquecemos da advertência do Divino
Amigo, quanto ao sermos simples como uma pomba, mas,
invariavelmente, prudentes como a serpente?!...
Apesar de já trazermos em nossa bagagem espiritual vasto e
maravilhoso antecedente no campo da Cultura Espiritualista (atenção,
os espíritas!...), pelo menos um bom percentual de nós, precisamos
estar atentos de que a maioria dos seres humanos da Terra não está
alheia ao que ocorre no plano da Inteligência e da Instrução, e por
isso já estão cientes, ou pelo menos já deveria estar cientes das
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coisas do Espiritualismo, enfim, nós Cristãos apenas temos dado
diminutos, quase insignificantes passos na estrada gloriosa da
Espiritualidade!...
Vejamos, que somos ricos de informações acerca do Espiritualismo,
e até do Espiritismo, mas ainda somos muito pobres em torno do
conteúdo e da vivência verdadeiramente Cristã, por isso somos muito
pobres ainda de Espiritualidade.
Meditemos por alguns momentos, meus queridos.

Não temos por habito enxovalhar o esforço pessoal de nossos
amigos encarnados no orbe fisiológico, positivamente não.
Mas a grande questão que, por hora, tem tomado quase todo o
nosso tempo na Vida Maior, e o nosso espírito em relação à vida de
nossos companheiros e amigos no Planeta terrestre, é exatamente a
minúscula parcela de esforço que tem sido empreendida por aqueles
que, primeiramente e primordialmente, deveriam dar o exemplo, que
são os nossos amigos do espiritismo.
Não podemos nos esquecer de que os espíritas, aos quais me
incluo, são os verdadeiros herdeiros de Jesus Cristo na
Espiritualização do Planeta Terra.
O Evangelho trouxe a luz para a nossa devida compreensão acerca
da vida fraternal, companheira e solidária, Lei soberana para todos os
mundos da Criação.
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Espiritismo, que é a conseqüência natural do
Cristianismo, pois é a sua continuidade, já que é o Cristo de Volta,
nos apresenta e nos entrega o Mundo Real, ou Mundo Preexistente,
pelas bênçãos de uma existência bem vivida, um Mundo onde todos
poderão ser felizes se tiverem colocado em prática os ensinos de
Jesus.
Porém,

o

Aliás, afirmamos isto categoricamente e sem receios de consagrar
qualquer entrave entre as criaturas terrenas, no campo do
entendimento religioso, filosófico ou científico – já que todos haverão
de contribuir decisivamente com sua cota de entendimento e
sabedoria, na construção e implantação da Mentalidade Espiritual no
Planeta! –, mas com o meu coração totalmente voltado para o Cristo
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e a Sua Perfeita Verdade, que o pensamento de Allan Kardec, que,
em verdade, fora a materialização física do Espírito de Verdade (O
Consolador Prometido), fará mover todas as montanhas da iniqüidade
que ainda jazem sobre o solo da Terra, consagrando ao Homem do
futuro o Reinado Divino, pelo Esclarecimento e pela Educação do
Evangelho Restaurado na sua feição mais simples, e não da maneira
como desejam alguns, ou seja, lamentavelmente, um Espiritismo
feito para o endeusamento da personalidade fria e calculista do
materialismo.
Parece até um filme de terror pensarmos dessa maneira, mas é a
pura verdade, pois, sinceramente, não cremos que haja uma viva
alma dentro da comunidade espírita que já não tenha “percebido”
essa ação medonha articulada por seres das trevas, encarnados e
desencarnados, de trazer para o centro, para a alma do Espiritismo, a
peçonha da materialidade, somente que formoseada por uma
“imagem”, ou aura, ilusória de santidade.
Jesus nos afirmou: “São cegos a conduzir cegos.”

Peço perdão a Jesus, mas preciso discordar dEle, pelo menos agora
(risos), já passados mais de dois mil anos de sua chegada ao Plano
Material: De cego mesmo, não há mais ninguém!... Todos
nós, sem exceção, estamos muito vivos, e muito conscientes do que
estamos a fazer, a desejar e a plantar em nossos caminhos.
O que estamos precisando agora é de uma boa dose de boa
vontade para deixarmos para trás a vida material, ou de
materialidade, e passarmos a dar mais sentido às nossas existências
Eternas.
Temos procurado fazer incursões psiquicas (obrigado meu bom
amigo André Luiz!... – Risos de Marilyn), numa ou noutra
“comunidade” familiar pertencente aos queridos colegas de ideal no
Cristianismo-Espírita, porém as nossas visitas têm sido mais
apreciáveis, exatamente, por outras plagas, entre os lares que não se
caracterizam particularmente por qualquer denominação religiosa.
Por isso mesmo, a nossa satisfação tem sido imensa.
Vou me fazer melhor entendida para vocês, dando mais algumas
pinceladas sobre este assunto que tanto me deixa desgostosa, mas
que precisamos tratar com a maior sinceridade do coração...

107

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

A satisfação tem sido grande, exatamente entre aqueles são
pequeninos e mais jovens, que não admitem, ou ainda não se
consideram integrados numa sociedade de cunho Espiritualista.
Agora, pode uma coisa dessas?!...

Estaria faltando fermento no bolo espiritual o qual estaríamos
servindo aos nossos jovens: filhos, netos e parentes?!
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Ou seja, nos lares onde não há pessoas falando em Espiritismo, e
dando o exemplo contrário do que apregoa, sente-se uma aura
melhor de confiança entre os jovens, pois eles não entram “em
parafuso” por verem seus pais e familiares ensinando uma coisa
sagrada e fazendo outra coisa, completamente demoníaca (coitado
mesmo do pobre Satanás!).
Os pais, que geralmente são os companheiros mais “antigos” no
meio doutrinário, são aqueles dos quais temos recebido mais
solicitações de intercessão, a rogar-nos força e coragem para levar
à frente a grande e intransferível tarefa de construção do Reino do
Amor em suas almas...
Mas, vejam só isto, pois são exatamente estes que, por motivos
uns e outros, não fazem quase esforço algum para melhorarem as
suas condições de resistência ao mal, com o qual eles mesmos tem
se agasalhado nos últimos séculos, ou milênios, vamos dizer, a
perder de vistas!...
Então, se nós, os Amigos Espirituais, estamos fazendo a nossa
parte no sentido de socorrê-los, não somente através das milhares de
mensagens psicografadas por outros incontáveis médiuns de hoje e
do ontem, mas como também por intermédio de nossa assistência
espiritual durante o desprendimento de suas almas pelo sono natural,
e ainda pelas incontáveis oportunidades de inspiração e intuição que
temos convertido em grandes e maravilhosos contatos mediúnicos,
entre os Agentes da Luz e os irmãos sediados no corpo de carne, o
que estará realmente acontecendo?!...
Algum companheiro ou companheira mais corajoso do que eu
mesma, teria alguma observação a fazer referente a esse grande
enigma que vem atormentando o nosso tão angustiante meio
doutrinário?!...
Sim, porque o Espiritismo vai muito bem, como esteve muito
bem ontem e haverá de estar melhor ainda amanhã.
O problema está exatamente entre os espíritas, encarnados e
desencarnados, certo, porque do Lado de Cá também tem muita
“gente” só prometendo melhorar-se, mas mudança mesmo: só de
endereço!... de um lado para o outro do Mundo.
Darei um bombom para quem vier com a solução do problema.
- “Coragem”!...
Sim, tem faltado coragem e uma grande dose de boa vontade para
que os nossos trabalhadores e adeptos da Terceira Revelação venham
a se tornar os novos mártires do Cristianismo Redivivo, dentro ainda
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desse milênio que se inicia tão alvissareiro e convidativo aos novos
pensamentos e à reforma dos nossos sentimentos.
Não podemos perder mais tempo.
A Era de Aquário já se iniciou e agora haveremos de colher as
agradáveis provisões do amor divino que houvéramos plantado no
coração de todos aqueles que comungam com o mesmo pensamento
de fraternidade e de esperança, seja na dor ou na alegria, mediante
a divulgação dos valores eternos que abraçamos, agora a nos
possibilitar as claridades excelsas do Novo Mundo que se inicia, mas
que só haverá de se realizar em definitivo, tanto em nosso mundo
intimo como no mundo exterior, quando cada um de nós pagarmos
os males perpetrados contra a Lei de Caridade, até a última moeda,
suando, trabalhando e servindo com Jesus Cristo.

- Não precisamos chorar.
- Precisamos é ser felizes fazendo a felicidade do próximo.
- Coragem, meus irmãos.
E quem viver, verá.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 16 de fevereiro de 2013, às 10hs04min)
Nota do médium: A nossa querida Amiga Espiritual Marilyn Monroe já
se tornou uma das mais assíduas protetoras de minha singela faculdade
mediúnica, sempre deixando-nos a sensação refrescante de sua beleza e da
sua delicada amizade.
Mas, gostaríamos de lhe fazer, pelo menos, uma perguntinha.
Marilyn meu Anjo Bom, ficou evidenciado que mesmo a querida amiga
tendo passado por uma situação análoga a da de Errol Flynn na sua última
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desencarnação, pelo menos segundo podemos deduzir pela vida que uma e
outra personalidade levava aqui na Terra, não desconsiderando o alto
valor espiritual de ambos pelos tributos de fraternidade e de
caridade que dedicaram aos mais carentes e aos mais necessitados,
inclusive aos “solitários”, você parece estar mais bem preparada para a
vida material, pelo menos neste momento de comunicação mediúnica Entre
os Dois Planos, pois observamos uma certa dificuldade em Errol se manter,
vamos assim dizer, bem equilibrado emocionalmente durante o comunicado
dele.
Você, neste caso, seria mais elevada do que ele?
- Sob hipótese alguma estaria mais evoluída do que ele, pois no decorrer
de suas experiências materiais ele teve muito mais possibilidades de fazer
coisas boas pelo próximo, e o fez.
Mas é que o meu espírito é um pouco mais pragmático do que o dele. –
risos.
Enquanto eu sou mais direta e robusta nas minhas ações, ele é mais
delicado e mais romântico, tornando-o assim mais vulnerável às “aflições”
mentais do campo espiritual das criaturas encarnadas no solo terráqueo, e
por isso você o viu “gemer” ao se colocar próximo de sua aura magnética
para o devido comunicado.
Pra ser sincera, ele precisava mais de você do que você dele.
Uma vez tendo ajustado a sua emoção, por alerta de seu Guia Chico
Xavier, você passou a lhe proporcionar a segurança psíquica que ele
necessitava, não somente para se manter bem harmonizado por entre os
fluidos miasmáticos da Terra como também dosar a sua palavra em tom de
segurança para todos os que viessem a lhe estudar as paginas
psicográficas.
Como você costuma dizer: A vida mediúnica é uma “barra”, e isto
devemos elevar ao cêntuplo quando diz respeito aos inumeráveis Amigos
Espirituais de natureza mais delicada e mais sensível.
É sempre muito difícil o contato com os humanos, não por falta de
amor e de caridade de nossa parte, mas porque vocês, infelizmente,
fecham as portas do coração para os seus Guias e demais Benfeitores
Espirituais.
Agora, fiquei um pouco mais curioso em relação ao que acaba de
nos informar.
Normalmente, eu a vejo de maneira muito clara, sem grandes entraves
de natureza mediúnica, pois você me aparece à visão clarividente com uma
precisão muito boa e confiável.
Pois bem, minha querida Amiga, aos meus olhos você se apresenta muito
estável emocionalmente, mas também muito sensível, com a delicadeza
verdadeiramente dos anjos. Posso até estar exagerando um pouco, devido
ao meu amor por você, mas creio que seja assim mesmo no geral.

111

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
- (Risos de Marilyn!) Eu sei o quanto você me estima e me devota carinho
e afeto verdadeiros, mas isso não deve ser motivo para que você, ou outras
pessoas, tenham uma impressão equivocada a meu respeito, pois não
podemos desconsiderar que todos nós estamos trabalhando pela nossa
elevação espiritual para Deus, com isso posso lhe garantir que, embora eu
viva numa dimensão mais elevada que a sua, não me distingo muito dos
amigos do plano material, pelo menos em relação ao sentimento que
nutrimos uns pelos outros, em particular no que se refere ao ardente desejo
de encontrar a minha cara metade, a Alma Gêmea tão sonhada pelos
românticos.
Geralmente, os Amigos Espirituais que se comunicam com os encarnados
trazem dentro do próprio coração grandes brechas emocionais, como fendas
ou cicatrizes amargas que terão de curar em algum momento mais adiante,
embora sempre estejam passando aos amigos do solo planetário uma
“imagem” de segurança quase milagrosa.
E não poderia ser diferente, pois imagine só se você num hospital, mais
que desejoso de auxílio e socorro, os enfermeiros, e até o seu médico,
viesse com uma conversa de que: “está com dor de cabeça”, que está
menstruada e por isso também ataria “indisposta”, e mais sei lá o que?!... –
Risos de Marilyn.
No final das contas, você acabaria se abatendo ainda mais e a doença,
mesmo que imaginária, acabaria por tomar conta de seu “juízo”. – Risos
novamente de Marilyn.
No geral, estamos todos no mesmo barco, pois precisamos do calor e do
acolhimento emocional uns dos outros.
Sim, meu anjo, estou bem, me sinto muito bem disposta mesmo, mas
temos de convir que o trabalho de renovação das criaturas, as que vivem
no mundo material e mesmo fora dele, carece de boa vontade de ambas
as partes, porque senão a coisa se complicará ainda mais, digo isso porque
a maioria dos encarnados ainda estão sonhando com um auxílio de nossa
parte sem o esforço necessário, individualmente falando, como se o Céu
fosse derramar as suas divinas bênçãos sobre cada um sem que houvesse
uma contra-partida por parte de meus irmãos daí.
O trabalho e o esforço devem ser visto como ferramentas disponíveis
tanto na mão do empregador, que é Deus, quanto na do assalariado, que
somos todos nós.
Jesus nos disse: “Faz a tua parte que o céu te ajudará.”

Um pensamento a mais!
Notemos, que por esta época ela já estava reencarnada por meio de uma
Reencarnação “Múltipla”, embora aqui ela mantenha a sua condição de
Espírito desencarnado, não por falha dela ou minha durante a comunicação,
mas porque ela realmente está vivendo uma Interexistência Mental, ou
seja, transitando em Dois ou Mais Planos de Vida Espiritual, além é claro da
condição de multiplicidade na Esfera da Terra (5ª. Esfera).
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Capítulo 11

DEIXE ROLAR!...

Chuck Berry
Meus prezados amigos!
Que a paz do Senhor da Vida nos envolva a todos e que neste
momento em que damos inicio aos trabalhos de reciclagem e de
memórias os quais, acreditamos, venham a servir de alguma maneira
para que todos que passem os olhos, ou as vistas, neste singelo
esforço, possam agradecer primeiramente ao Pai Celestial pelas
graças recebidas, e em segundo lugar ao Mestre querido e tão
formoso que nos localiza com o seu magnânimo olhar, onde quer que
estejamos e fazendo o que quer que seja, mas, e acima de tudo, com
o Seu mais profundo Amor pela Causa de Deus, ensinando-nos desde
ontem, ainda hoje, e para todo o sempre: a “amarmo-nos uns aos
outros” segundo Ele nos amou e nos amará eternamente...
Somos gratos, também, a este médium querido que, por força de
seu desprendimento e de sua entrega ao serviço de caridade pela
Mediunidade Espírita, nos faz sentir como verdadeiros peixinhos num
aquário, nadando de um lado para o outro sem termos condições de
compreender com exatidão a amplitude do serviço assumido, diante
da imensidão de Vida Perfeita que nos aguarda Mais Além do
pequeno vaso, apresentando-nos como um verdadeiro aquário
encantado, pelo qual transitamos temporariamente, amealhando
recursos psíquicos, morais e sentimentais, para, mais a frente,
sairmos do nosso meio e seguir adiante na conquista do Grande
Oceano da Vida que nos aguarda, irremediavelmente, a todos.
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Estamos num mesmo barco, ou antes, num mesmo “aquário”!

Segundo temos observado, por onde transitamos na atualidade de
nossas poucas possibilidades espirituais, um contingente imenso de
almas que lutam diariamente com o objetivo de conquistar uma vaga
na grande embarcação que lhes levarão em retorno a casa maternal,
a Terra, na qual se constituiu a imensa morada terrena, já que, por
força do hábito, temos lhe representado como uma grande e
incomparável matrona, que com os seus seios fartos e generosos tem
acolhido uma imensidade de filhos ingratos e imprevidentes, que,
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transformados em escorpiões perigosos, têm envenenado o solo
planetário, que é a sua mama ideal, com uma sede insana de lhe
sugar todos os recursos naturais, tantos as maravilhosas florestas
como a sua fauna maravilhosa, mediante a acidez de seu veneno
mortífero: o orgulho e o egoísmo!
Mas, graças a Deus, estamos de olho em todos vocês...
E segundo a Santa Vontade do Cristo Jesus, haveremos todos de
vencer essa grande batalha, que apesar de parecer interminável, a
luta do bem contra o mal, da luz contra as trevas: todos sairemos
vitoriosos e felizes!
Não podemos perder a esperança, afinal é ela que nos faz caminhar
sempre para frente e para o alto, com o grande e eterno objetivo de
fazer cumprir a promessa do Cristo, de que nenhuma ovelha de
Seu rebanho haverá a se perder.

Sendo assim, meus companheiros, mãos na charrua e bola pra
frente.
Não podemos perder mais tempo.
A vida física é tão passageira como um breve relâmpago, já
que com a mesma rapidez que chega, ela se vai.
Vamos deixar rolar essa bola...
O jogo já começou e não podemos receber mais cartão vermelho,
senão o jogo segue e acabaremos ficando de fora da partida mais
importante das nossas vidas, nesse maravilhoso torneio no qual
somente os mais corajosos e os mais arrojados tomarão parte nos
grandes festejos do Céu: A Reencarnação!...
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Bendita ferramenta de trabalho, obra perfeita do Criador que nos
permite alcançar a Sua magnânima perfeição, contribuindo com Ele
na Obra da Criação Celeste.
Soltemos o nosso corpo no ritmo da Musica Celestial, e
contrariando a opinião dos pessimistas, dos desprovidos de fé,
daqueles que só se movimentam contra a Lei Natural de Evolução,
encarnados ou desencarnados, façamos luzir as notas sonoras dessa
melodiosa canção chamada: Amor.
Tenhamos confiança, fé e esperança, crendo vigorosamente nas
Forças Superiores do Mais Alto.
Nada está perdido e tudo haveremos de conquistar com o máximo
de carinho e ternura, de uns para com os outros.
Façamos, então, a nossa parte, e meditando nos ensinamentos
contidos em: “O Livro dos Espíritos”, busquemos alçar vôos cada
vez mais altos no imenso Universo de nós mesmos.
Que a paz esteja com cada um de vocês, e procurem lembrar-se
com carinho das palavras de incentivo que os Amigos Espirituais têm
ofertado a cada um, em particular, já que são as Vozes do Céu que
retornam do Infinito a lhes convidar para a conquista de um Novo
Mundo, O Mundo dos Espíritos Felizes.
Que o Bom Deus esteja sempre conosco.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de maio de 2013, às 00hs56min)
Nota do médium: O querido Chuck, segundo o seu texto acima, se
encontra “passeando” de um Lado para o Outro da Vida, como se fosse o
peixinho do aquário que ele afirma ser.
O seu corpo físico está com 88 anos de idade nesta encarnação atual, ou
seja, atualmente ele está reencarnado.
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Capítulo 12

APENAS VOCÊ E EU!...

Tommy Smiley
Sendo eu considerado um dos caçulas do incrível grupo: The
Platters, e na condição de humilde Mensageiro do Amor Musical,
assim como os demais amigos e colegas que tiveram a felicidade de
transcorrer os incríveis Anos Dourados com a nossa juventude, volto
aqui do Espaço para vos afirmar, e não só para esclarecer: A Vida
Celeste existe, e mais incrível e muito mais maravilhosa do que têm
se dito por ai sobre a condição dela...
Quando estávamos transitando pelo solo quente do Planeta, quente
sim, pois mesmo por entre as paragens bucólicas do colorado,
terrivelmente escaldante para aqueles que já estão habituados ao
friozinho da santa Carolina, haveremos de encontrar o sol escaldante
das incertezas e das maldades humanas, a queimar os corações e os
“pulmões” de todos aqueles que vêm se colocando a frente dos
demais irmãos de transito planetário como meros expectadores da
tragédia coletiva...
Apenas Eu e Você, sem medo de errar, poderemos fazer mudar
toda essa história de catástrofes que vem assolando o nosso glorioso
Planeta Azul, verde, amarelo, branco e “negro”...
Porque não?
A noite escura embala os corações requintados quanto aos dos
apaixonados, se a morte é escura para uns, para outros se apresenta
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com a luminosidade do ouro, mas de uma beleza diferente, toda
talhada pelas mãos do Ourives Divino.
Não podemos colocar a responsabilidade da vida humana apenas e
tão somente sobre as nossas autoridades governamentais, industriais
ou empresariais, tendo em vista que cada um de nós fazemos parte
de um grande conjunto arquitetônico, no qual o edifício principal é o

AMOR...

Composição original do grupo “The Platteres” (anos 50).
Pelas nossas veias, além do sangue vermelho-rubro, correm
também cintilantes “notas sonoras”, a conduzir por entre as nossas
veias e nervaturas uma maravilhosa e constante fluidez composta por

118

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

elementos tão maravilhosamente elaborados por Deus, que ainda
levará muito tempo para que os homens rudes da Terra possam lhe
detectar a existência, força esta capaz de converter o mais
sanguinolento animal em uma formosa imagem de pura candura dos
quadros celestes da Vida Superior...
Podem acreditar, meus amigos!
Trazemos dentro de nós, a centelha divina com a qual o homem
tem se aproveitado, dia após dia, para forjar, em si mesmo, o Anjo
de Luz do futuro.
Mas será que estamos fazendo o serviço da maneira correta?!
Será mesmo, que estamos compreendendo bem as palavras do
Divino Salvador, quanto ao Reino de Deus está dentro de cada
um de nós?!...
Ou será, que somente alguns poucos, pouquíssimos mesmo, estão
levando em consideração, e a sério, o que o Divino Messias nos
trouxe como forma do mais profundo ensinamento filosófico, jamais
encontrado nas filosofias transitórias e imperfeitas dos homens
materiais?!...
Temos tido a oportunidade de transitar pelas planícies tanto do
Colorado quanto do Taj Mahal, e, lamentavelmente, o que temos
visto não tem nos enchido os olhos, e nem tão pouco o coração,
tamanha a desventura pela qual, ainda, “caminha a humanidade”...
Por esse motivo, além da saudade imensa que trago entranhada ao
peito, nos encontramos de retorno ao Mundo Material pelas mãos do
médium bisonho, feliz e alegre, para formular o nosso chamado
sincero a cada um de vocês, sem distinção de credo ou de raça,
classe social ou preferência sexual, política, etc., convicto de que
precisamos fazer algo de melhor com as nossas vidas.
Não podemos deixar o TREM correr desgovernado por entre os
trilhos incertos da vida material, que, apesar de ser maravilhosa
(para quem sabe, ou que soube bem viver!...), não passa de
temporária... pois, por um sopro de Deus tudo se esvai: as contas
bancárias se esgotam, a saúde se declina e o aconchego do lar passa
para outra esfera de ação.
Certamente, e invariavelmente, retornaremos para o Lado de Cá da
Existência, e, ao seguirmos de maneira insistente por esse caminho
de desrespeito ao que é sagrado, chegaremos de retorno ao Mundo
Espiritual, ainda, mais miserável do que quando partíramos de Lá,
carregados de doces “promessas” de vida longa e saudável pela
Terra, entretanto trazendo na bagagem de volta somente as
turbulências da vida profana, desrespeitosa e preconceituosa.
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Então, façamos um acordo, eu daqui e vocês daí.
Prometamos ao Bom Pastor, que a partir de hoje, em diante,
procuraremos trilhar pelos trilhos seguros de uma nova ferrovia,
agora totalmente iluminada pela nossa compreensão diante do futuro
que nos aguarda, numa atmosfera de paz, saúde e luz perene que
haverá de nos elevar cada vez mais para o ápice da Montanha
Luminosa da Salvação em Cristo, em nosso encontro definitivo com O
Santo Espírito de Deus.

Responsável pela imortalização da música "Only You", o vocalista Tommy Smiley
faleceu aos 59 anos. Tommy Smiley se juntou ao Platters em 1978.
(Fonte: Wikipédia).

Numa viagem feliz, e sem volta, às Incomensuráveis Maravilhas do
Universo.
Tenhamos todos nós muitas alegrias neste grande concerto de luz
divina, que tem como nota principal: A Caridade.
Ela continua sendo a rota principal para Deus, e se formos nos
aventurar por qualquer outro caminho virtuoso, poderemos até lá
chegar, mas chegaremos meio que incompletos, como se algo
estivesse faltando em nossa vestimenta nupcial.
O brilho verdadeiro de um Anjo, antes de tudo, corresponde ao seu
coração marcado pela chaga do amor, não o amor triunfante do
mundo, sempre passageiro e ilusório, mas o amor verdadeiro, entre
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almas que se elevaram na vida espiritual pelo sacrifício e pelo
devotamento constante aos que mais necessitam de nosso carinho,
de nosso afeto e de nossa santa atenção.
Obrigado meu Bom Deus, por esta hóstia de Caridade, onde eu
pude entregar o meu pobre coração, toda a minha alma, sempre
desejoso de amar, amar, e amar cada vez mais.
Na Vida Real, seremos sempre: Eu, Você e o Pai.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 09 de maio de 2013, às 04hs49min)
Nota do
integrantes
desencanou
cardíaca por

médium: O querido Amigo Espiritual, trata-se de um dos
do grupo musical norte-americano: The Platters, que
em 04 de março de 2006, em decorrência de uma parada
força de uma asma.

O amoroso Tommy teve a colaboração de Venerandas Entidades
Espirituais na elaboração e transmissão de sua terna mensagem de amor
aos irmãos encarnados, dentre elas, a Mensageira Celeste Cárita.
Tivemos a lúcida impressão de que o seu peito estufava para fora, como
se fosse um balão coberto por uma membrana muito delicada e cheio de ar,
em tom azul-turquesa, como se fosse uma finíssima célula perispíritual
que estivesse a descoberto demonstrando a condição de sua saúde um
tanto debilitada.
Não saberíamos afirmar
tenha haver com a vida
geralmente levamos para o
tenha se formado por força
fisiológico.

o motivo disso, mas creio sinceramente que
que ele levava antes de desencarnar, pois
Mundo dos Espíritos algum tipo de seqüela que
de alguma ação contra a saúde de nosso corpo

Agora, já que eu estou tocando no assunto, me veio a leve intuição de
que tem haver com a sua Fisiologia Espiritual, pois os seu pulmões
continuam em tratamento do Lado de Lá, embora o seu quadro geral é dos
mais felizes, levando em consideração a sua grande fé em Deus e a sua
enorme generosidade.
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Capítulo 13

UMA TRÉGUA PARA A PAZ

Muhammad Sadat
Irmãos e amigos de ideal pacifista!
Estamos diante de uma grande batalha, a da luz divina contra a
sombra que paira sobre as cabeças de todas as sociedades do globo
terráqueo, apesar do grande e inapreciável esforço das Tertúlias dos
Céus no interesse de expandir sobre os continentes do vosso plano
de matéria sólida as incomparáveis alegrias do firmamento, toda ela
forjada na simplicidade terna e no frescor misericordioso d’Aquele
que viera, há mais de dois mil anos, dos Espaços Ilimitados do
Infinito para testemunhar junto à Humanidade o segredo da
pacificação íntima, nestas palavras santificadas pelo próprio
testemunho do Divino Autor de Nossas Vidas: “Amai-vos uns aos

outros como eu vos amei.”
Tomando o espaço de outras Entidades servidoras da causa do
Cristo Jesus, que empreendem o esforço hercúleo de trazer para o
solo do planeta algumas das reflexões que hoje, na condição de
Espíritos desencarnados, passam a produzir mediante o farto material
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intelectual a disposição das criaturas de Alá, infelizmente ainda pouco
interessadas às cogitações metafísicas que dizem respeito ao
sentimento e ao coração, tanto na dimensão dos mortos quanto na
faixa de existência dos “pseudo” vivos, já que, para sermos sincero
com vocês, atualmente não vemos grande diferença entre a maioria
esmagadora dos irmãos do solo planetário e os zumbis apresentados
pelos aterrorizantes filmes de horror, com os quais vocês, meus
irmãos de crença espiritualista, tem se deleitado, numa convivência
simbiótica perfeita entre as trevas de Mordecai (o seu mundo intimo!)
e os pântanos angustiantes de Minerva (protetora das guerras!),
todos cada vez mais havidos por “sangue”, “carne” e “misérias”...

Segundo Sadat, estas duas personagens históricas, uma pagã e a outra judia, se
revestem de uma caracteristica psicologica antagonica, pois na complexidade de suas
paixões pendem tanto para a paz como para a guerra. Explicando-nos: “O Cristo é o
absoluto exemplo para a humanidade, pois sofreu em silêncio, e morreu na
glória de Deus.”

Desde os impressionantes morticínios perpetrados pela mente
doentia dos governantes na Guerra dos Cem Anos, em boa parte da
Idade Média, não víamos holocausto tão aterrorizante sobre a
hecatombe por qual passa a populança atual, viventes de sociedades
aparentemente civilizadas, mas que não passam, em realidade, de
fanáticos devoradores de criancinhas indefesas, velhos e mães
desesperadas.
Será que
mundial”?!...

já

estaríamos

vivenciando

uma

“terceira

guerra

Uma guerra de valores.
Sim, esta é uma guerra que todos nós precisamos nos
entrincheirar: sem armas de extermínio, sem derramamento de
sangue e sem morticínio algum, a não ser o do orgulho e do egoísmo
que a maioria de nós ainda acalentamos ao próprio coração.
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A loucura parece tomar conta das sociedades do mundo,
desesperadas que estão pelo lucro fácil, pelo excesso de conforto e
por uma vida toda ela dedicada ao absolutismo ou, ainda, ao
imperialismo dos sentidos, tudo deliciosamente acalentado nas
novelas desinteressantes e sem qualquer compromisso com a
decência, nos filmes de baixíssima qualidade ética para o Espírito
Imortal ou nas incompreensíveis conexões virtuais, proporcionadas
por uma rede de corrupção de valores morais em que se transformou
a maravilhosa criação do século XX, a Internet.

Se estivermos pensando como o Cristo, se passarmos a lhe tocar as
vestes com as mãos limpas e o coração puro, com certeza que
estaremos nos iniciando na sua filosofia toda transcendental: a da
nossa conexão com a vida humanitária e simples, onde os
meios de sobrevivência tão estão somente nos serviços (mais que
necessários!) da tecnologia de ponta, mas, principalmente, nas
técnicas do coração fervorosamente devotado a pratica constante do
bem, pelo amor e pela lealdade para com o próximo.
Como poderemos pensar ou meditarmos na questão transcendente
da “reforma intima”, ou da urgente “paz universal”, entre criaturas
tão declaradamente desinteressadas, como estão, por temas de
profunda beleza e que estão na raiz dos principais problemas que
envolvem o Homem moderno?!...
Pareceria, num primeiro momento, que estaríamos decretando o
“assassinato” da Esperança...
Não, não seria esse o nosso interesse real e principal, já que
estamos fomentando entre os nossos irmãos encarnados o interesse
pela reflexão, aliado ao interesse pelo estudo sério (não somente
acadêmico!) das grandes e graves discussões que envolvem a vida
atual no vosso planeta de provas e expiações.
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O movimento que devemos dar ao nosso corpo, deveria ser o
mesmo que temos dado ao nosso coração, embora ainda
desprevenido e muito desprovido de gentilezas, o de o fazer
evolucionar com coragem, perseverança e dedicação, só que agora
na direção certa, em oposição à tudo o que vêm realizando os
nossos irmãos do Planeta, dando a ele (ao corpo!) oportunidade de
elevar o seu Espírito, pelo trabalho e pelo serviço construtivo, pela
dedicação e pela suprema lealdade ao Mestre Jesus, o Cristo e
Senhor Amado.
Mortificai o corpo para elevar o vosso Espírito.
Como costumava dizer o querido Apóstolo da Paz no Brasil,
Francisco Cândido Xavier: ...“os espíritas seriam mais eficientes se
tivessem, por acaso, a mesma determinação dos nossos irmãos
obsessores”...
Fiquemos atentos a estas palavras de profunda sabedoria, por
nossa vez, procurando trilhar sempre pelo caminho seguro de Deus,
Alá, Bramam ou Jeová.
Não nos importando o rótulo, o essencial será sempre AMAR, E
AMAR CADA VEZ MAIS.
Fiquemos, meus irmãos de crença Humanista e Espiritual, com o
coração voltado para o Alto, na certeza de que todas as nossas
preces e orações serão atendidas, mediante a graça do Senhor em
nos atender pela nossa necessidade, e, acima de tudo, pelo nosso
real merecimento.
Façamos UMA TRÉGUA PARA A PAZ no mundo, mediante a
nossa paz interior.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de junho de 2013, às 21hs03min)
Nota do médium: Segundo este querido Benfeitor da Vida Maior,
Sadat:
“Precisamos,
urgentemente,
rever
os
nossos
‘ídolos’,
independentemente de religião ou seita, culto ou experiência mística,
levando em consideração que para uma sociedade vir, realmente, a ser
considerada humanitária e espiritualizada, ante de tudo, necessitará de
possuir, na intimidade do próprio coração, o amor perfeito para com todas
as criaturas, sem cogitar de ser amado, fazendo o bem pelo bem, e
dedicando a sua vida inteira à pacificação de sua própria natureza.”
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Capítulo 14

DE CORAÇÃO INTEIRO!...

Walter Matthaw
JULGAVA-ME INTRASIGENTE!...
DESDITOSO E ANGUSTIADO,
SEM QUE EU ME DESSE CONTA,
DE QUE, NA VIDA,
TODOS TEMOS UM POUCO A PAGAR,
SEGUNDO O QUINHÃO DE LUZ,
OU AS OFERENDAS DE SOMBRAS,
QUE TENHAMOS DISTRIBUIDO...
MAS, PENSANDO BEM, E MELHOR,
AGORA, APÓS A PERDA DO CORPO FÍSICO,
CARCOMIDO E ENCARQUILHADO,
VEJO: QUE NADA FIZ
PARA ME VER LIBERTADO!...
FAZ ALGUM TEMPO, MEUS IRMÃOS,
QUE VENHO LUSTRANDO O MEU SAPATO,
INDO E VINDO DE MORRO ACIMA,
E DESCENDO E SUBINDO MORRO ABAIXO,
JÁ QUE NESSA LOUCA CAMINHADA, CONSTANTE,
ENTRE AS SOMBRAS DO UMBRAL
E AS CORRENTEZAS DO VENDAVAL, DE NÓS MESMOS,
A MACHUCAR OS NOSSOS IRMÃOS INDEFESOS,
JÁ TÃO DEDITOSOS E AFLITOS,
ANGUSTIADOS E PERDIDOS,
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É VERDADE! NADA DE NOVO TEMOS ENCONTRADO,
QUE NÃO SEJA O GRANDE MAL PERPETRADO...
TEMOS SIDO GRANDES CRIMINOSOS,
EM VIDAS SUCESSIVAS E CONSTANTES,
OFERECENDO A UNS E A OUTROS,
SENÃO MUITAS LÁGRIMAS E DORES...
POR ENTRE AS ALUVIÕES,
DE SUAS ESPERANÇAS E MUITOS AMARGORES,
POR CAUSA DE NOSSA INCOMPEENSÃO,
TEMOS NOS CONVERTIDO, MUITO MAIS,
EM SORVETE DE MORANGO, GROSELHA E AMEIXA,
A PROPORCIONAR AOS “NOSSOS” OBSESSORES,
MUITAS ALGRIAS, FARRAS E SABORES...
NÃO SOU TÃO OTIMISTA ASSIM...
RECONHEÇO ISSO,
NO ENTANTO, SEGUNDO TENHO APREENDIDO,
DO LADO DE CÁ DA VIDA IMPERECÍVEL,
QUE UMA ABSOLUTA CERTEZA NA VITÓRIA,
SÓ CHEGARÁ PARA NÓS, SINCERAMENTE...
SE VOLTARMOS AO RUMO CERTO,
JUSTO E PACIFICO,
PELA ESTRADA CONSTRUTIVA:
DO AMOR, DA SOLIDARIEDADE E DA CARIDADE,
COM O SENHOR, NOSSO JESUS CRISTO!...
NÃO NOS CONTENTEMOS COM MENOS DO QUE ISTO,
VIVAMOS A VIDA EM RIQUEZA ABUNDANTE,
SERVINDO, AMANDO E DESEJANDO,
NAQUELA PAZ PRAZEROSA DOS EVANGELHOS,
CONTRIBUINDO COM O MUNDO INTEIRO,
SEGUNDO OS ENSINAMENTOS
DO MANDAMENTO PRIMEIRO,
MAS NÃO DEIXANDO NÓS DE OBSERVAR-MOS,
QUE, LOGO MAIS ADIANTE,
MANDA JESUS, O “JUSTO”,
NOS COLOCAR À SERVIÇO DO PRÓXIMO...
SEM DETENÇA: DE CORPO, ALMA E CORAÇÃO INTEIRO!
PODEM ATÉ DUVIDAR DO MÉDIUM...
SEI QUE ISSO PODE ACONTECER,
SÃO COISAS DA DOUTRINA,
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OU DOS SEUS PECADORES,
QUE NÃO SOMAM NADA DE NOVO,
ALIÁS, SÓ FAZEM É SUBTRAIR,
DO CORAÇÃO DAS VIÚVAS E DOS ORFÃOS,
AS PÉTALAS DO SERVIÇO CONSTRUTIVO,
NA OFERTA DE LUZ E SABEDORIA,
SEM QUE NEM ESPÍRITO E NEM INTERMÉDIÁRIO,
BUSQUEM PARA SI,
AS GLORIAS DE UMA PLATÉIA,
MAS APENAS A ALEGRIA,
DE UMA TAREFA SIMPLES,
MODESTA E CARIDOSA,
QUE TEM COMO RECOMPENSA,
O CARINHO, O AMOR, E AS ORAÇÕES,
DAQUELES MUITO PEQUENINOS,
QUE, ANTES DE TUDO,
COMPREENDEM O VERDADEIRO VALOR
DO TRABALHO DESITERESSADO,
E DESPROVIDO DE AUTOR,
POIS, SOMENTE DEUS CRIA,
JULGA E OFERECE,
QUANTO A NÓS OUTROS?...
TUDO SE ESQUECE!
SOU UM HOMEM NOVO...
COM O CRISTO NO CORAÇÃO,
UMA PEQUENA MIGALHA NO BOLSO,
E CARREGADO DE EMOÇÃO!

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de agosto de 2013, às 06hs38min)
Nota do médium: Nesta mensagem, o querido Amigo Walter Matthaw,
teve a colaboração acolhedora e afetuosa da querida Entidade Espiritual
Antero de Quental.
Quental, é um grande poeta desencarnado, já muito conhecido do público
espírita pelas suas maravilhosas poesias por intermédio do médium
Francisco Cândido Xavier, particularmente na obra: “PARNADO DE ALÉMTÚMULO” (Espíritos Diversos, FEB).
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Gostaríamos também de esclarecer aos amigos leitores, que nada
conhecíamos a respeito do Espírito comunicante a não ser a informação de
ter sido ele um famoso e respeitado ator de Hollywood.
Quando ao término da psicografia acima, sentimos que a poesia havia
sido orquestrada também pelas mãos de algum outro Espírito poeta, então
passamos a tentar ouvir, pela nossa clariaudiência, alguma informação
sobre a identidade do mesmo, quando percebi que não vinha qualquer
socorro pela voz articulada dos Benfeitores, ou do próprio autor da
mensagem, percebemos por trás de nós uma pressão generosa e
acolhedora, como por mãos invisíveis a nos convidar a rumar na direção de
nosso quarto de dormir para que encontrássemos na obra citada (Parnaso
de Além-Túmulo) a resposta para o nosso questionamento interior.
Fora então que, imediatamente, ao abrirmos no seu sumário, fomos
informados de que se tratava do Espírito Antero de Quental, inclusive com
as duas poesias com as quais poderíamos fazer uma comparação com a da
mensagem, por nós psicografada. São elas: Depois da Morte e Soneto,
respectivamente nas páginas 107 e 109, da 19ª. edição, 10/2010.
Quanto às referências pessoais, em relação à vida do querido Walter,
ficamos extremamente gratificados ao vermos na Wikipédia que, ele, antes
de se tornar ator, havia sido empregado como uma espécie de “preparador
físico”, e já para o final de sua carreira e vida, após graves problemas do
“coração”, passou a fazer uma série de caminhadas terapêuticas, o que,
naturalmente, vem a nos fazer compreender o significado íntimo de sua
bela página espiritual.
Antecipadamente, peço humildemente o perdão dos irmãos versados em
poesia, já que nada conhecemos de sua técnica, e, de nossa parte,
asseguramos que os Espíritos Amigos apenas têm encontrado em mim uma
ferramenta mediúnica imperfeita, mas com boa vontade e sincero desejo de
servir a Jesus de Nazaré.
Se em algum dia alguém se interessar em fazer a caridade da revisão do
texto, serei o primeiro a lhe agradecer pela dádiva em poder auxiliar o
nosso trabalho mediúnico, não a mim, mas aos Benfeitores Espirituais que
nos conduzem as singelas tarefas mediúnicas.
Muita paz!
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Capítulo 15

MEDIUNIDADE: O SANTO ESPÍRITO
DO SERVIÇO!...

Lucille Ball
A Mediunidade seria uma “graça”, vertida dos Incomensuráveis
Mananciais da Divindade?!...
Ou seria só um instrumento pacificador de construção e serviço,
educação e desenvolvimento forjado pelo psiquismo espiritual com o
propósito de elevar-se e fazer elevar o próprio Espírito na sua Eterna
caminhada de volta ao Principio de Todas as Coisas, DEUS?!...
Estarão corretos os que tiverem optado por estas duas
possibilidades, já que tanto uma quanto a outra hipótese são
realidades da Grande Verdade com a qual temos vivenciado neste
Outro Lado da Vida, vida esta repleta de alegrias e imensas ternuras,
vivenciadas entre as incontáveis Comunidades de simples seres
humanos, ainda seres humanos, mas, cremos, forjados em numa
outra espécie de argila, especialíssima em sua constituição intima,
toda argamassada no que existe de mais positivo no Grande Reino:
na Sensibilidade do Amor e no Transbordamento da Ternura.
Sei que para os corações mais endurecidos, fica difícil compreender
uma sociedade onde as criaturas se comportem como verdadeiros
anjos celestiais, mas a realidade a que convoco cada um dos meus
irmãos terrestre é exatamente esta: a de uma convivência
pacifica, leal, sincera e profundamente amorosa.
O bruto haverá de gritar: “Como pode ser isto?... Um homem
jamais pode se reder a ternura ou à sensibilidade.”

130

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Entretanto, as criaturas com eu ou você, que nos lê e nos observa
neste momento, com um pouquinho mais de interesse pelas
coisas que transcendem a pedra lascada, afirmarão: “Ah! Isto, é
possível. Num Mundo como este, onde os pássaros vivem entoando
cânticos de louvor para Deus diante dos nossos passos, sem que se
espantem assustadiços e medrosos pela nossa presença, tudo é
alegria, felicidade e plena confiança nos poderes divinos da Criação!”
Convoco a cada um dos meus irmãos do solo planetário, a meditar
nas encantadoras mensagens, carregadas de grandes verdades, dos
Espíritos Guias de Allan Kardec, quando em “O Livro dos Médiuns”,
no seu capítulo 1º. , parágrafo 2º., recomendou aos estudantes da
Nova Revelação se aterem ao processo de comunicabilidade das
forças radiantes (mentais), mediante a compreensão do poder
magnético exercido pelas Entidades Superiores sobre os seres
humanos (inciso 1º., que a sua natureza difere da do corpo, visto
que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao
corpo), deixando-nos entrever, mesmo que em entrelinhas, que as
possibilidades de transferência do divino Dom Mediúnico são
múltiplas, estando, também, afeto às características de elevação do
Guia (os Anjos da guarda), da sua força de transferência mental por
mecanismos desconhecidos da cadeia genética (superior ao campo
físico), que, de minha parte, acrescento: em meio a uma gama

imensa de cromossomos 5, em aspectos variados ou de
natureza diversas, recorrentes de várias fontes do plano
material e do extra-físico, segundo o entendimento aqui da
Engenharia Genético-Espiritual, na atualidade.
Seguindo então o nosso raciocínio inicial, podemos afirmar, com
toda a segurança de nossa insignificante alma (penada!), de que a
Mediunidade pode ser feita, ou transferida, não somente aos que se
convencionou chamar de “médiuns”, potencialmente capacitados para
o exercício da faculdade em análise, mas a todos indistintamente,
segundo a intenção do individuo e, mais ainda, o interesse de seus
Guias Espirituais.

Obviamente, que não estamos restringindo a nossa apreciação
única e tão somente aos Espíritos Tutelares do sujeito, mas
abarcamos indistintamente a todos os demais seres do Invisível,
bons ou maus, que, por afinidade de intenções e gostos
pessoais, venham a se interessar um pelo outro no propósito de
elevar o padrão vibratório de um e/ou rebaixar o do outro, na
tentativa de se fazerem interprete da Terra para o Céu e do
Invisível para o Plano das formas materiais.

A MEDIUNIDADE A SERVIÇO DO CRISTO DE DEUS!
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Seja como for, a teremos dessa forma, compreendendo a mecânica
transcendental como um objeto de aferição e de manuseio
extremamente delicado e multifuncional, possível é assimilável por
qualquer um, já que a Mediunidade é o meio e o fim para o qual
todos, mais cedo ou mais tarde, haveremos de alcançar, interagir,
mediar e sustentar mesmo com as nossas inferioridades ou, melhor
ainda, com as nossas imensas possibilidades de construir, crescer e
criar no Eterno-presente da Vida Imortal.
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Já disseram por ai, que “todos somos médiuns”, e diríamos
também que todos “somos médiuns uns dos outros”.
E para que as nossas potencialidades divinas possam vir a ser
deflagradas pela custódia do Mais Alto, não necessitaremos mais do
que: um pouco de solidariedade e um tanto de espírito de
serviço.
No mais, a própria vida se encarregará de nos colocar às mãos a
benção do amor, ao nos trazer à própria presença a “figura” singela
daquele que se fez depositário da atenção do Samaritano da parábola
Evangélica, num qualquer pequenino da via pública ou mesmo do
condomínio luxuoso que residamos, por intermédio de algum familiar
que esteja passando por dificuldades financeiras ou por qualquer
pessoa que esteja carente da nossa atenção.

Afinal, não podemos desconsiderar que, num mundo ainda tão
atrasado como a Terra, o que não haverá de faltar a cada um de
nós será uma mão estendida na nossa direção a nos pedir a
caridade do nosso amor.
E meditando nas singelas recomendações do Mestre Galileu, citadas
por Marcos, no capítulo 3, versículos 1, 2, 3 e 4, iremos encontrar o
amparo e o conforto necessário para que venhamos a tolerarmo-nos,
uns aos outros, compreendendo que a força da mente cria: não só
vida intelectual, mas também magníficas oportunidades de sentir e
desejar profundamente, segundo Jesus nos deu o exemplo.
Muita paz a todos e muitas alegrias, estendidas a toda a Natureza
terrestre e Espiritual, num grande concerto de luz e felicidade, por
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onde poderemos nivelar os nossos ideais mais caros com as excelsas
vibrações do Amor de Deus.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de agosto de 2013, às 09hs03min)
Nota do médium: Sem a intenção da infalibilidade, o que seria a nosso
ver um completo descaso aos desígnios de Deus, em relação à proposta de
estarmos evoluindo sempre, afirmamos que temos plena confiança em
nossos Benfeitores Espirituais, mesmo porque, segundo o competente
Espírito André Luiz nos orienta particularmente:
- “As informações provenientes da querida Amiga Lucille Ball, fora toda
ela instruída por Agentes Espirituais entendidos da Ciência Transcendental,
movendo-se eles próprios no campo, também, das hipóteses e da
probabilidades, pois continuam estudando e crescendo em cultura, sem que
isso possa descaracterizar os conceitos aqui apresentados acerca da
produção de DNA pelo respectivo cromossoma 5, habilitando aos estudiosos
da Mediunidade, então, cogitarem das relações existentes entre o fenômeno
em si, sua transferência do plano hiperfísico para o plano físico, e ainda a
natureza de suas irradiações de potencial criador sexual (centro genésico),
objetivando também uma maior atenção para o centro perispíritico “frontal”
(glândula Pituitária).”
Vale ainda anotar, que a mensagem acima fora psicografada hoje, dia 08
de agosto de 2013, ou seja, apenas dois dias após a comemoração de seu
aniversário de nascimento, isto, sem que sequer tivéssemos tido qualquer
informação a esse respeito, já que a sua presença espiritual em nosso lar se
deu de forma espontânea e muito natural.
No entanto, não podemos esquecer-nos de mencionar o terno carinho que
recebemos de sua alma doce, alegre e amiga.
Quanto a sua interpretação do inciso 1º., do capítulo 1º., de “O Livro
dos Médiuns”, a querida Amiga Espiritual Lucy nos recorda de que da
mesma maneira que agimos com O Evangelho do Cristo, venhamos a nos
ater ao “espírito” do pensamento de Allan Kardec, e não apenas na forma
restrita da letra de seus escritos, que sempre mata o espírito.

134

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Capítulo 16

NO MUNDO DA “IMAGINAÇÃO”!

Arthur Conan Doyle
Será que seria pura imaginação de nossa parte acreditar que nos
imensos Jardins do Invisível, haveríamos de encontrar seres tão
horrendos, quanto maravilhosos, habitantes de um mundo fantástico
a consagrar à Natureza a mais deliciosa orquestração da Corte
Celestial pelas suas próprias características de grandiosidade e
solidez, haja vista fazerem parte de um mundo onde a forma se
apresenta, sem qualquer dúvida, nas mesmas condições de matéria e
força, energia e carga, dando substância formal e eloqüente aos seus
característicos todo passional de vitalidade e emoção, sentimento e
paixão?!...
Onde homens e mulheres, crianças, jovens e velhos tenham nas
suas entranhas a formosura dos anjos, ainda que algemados às
paixões dos homens, num subir e descer de emoções, tal qual nas
grandes metrópoles do velho mundo... Onde seres alados, bizarros, a
primeira vista, não passariam de comensais da grande civilização,
constituída também de singular intelecto, a transpassar de lado ao
outro do imenso céu lilás, matizado de púrpura...

Será que um meio ambiente com estas complexas e atraentes
características, seria possível de encontrar para mais além da
nossa IMAGINAÇÃO?!...
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“O MUNDO PERDIDO”: Um dos mais prestigiados trabalhos de Sir A. C. Doyle.

Arthur Ignatius Conan Doyle KGStJ, DL (Edimburgo, 22 de maio de 1859 —
[1]
Crowborough, 7 de julho de 1930 ) foi um escritor e médico britânico, nascido
na Escócia, mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock
[2]
Holmes , consideradas uma grande inovação no campo da literatura criminal. Foi um
renomado e prolífico escritor cujos trabalhos incluem histórias de ficção científica, novelas
históricas, peças e romances, poesias e obras de não-ficção.
(Fonte: Wikipédia)
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Sim, porque é forçoso que se diga que sem uma imaginação volátil,
destemida e arrojada, ficaria muito difícil de aceitar uma realidade
como esta senão pelos enredos de algum filme miraculoso da série
norte-americana: “Pedidos no Espaço” (Lost in Space), do consagrado
produtor Irvin Arllen.
Ou será que, semelhante ao Holmes da fábula policial, teríamos
que nos munir das armas da literatura, na condição de intrépidos
investigadores do “desconhecido”, e partir para uma convencional
busca do “impossível”, do “inviável” ou mesmo do “inverossímil”, por
entre as páginas produzidas por algum médium afeiçoado aos contos
e às narrativas fantásticas?!...

Sir Arthur Conan Doyle e a sua lendária criação: Sherlock Holmes.

Afinal de contas, cada um de nós, sem exceção, somos também
um velho policial sempre a cata de novas informações e de grandes
conhecimentos..., não seria por isso o fato de estarmos hoje
transitando pelas linhas de frente do Espiritismo, uma Doutrina
praticada pelas almas com o mais completo destemor a respeito das
grandes
Verdades do Mundo Oculto, num completo desejo de
encontrar a solução para os grandes enigmas que ainda afrontam, e
defrontam, a inteligência do Homem sobre a face da Terra?!...
Pois então, onde estaria a pretensão descabida de antever, pelos
olhos translúcidos da pena mediúnica, o que poderíamos adjetivar de
“Pensamentos”, que nada mais são do que as forças criativas na
Natureza, capazes de nos trazer as mais bizarras informações acerca
do Universo que partem diretamente do grande Oceano de
Inteligência e Cultura Celeste, declaradamente desconhecido dos
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Homens da Ciência humana, mas pressentido pelos simples e pelos
pequenos, tal qual na parábola santificada pelo meigo Rabi, o Mago
Insuperável das realizações divinas do coração humano...
No meio em que transito atualmente, muitas especulações também
tem sido feitas acerca, e em torno, dos grandes mistérios existentes
no Mais Além, já que, apesar de estarmos fora do corpo de carne (o
do “mais pesado”!), não deixamos de ser humanos e não deixamos
de estudar.
Pensamos! muitas vezes, assim, pensamos!... como qualquer outro
ser a transitar pelo solo físico do Planeta, no entanto, devido às
características especiais dos nossos corpos espirituais, forjados em
uma quintessência mais apurada, podemos “imaginar” com um pouco
mais de precisão e um tanto mais de desprendimento em relação a
estas e outras reminiscências que trazemos do mundo material.

Por aqui, a curiosidade continua atuando em nosso ser.
Apesar de, antes mesmo da última encarnação entre os mortais, já
termos tido esse tipo de cogitação, afinal de contas é daqui, das
Dimensões do Espírito Eterno, que saem as grandes decisões que
afetarão de forma decisiva as nossas vidas presentes e futuras (e
porque não afirmarmos também, as do “passado”?!...).

A História do Espiritismo teria sido completamente diferente se
não tivéssemos tido, a conta de poderosos telescópios a vasculhar o
imenso Universo do Sem Limites, personalidades como as de
Francisco Cândido Xavier, William Stainton Moses, W. Krell,
Geoge Vale Owem, ou uma maravilhosa Yvonne do Amaral
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Pereira, estes, que naturalmente se destacam diante de outro
imenso contingente de trabalhadores e colaboradores da Causa
Cristã-Espírita, que dedicaram suor e lágrimas, serviço e esforço
(muito!) sincero, mesmo que de maneira apagada e completamente
anônima, na tentativa de construir para as gerações futuras o
grandioso Edifício da Imortalidade Plena, colocando tijolo em cima de
tijolo, cal sobre cal, e assim contribuindo, mesmo que singelamente,
na ornamentação daquilo que poderíamos classificar como o Reino de
Deus sobre a face generosa, mas nem sempre acolhedora, do
Planeta Azul (ou seria: vermelho, verde, amarelo?!...).
Cada um de nós, sem exceção, poderá fazer essa viagem de ida – e
de volta!... Risos do benfeitor, pois ele reconhece que em uma dessas
“viagens” interplanetárias, mesmo que realizada somente pela força
do nosso pensamento, algum de nós poderá não voltar de lá!... – aos
indevassáveis Mundos (Siderais) Espirituais, às Esferas desconhecidas
do Ilimitado Universo de Deus, mesmo os Universos dos
desencarnados, bastando apenas e tão somente vincularem-se às
idéias nobres e às causas consoladoras do Espiritismo, quando além
de beber da água fresca e saborosa do Sentimento Evangélico,
poderão também adentrar nos substanciosos mananciais da Verdade,
pela instrução, pela educação e, principalmente, pela vontade firme e
ardente de fazer o bem.
Estas são as bagagens que haverão de nos favorecer uma viagem e
uma estadia, mesmo que muito breve, num desses mundos
desconhecidos.
Sejamos realmente desejosos por amar, amar completamente,
fazendo de nossas existências uma grande oportunidade de
crescimento pelo sentimento.
Não deixando que uma só mácula de pecado caia sobre as nossas
cabeças, impedido que sejamos os vitoriosos da grande batalha, a do
bem contra o mal, apresentando de dentro para fora de nós mesmos:
a Eterna Luz da Sabedoria e da Paz em Cristo.

Sendo assim, que possamos imaginar que: “tudo é possível a
aquele que quer, que deseja, e a aquele que crer, que se
submete a vontade de Deus, mas sabe e reconhece que pode
muito, e sempre mais”.
Muita saúde a todos.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 16 de agosto de 2013, às 06hs17min)

_______________________
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Um pensamento a mais!
Uma vez fazendo a devida revisão de seu texto original, agora em
31 de outubro de 2019, percebo que ele tinha ainda muito o que nos
dizer, aliás, o seu pensamento na época da psicografia original me
chegava muito confuso, embora eu soubesse que se tratava
realmente de Arthur Conan Doyle, porém, agora, passado algum
tempo de atividade psicográfica, observo que as nossas mentes estão
‘mais ajustadas’, no que ele me esclarece:
- Meu filho! Sem desejar endeusar a minha pobre personalidade,
Enem mesmo a sua, tenho a lhe dizer que por conta de minha mente
altamente capacitada mediunicamente, ainda mais estando do Lado
de Cá da Vida, àquela época não tive condições de me aproximar
mais de seu coração e do seu cérebro material, visto que se eu
tivesse feito isso eu teria aberto o seu campo psíquico para realidades
espirituais que, seguramente, não lhe fariam bem algum,
especialmente pelo fato de você se encontrar numa condição
mediúnica muito particular, especialíssima, que lhe capacita a
devassar determinadas Regiões do Plano Espiritual, propriamente
dito, quanto da Vida Mental de seres encarnados e desencarnados de
uma maneira muito poderosa, objetiva, que se não tivermos o devido
cuidado, tanto os seus Amigos Espirituais quanto você mesmo, você
poderá entrar em ‘parafuso’ (risos), quando não na melhor das
hipóteses: se desprender definitivamente do Plano Material, antes do
termino de sua tarefa abençoada na psicografia.
Realmente, naquele momento da recepção inicial, eu tateava entre
as imagens a minha frente, ou envolta de minha cabeça, tentando
capturar, passo a passo, o que ele parecia tentar de dizer, além do
que desde o comecinho da eclosão de minhas possibilidades psíquicas
que eu venho lutando, e lutando bastante (risos), para não sair do
meu corpo físico por força de minhas faculdades de Desdobramento
Astral, como se elas estivessem a cada momento me sugestionando
magneticamente a sair do corpo, por uma condição mecânica dela
mesma, e adentrar as Regiões Desconhecidas do Plano Espiritual,
mesmo aquelas que são fronteiriças a nossa Casa Planetária, e com
a característica de não me dar condições ‘de retorno’ ao nosso
plano de ação material, no que, aliás, os meus Guias tem me dado
a orientação expressa, embora bondosa, de que eu não deva sair em
desdobramento, a não ser, é claro, caso eles assim me autorizem,
algo que até hoje, desde 1995 eles somente fizeram uma única vez,
segundo eu me lembro.
Que Jesus o faça brilhar cada vez mais, querido Irmão.
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Capítulo 17

O BOM PARTOR

Emanuel Swedenborg
A generosidade marcante de Divino Pastor, ficou mais explicita
nos versículos: 2, 3, 4 e seguintes, do capítulo 2º. de São Lucas,
quando o Senhor das Alturas nos convida ao trabalho primoroso de
reconstrução – sim, de “reconstrução”, pois precisamos reconstruir o
que destruímos ao longo do percurso de inumeráveis existências! –
de nossas almas pelo desejo ardente de sorri e cantar, amar
profundamente e realizar o bem intenso nas oferendas de luz e
dádivas de serviço ao companheiro do mundo, que geralmente,
desfigurado pelas inquietantes angustias do caminho, sorve na
solidão do martírio – e este mundo somos nós mesmos, na nossa
imensa e insana egoística! – e na penúria do completo esquecimento,
os imensos pruridos de dor que traz no próprio peito carente de amor
e no estomago isento de qualquer migalha que lhe valha de alimento
para o corpo sofrido e angustiado, na extrema fome da nossa mais
urgente misericórdia.
Rendamos graças ao Divino Pastor, do seu nascimento de glória e
exaltação à Vida simples e humilde, sob o verdejante signo da paz
interior e do amor a todos.
Sejamos justos com os nossos irmãos, buscando a fé no Mais Alto
na tentativa de lhes mitigar o sofrimento que trazem no Espírito, na
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maioria das vezes mutilado pelas inglórias investidas da maldade em
si mesmos, na vivência continuada da paixão louca pelos prazeres
carnais e pelas sensações menores, inibidoras do belo em Cristo
Jesus.
Não nos convertamos em agentes transgressores da Lei de Amor,
em nós mesmos, já que não nos achamos isentos de caráter e
espírito de luta, coragem e alma vigilante, segundo os desejos do
Messias Nazareno, para que, em definitivo, possamos converter as
grandes tormentas de nosso temperamento atrasado em fagulhas
luminescentes do mar generoso e cheio de vida do grande Oceano de
Bênçãos da Eternidade, com o qual nos brindou o Deus Augusto pela
glória da Sua Criação, que somos todos nós, Seus filhos e Seus
eleitos para alegria de Sua Magnânima Vontade.

Fotografemos o Espírito da Natureza que nos cerca, voltando a
nossa atenção para as glórias abençoadas de sua intimidade
geológica, e veremos, aterrorizados e espantadiços, pelas líricas
maravilhas do Mundo Infinitesimal, a vida se manifestando por
entre inúmeros e infinitos “mundículos” de perfeição, ora
abençoados pelas partículas da luz, ora fortalecido pelas ondas
sonoras do manancial imenso de força centrifuga e centrípeta das
correntezas dos “quanta de energia” ondulatória dos sons inaudíveis:
a vicejar amor, paciência e serviço, num contínuo-ininterrupto de
construção, vitalidade e reconstrução, baseando-se na Mente Sublime
do Criador, que teve em Bohr o seu fiel representante e escudeiro
das grandes verdades do Imponderável.
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Emanuel Swedenborg

Swedenborg foi um dos homens mais notáveis de toda a história. Nascido na Suécia, era filho de Sarah
e Jesper Swedberg, um pastor Luterano e capelão real que foi, mais tarde, Bispo de Skara. Formou-se em
Engenharia de Minas e serviu ao seu país durante muitos anos como Assessor Real para assuntos de
mineração. Após a morte do pai, sua família foi elevada à nobreza pela Rainha Ulrica, pelos méritos do
Bispo Swedberg. O sobrenome familiar foi então mudado para Swedenborg e, assim, Emanuel, como
filho mais velho, passou a ter lugar no
Parlamento sueco, onde teve destacado papel durante muitos
anos.
Famoso pelas suas obras e rico por herança materna, esse homem dominou praticamente todas as
ciências de seu tempo, até que, aos 56 anos, relata que um fato espantoso mudou sua vida. Afirma que foi
designado pelo Senhor, que a Ele apareceu em 1744, para a missão de ser o porta-voz da revelação do
sentido interno ou espiritual da Bíblia, até então oculto. Ao ser revelado esse sentido, também foram
abertos os segredos do "o Céu, e as Suas maravilhas, e o Inferno", como descreveu, e tornou-se, também,
testemunha ocular dos eventos que constituíram o Juízo Final. Mais tarde, Swedenborg reconheceu que
foi, aliás, por causa dessa missão espiritual que ele fora preparado pelo Senhor desde a infância, e
progrediu nos conhecimentos naturais sem nunca olvidar a fé no Criador.
Fonte: www.swedenborg.com.br

143

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Marcado para a dor, mediante o exemplo purificador do Divino
Pacificador, estamos fadados no mundo das formas perecíveis a uma
das mais estranhas formas de aprendizado, segundo a maioria,
mediante a qual só haveremos de conquistar as alegrias verdadeiras
do Espírito Eterno em Deus quando passarmos a nos identificar
com a própria essência do Cristianismo, ou seja, o sofrimento
pela cruz gloriosa do aprendizado e da servidão, do claustro glorioso
do amor e do sacrifício pelo próximo, numa parceria constante com o
Mais Alto, seguindo as recomendações do Cristo e Senhor, que diz:
“carregarmos a nossa cruz e seguirmos adiante com Ele!”, sem
descanso e sem vacilações, a saborearmos a subida para os
Inconcebíveis Portais da Esperança e da Luz, pela glória perfeita da
realização cristica por dentro de nós mesmos.
Não podemos desconsiderar a necessidade de esforço e trabalho,
devotamento e realização, para que o Reino de Deus se apresente
em nossa vida como o mais perfeito e mais sublime conceito de
esperança e paz, a tranqüilizar em definitivo os nossos corações pelo
anseio generoso de crescer e construir o mundo melhor para nós e
para todos.
Meus irmãos, este é um esforço que devemos empreender não
medindo sacrifício e nem lágrimas, para que neste concerto de
realizações imortais sejamos os primeiros da fila, a seguir, resolutos,
pela imensa correnteza de oportunidades e alegrias, sempre na
companhia do Mestre, no rumo das Imensas Cordilheiras do Universo.
Numa de nossas caminhadas pelo Planeta Júpiter, do qual faço
parte como um dos mais humildes residentes e acolhido pelas
formosas claridades de sua Sociedade quase perfeita, de onde vemos
entusiasmados as grandes conquistas do Espírito Eterno se
manifestar pelas irradiações poderosas do Amor ao encantamento e
à beleza, seja no estudo das Ciências do Universo ou no respeito à
Moral Elevada, repentinamente encontramo-nos com um humilde
senhor, pois seguíamos por caminho diverso.
Ancião de estatura baixa e porte venerável, encontro este em plena
manhã de agradável aroma, inebriante aos nossos sentidos pela
própria condição dos diversificados estilos terapêuticos que carregava
em sua composição bioquímica, quando a Natureza espargia ao seu
redor uma claridade amena e confortável a irradiar raios solares de
tons do carmim-cristal ao lilás-sublime e forte, constituído de divinas
pérolas de prata em suas entranhas vibracionais que se descortinava
sobre os nossos corpos como lindas estrias carregadas de miríades de
estrelas cintilantes, e que acabara, ela, de voltar de uma investida
corajosa pelos quadrantes da atmosfera sombria da Terra, ele, na
tentativa de resgatar das trevas, de seu próprio pensamento, um
jovem amigo que havia ficado para traz na empresa auspiciosa da
evolução...
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Ao o interrogarmos, de maneira discreta e gentil, na intenção de
compreender o motivo daquelas suas lágrimas, forjadas no mais
precioso diamante de ternura, ele nos acolheu em seu generoso
coração e com um olhar terno, como caberia a um verdadeiro anjo
celeste, nos deu a seguinte resposta:
- Meu filho! Jamais vi tanta loucura e tanta infelicidade no coração
humano de nossos irmãos da Terra.
Sinceramente, procurei, a todo o custo, incentivá-lo ao domínio das
emoções e à compreensão das Leis da Vida: de Amor, Justiça e
Caridade, procurando incentivar nele a necessidade de rever os seus
estudos em torno de: “O Livro dos Espíritos”!... pois, segue ele
caminhando pela Doutrina de Jesus como se estivesse naufragando
diante de um linda e tranqüila praia.
No entanto, caro irmão, desconsiderando as nossas simplórias
admoestações, compreendeu ele que nada teria a realizar senão a
busca de Deus segundo “o seu próprio entendimento”, como se
estivéssemos todos nós numa escola sem mestres, e sem professores
que pudessem nos orientar quanto ao bê-á-bá inicial da jornada
cultural e educativa.
Porém, diante da minha lealdade para com aquele coração ferido
pela chaga do orgulho e vaidade, me prontifiquei, mais uma vez, em
alertar-lhe quanto ao perigo de caminharmos pelos caminhos
sinuosos do mundo, sem a baliza santificante do esclarecimento.
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Por um momento ele meditou.
Cheguei inclusive a pensar que ele tomaria a rota segura para o
Cristo, já que o mundo é cheio de perigosas insinuações das trevas,
onde vemos muitos “servidores” da causa evangélica na condição de
verdadeiras aves de rapina, onde tiram tudo do que temos e ainda
vasculham a intimidade dos nossos corações para ver se não
conseguem sacar de dentro de nós até mesmo a nossa última gota de
esperança em Deus, como insaciáveis vampiros da alma alheia.
Sim, pois poderiam sugar de si mesmos!
Sendo assim, volto ao nosso plano de ação, junto aos meus, para
continuar a orar pelos corações que vivem na Terra, ainda tão
enegrecida pela constante falta de educação e má vontade em
crescer espiritualmente, como se estivessem sempre a rogar do Alto
um frágil berço que poderá ser rompido a qualquer momento por
força do seu natural crescimento, embora sem responsabilidade
alguma, e pelo rompimento de suas grades, que na verdade servem
mesmo é como verdadeiras selas presidiárias onde a sua imensa
comunidade humana está na condição de “inocentes” crianças
espirituais...
E gesticulando, como a desejar continuar a sós em seus
pensamentos de carinho e ternura, emudeceu repentinamente,
como a solicitar das próprias entranhas mentais mais alguns minutos
de oração em beneficio de nossos irmãos do Plano Terrestre.
E agora, encerrando os nossos singelos apontamentos em torno
das maravilhas do sentimento voltado para a conquista do Universo,
fiquemos todos com o Sinal do Cristo, quando de Suas mãos
misericordiosas saem as luzes vivificantes e renovadoras da Verdade,
a clarear os caminhos obscurecidos de todo o mundo, e de cada um
em particular.
Seguindo as pegadas do Cristo: Precisamos pastorear!
Que Deus abençoe o Brasil.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 18 de agosto de 2013, às 09hs36min)

_______________________
Um pensamento a mais!
Este texto acima, vale de exemplo tanto quanto o anterior, pois
estes dois grandes Mensageiros da Vida Mais Alta são capacitados de
uma grande inteligência e uma aguda maneira de verificarem como
as coisas da Vida Universal se processam, pelo menos dentro do que
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eles mesmos já conseguiram apreender do Cosmos intimo dos
Espíritos e dos Universos nos quais estão inseridos pela Lei da
Reencarnação, e segundo Swedenborg nos esclarece:
- A faculdade de ver os Espíritos, sem dúvida que é mais atraente do
que aquela de poder Devassar o Invisível por meio de uma ação
direta de nossa alma, não porque a primeira se caracteriza por maior
expressão de beleza e formosura, mas pelo fato de nos dar uma
sensação maior de segurança em relação ao fenômeno em si
mesmo, já que enquanto as pessoas de coração mais sensível, ou
psicologicamente mais delicadas, recorrem à vidência para assistir,
de onde se encontram, as visões do Universo a sua volta ou mais
além, os que se dispõem a atravessar a barreira vibracional do seu
próprio para os Mundos Desconhecidos da Espiritualidade, operam
absolutamente pela natureza do seu caráter destemido e valente,
formoseado pela aventura que é uma característica dessas Viagens
Astrais, embora devamos deixar claro que toda e qualquer doze de
bom senso será sempre bem vinda aos que, de uma maneira ou de
outra, se colocam a disposição para realizar o fenômeno mediúnico,
aparentemente anímico.
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Capítulo 18

TODOS OS DIAS SÃO GLORIOSOS!

Walt Disney
América! Oh, querida América!...
Como andam os teus sublimes movimentos?!...
Desejo-te os mais formosos deleites, as mais divinas alegrias
diante do porvir...
Do futuro glorioso que te aguarda, segundo o pensamento do
Cristo de Deus: o de amarmo-nos uns aos outros como Ele,

verdadeiramente, nos amou!
Simbolicamente, a parábola da Figueira Seca, na passagem de
Marcos, no capítulo 11, do Evangelho do Mestre, nos faz recordar
dos DIAS GLORIOSOS de “nossa” terra fértil em alegrias, mas,
também, tão alvissareira em desmedidas opções para a belicosidade,
entravando assim o seu progresso espiritual, há milênios preparado
pelo Senhor da Vinha na execução do Reinado Divino sobre as
abençoadas terras do Norte.
Então, temos diante do nosso olhar: o passado glorioso, os dias
atuais, convertidos em esmagamentos da individualidade, e o sublime
futuro, que, na manhã de um novo dia, abafará com as suas doces
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correntes de esperança e paz todos os empecilhos e todas as
tormentas da correnteza infame: da maldade, da corrupção e da
malquerença.
Como viajores de um grande Rio Azul, todos unidos na mesma nau
e por um mesmo ideal de Espiritualização do Planeta Terra,
poderemos agregar aos nossos esforços pessoais os movimentos
sociais, políticos e econômicos, culturais e científicos do mundo
inteiro, independentemente de que lado estejamos da “maré”, que
haverão de repercutir no Todo Absoluto, onde impera o Deus Bom
que nos aguarda pela glória de sua Criação e pela felicidade de nossa
paz.

Revivemos aqui, os Tempos de Glória de nossa Cultura e de nossa
Arte, toda ela voltada para a harmonia entre o Belo e o Perfeito, a
criar sentimentos de completa alegria entre os povos do Sul, do
Norte, do “Leste” e do Oeste, numa congregação de valores
espirituais e morais onde os povos do mundo todo podiam, sem medo
de causar vexames, se encontrar a frente da televisão e, num átimo
de tempo, centralizar os seus corações naquilo que existia de mais
poderoso em nossa comunidade inteligente, sentimental e culta, séria
e valorosa: a Decência!!!
Valores antigos, perdidos no tempo, quando vemos a grande
maioria de nossos irmãos encarnados do Planeta, se entregarem,
inadvertidamente, aos conflitos aterrorizantes da baixeza moral e do
sexo sem pudor, amealhando para o seu futuro as inglórias desditas
da loucura e da hediondez, sordidamente impulsionadas pelas mentes
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humanas, unicamente nutridas pelo horripilante desejo do imoral e
do despudor.
Precisamos, meus irmãos!... de muita força de vontade para
romper este tenebroso mundo de depravação, mediante a coragem e
a segurança do bom combatente, com as únicas armas da caridade e
da pacificação, da gentileza e da solidariedade, personificadas da
mensagem vigorosa do Evangelho de Jesus, começando por dentro
de nós mesmos, numa retomada de rumo, o rumo certo e verdadeiro
da constituição familiar: pelo amor, pela sinceridade, e pela alegria.
Muito tem se cogitado das pesquisas espaciais, que deveriam voltar
ao campo de nossos interesses, os interesses da civilização planetária
que, a rigor, se faz caracterizar por uma sociedade capitalista e
extremamente voltada para as questões de ordem tecnológica.
Apesar, de sermos incentivadores de toda e qualquer corrente do
pensamento humano, voltado para a esfera dos interesses científicos,
não encontramos, atualmente, uma réstia de luz significando no
coração dos seres encarnados no Planeta aquele ideal apostólico
dos cristãos primitivos que pudesse prestigiar as ferramentas da
mente sem que com isso viesse perturbar significativamente os
interesses do coração, particularmente aos interesses de ordem
imediata, como a manutenção da paz e da harmonia dos povos da
Terra, pela doação, em massa, de donativos aos povos carentes de
alimento e socorro médico espalhados pelo mundo ainda em
condições de extrema penúria, que estão a vivenciarem a fornalha do
esquecimento e do abandono das demais criaturas e nações, mesmo
que, aos olhos do Cristo, sejamos todos irmãos.
Aos Homens encarnados na Terra, ou seja, a toda a sua civilização,
será imposta, pelas Leis Divinas, a obrigatoriedade de se olharem
com mais ternura e mais carinho, dando arrimo uns aos outros no
grande interesse de se efetivar a verdadeira fraternidade, pelo
espírito cristão da Caridade.
Ou faremos a nossa parte, ou então... Não! não continuarei a
relatar o que sei e o que, por força da clarividência mediúnica de
nosso aparelho receptor, estamos pressentindo para o futuro da
Terra, para que não venhamos a causar imagens mais fortes do que
aquelas causadas pelas narrativas de Dante.
- O momento é de pensar.
- Pensar muito para não continuarmos errando.
Voltemos ao campo de batalha, mas a batalha benfazeja do amor
pelo amor, e da paz pela paz, quando, certamente, estarão fazendo a
parte que lhes cabem na reconstrução moral do vosso Planeta.
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Sigamos as pegadas do Mestre, sejamos protestantes, católicos,
mulçumanos ou espíritas.
Sejamos, sim, acima de tudo: HOMENS DE BEM.
Deus em nós.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 19 de agosto de 2013, às 11hs15min)
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Capítulo 19

O CRISTO NOS GUIA

Walt Disney
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Prezados senhores e queridas senhoras! Não me furtaria ao desejo
de pincelar algumas travessuras, naquele “breve” e ardente interesse
em fomentar a esperança e a alegria nos corações ardentes dos
Espíritos de paixão e de versatilidade...
Compreendam o significado do “breve”, apenas como o resultado
da grande deficiência que trago em meu coração sempre necessitado
de mais luz e, não obstante, a própria desvalia pessoal, embora
carregado de preciosas jóias que trago de outros Universos, aos quais
estão os irmãos do Planeta Terra ligados por forte sentimento de
cultura e idealização para o maravilhoso...
Continuo a caminhar, quase a correr, no rumo do Infinito, já que
com as minhas pernas saudáveis, por tê-las bem utilizado a serviço
do Bom Pastor, diversificando o trabalho entre a caridade e o
entretenimento, na cultura da alegria e da paz, agora me vejo na
condição daquele desportista que, apesar da grande concorrência,
encontra forças sobre-humanas na intenção de conquistar para si
próprio as alegrias do pódio da vitória...
Pelas terras atuais, onde me compreendo na condição de mero
trabalhador, servo humilde das boas obras, a palma da vitória
também não se alcança senão a conta de muito sacrifício e inauditos
esforços em fazer vibrar nas cordas invisíveis do coração generoso e
espiritualizado: a luz vibrante do Cristo, o Filho Perfeito de Deus.
Ele! o Nosso Senhor e Mestre, pelo valor de sua alma gloriosa,
continua a trabalhar e a construir o Reino Divino, mesmo que nos
corações das Almas já fortalecidas pelo sofrimento, pelo serviço e
pela dedicação à perfeita harmonia do Espírito Eterno, seja nas
regiões fronteiriças do vosso Espaço dimensional, nas de outras
constelações, ou nas esferas sombrias dos corações da Terra.
Afinal, o trabalho não pode parar!... E onde sejamos convidados a
servir, haveremos de produzir ao cêntuplo... Sempre em busca do
melhor e no desejo ardente de conquistar os corações humanos pelas
formosuras da gentileza e da felicidade.
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Vez por outra, eu tenho voltado ao plano material de vossa
Terra!...
Nestas caminhadas, desprovidas de maior receptividade por parte
dos seus médiuns, medrosos de minha presença carinhosa e amiga,
tenho encontrado no sine qua non de vossa organização psíquica a
característica tenebrosa para o império da preguiça moral, a
converter os atuais passos dos meus irmãos da vida terrena
(particularmente a dos espíritas!) em futuras pegadas de dor e
sofrimento, fazendo-nos recordar das questões bélicas dos mais
sinistros interesses das civilizações, infantilmente consideradas: do
primeiro mundo!... pois, o mal que lançamos para fora de nós, com
certeza haverá de destruir-nos por dentro primeiro, e é algo
que lamento profundamente, já que o solo “varonil” da Terra do
Cruzeiro fora preparado pelas mãos do Sublime Semeador da Vida na
intenção de “fertilizar” a alma de seu povo com o mais profundo
interesse pelas causas do Consolador, previsto por Ele mesmo há
mais de dois mil anos.

As duas figuras acima (Branca de Neve e Zé Carioca) representam a perfeita
“imagem” do que tenta nos ministrar o querido Walt.

Lembremos, desde já, que a astucia e a malícia são formas
pegajosas de feitiçaria, com as quais todos nós haveremos de nos
entranhar se não tomarmos a devida precaução pela especialíssima
assepsia do amor fraterno e da camaradagem, sem restrições.
Eu estou afirmando: sem restrições materiais e sem quaisquer
impedimentos de ordem social.

Deveremos sempre ser simples e humildes de coração,
assim como nos ensinou o Cristo Jesus.
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Movimentemos as nossas forças espirituais para frente, mesmo
que na condição de seres rastejantes, e fortalecidos pelo ideal
Cristão volvamos aos caminhos luminosos da Grande Jornada,
compreendendo que para sermos verdadeiramente felizes hoje,
teremos, irremediavelmente, de construir ao nosso redor, no grande
oceano da vida, a felicidade de todos, como numa verdadeira barca
de Salvação, só que dessa vez, ao invés de animais e alguns “gatos
pingados” será a humanidade inteira a ser salva.
O barco, meus filhos do coração, não está à deriva.
O Cristo Jesus nos conduz!

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 19 de agosto de 2013, às 08hs57min)
Nota do médium: Até o término da mensagem espontânea acima,
sequer tínhamos tido contato com a vida pessoal do querido Walt Disney,
seja por biografias ou pela televisão. Apenas o conhecíamos pelo fato de ter
sido o grande idealizador e criador dos personagens Disney: Mickey, Pato
Donald, Pateta e outros.
Curioso, por saber um pouco mais acerca de sua atual situação de
Espírito desencarnado, perguntei ao querido Disney onde ele se
encontrava como Entidade liberta dos liames da matéria carnal do
solo terrestre, e a resposta não se fez esperar. Sorridente, e muito
feliz, passou a se expressar em tom formal para que não
desviássemos a atenção para questões que fossem de fórum intimo,
sobre a sua personalidade, perdendo assim o foco de sua
mensagem, que fora dedicada ao conjunto da sociedade encarnada
na Terra:
- Na minha atual condição de ser extra-planetário, me encontro residente
em uma das esferas espirituais do Planeta Marte, de onde posso
tranquilamente continuar a nutrir carinho, respeito e dedicação aos irmãos
que deixei sobre a Terra.
Não temos a necessidade de vir em corpo espiritual ao solo de seu
Planeta, já que, por motivos de insalubridade em seu meio ambiente, não
podemos nos dar “ao luxo” de nos contaminar com esta ou aquela outra
forma de doença, tão comuns em seu habitat planetário.
Permitido pelas Altas Autoridades de nosso orbe, ou se o desejarem,
pelos Governantes de nosso sistema de Administração, que se caracterizam
hoje, mais ou menos, nos mesmos termos da época Helênica de vossa
História, em regime de social-democracia avançada, nos sintonizamos
com a sua sociedade por intermédio de ferramentas eletrônicas de
alto calibre visual e auditivo, quando podemos, sob o nosso solo,
vislumbrar não somente as correntezas maravilhosas de luz e força
teledinâmicas de vossa atmosfera, estratosfera e outras camadas de vossa
organização planetária, mas, também, cada particularidade de suas
comunidades sociais e, às vezes, mesmo de suas individualidades.

155

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
Não nos consideramos, por isso, seres ajelizados, ou ainda, Entidades
fora do corpo material, haja vista que, para nós mesmos, não passamos
de indivíduos comuns, apenas habitando em outras faixas de existência
que não aquela onde se movimentam os amigos do Planeta Terra, mais
particularmente em sua Dimensão carnal (a 5ª. Esfera). E digo mais,
existem determinadas criaturas encarnadas na Terra, senhores de si, com
capacidades mediúnicas em condições de entrarem em relação com a nossa
vida marciana, sem que precise, necessariamente, se deslocar em corpo
espiritual ou em naves interplanetárias para nos alcançar não somente o
pensamento como também a visão clara e estendida de nossas
Comunidades, em tarefas corriqueiras.
Estas são, com certeza, excepcionais ferramentas de serviço que poderão
ajudar na divulgação das Verdades expressas por Allan Kardec, a qualquer
hora e em qualquer momento por médiuns encarnados em vosso mundo
material, porém haverão de ser considerados irmãos de elevado padrão de
serviço pelos respeitáveis companheiros da Doutrina Espírita, como amigos
e trabalhadores sinceros e não como míseros usurpadores do “poder”, sem
vaidosos e prepotentes, que, aliás, diga-se de passagem, poder este que só
pertence ao Senhor.
Vocês devem dar o voto de confiança a tais companheiros da
mediunidade na Terra, pelo que podem beneficiar a comunidade humana,
caso contrário serão levados de roldão pelas correntes luminosas da
Evolução Espiritual, atrasando-se em demasia, por isso mesmo se
transformando vocês humanos terrenos em peças ultrapassadas da grande
engrenagem universal.
Segundo o nosso Guia Chico Xavier:
- “Tal comunicação, fora possível em obediência aos preceitos do
Magnetismo telúrico de Marte, quando os Amigos Espirituais do medianeiro
providenciaram a sintonia natural e necessária para que se desse a
comunicação sem qualquer impedimento de ordem intelectual, haja vista o
querido Mensageiro das Altas Esferas Marcianas estar, a muito tempo, sem
afinidade com a linguagem terrena.
Sendo assim, para que houvesse, por parte de nosso aparelho mediúnico,
uma interpretação mais ou menos fiel de seu pensamento, estivemos lado a
lado dele, lhe influenciando os implementos psíquicos para a sugestão
hipnótica, e de tradução simultânea.
O que ficou claro para mim mesmo, ao notar de relance, após o
fenômeno de psicografia, o querido Disney ser portador de uma
linguagem completamente incompreensível para os padrões de
comunicação ora conhecido no nosso Planeta.
Ficou-nos a sensação de estarmos nos comunicando, verdadeiramente,
com um ser Alien...

Mas, obviamente, que tão terno e tão generoso como o mais
perfeito Anjo das Regiões Sublimes do Céu!!!
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Capítulo 20

PÔ CARA! SEJAMOS AMIGOS!...

Walt Disney
Por acaso, seria possível algum companheiro do Plano Físico
afirmar que seria impossível um humilde, quão despretensioso,
marciano ter condições de conversar “de frente” e “tetê a tetê” com
vocês, como qualquer colega de classe, embora na exata contramão
dos interesses imediatos por qual tanta gente ainda se entrega como
se fossem velhos perdidos nas correntezas do passado longínquo,
quando as feras saiam à luta com a única intenção de fazer depósito
de alimentos, esperançosos de nutrição apetitosa e comida farta?!...
Sejamos sinceros, quantos anos seriam suficientes para se poder
incutir na mente dos humanos de vossa Terra, de que o segredo da
vida feliz está exatamente em fazer ao próximo o que gostaríamos
que ele nos fizesse?!...
Não se preocupem! eu também não saberia precisar tamanha
arquitetura na argamassa craniana de meus irmãos terráqueos,
mesmo porque ainda estamos longe de possuir a bola de cristal
perfeita, com a qual poderíamos, se fosse o caso, medir a extensão
da natureza animal que ainda jaz na selva de suas armaduras
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espirituais, ou seja, os seus formosos corpos astrais, trabalhados
desde os milênios passados pela sua própria capacidade de
assimilação, retenção e refração das forças telúricas da vossa
Dimensão, que, de certa maneira, ajuda as suas organizações
fluídico-astrais a se manterem de pé no rumo da sonhada perfeição,
mas tão pouco reverenciada pelos corações humanos, apesar da
sinceridade dos “desejos” e da “necessidade” inviolável de todos
aqueles que já se portam como criaturas em ascensão para Deus!...

Os meus estudos em Marcvent II – um bairro próspero e aprazível
de uma das grandes cidades de nossa região espacial, na linha
equatorial que reparte um grande vulcão “ativo” que ajuda a carrear
chumbo, cobre e calcário marciano (material “vivo” das rochas. Não
prescindimos ainda da utilização de seres inferiores de nossa
Natureza geológica para a composição de outras substâncias
necessárias a nossa existência, também humana, apesar de se
apresentar em condições diversas às do seres terrenos) para as
lagoas de manufaturamento de produtos químicos e plásticos de
nosso meio, que posteriormente serão utilizados (e reutilizados!)
pelas nossas Indústrias na produção de implementos agrícolas,
farmacológicos, de vestuário e aeroespacial! –, versam sobre as
possibilidades de contato com outras Comunidades do Universo, mais
além de nosso sistema de quasares, dentro ainda de nosso sistema
solar Espiritual, muito mais amplo e diversificado em suas bases
cosmogênicas do que o de vocês e com características matemáticas
especialíssimas, no qual está incluso o vosso sol e a encantadora
Terra Material. – recorrendo às promessas pacificadoras da vossa
Física Moderna, podemos assegurar que o Universo visualmente
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detectado pelos super telescópios de vosso plano, ao invés de estar
se expandindo, como pensam os respeitáveis estudiosos de vossa
civilização, em realidade está submergindo nas próprias entranhas
das galáxias invisíveis.
Assim, como o Homem e seus ecossistemas de galáxias, via lácteas
e outros tantos turbilhões de agentes planetários e espaciais estaria
voltando para a Casa Paterna, segundo a proposta Evangélica –,
temos principiado alvissareiras oportunidades de Transcomunicação
por meio de equipamentos eletrônicos (TCI) e, melhor ainda, por via
da Mediunidade – ferramenta incrível, posta a serviço de todas as
raças do Universo! – santificada pela intenção sempre sincera nos
povos espiritualizados de se encontrar cada vez mais consigo mesmo
e, em último plano, com o próprio Criador Perfeito.
Uma das obras literárias, alusivas ao assunto, que pode ser
manuseada por cada um dos meus irmãos do Plano Material da Terra,
com margem segura de acerto, é exatamente a do amigo e colega
desencarnado Prof. Dr. Hernani G. Andrade: “DIÁLOGOS COM
HERNANI GIMARÃES ANDRADE” (se não me engano, da Editora
Didier, de Votuporanga/SP), na qual temos encontrado, numa síntese
fascinante, fortes indícios de confirmação da TCI, exatamente pelo
alto valor científico, cultural e espiritual de suas informações, sempre
narradas em plena lógica quanto em pareceres experimentais de
outros pesquisadores, da Alemanha e de Luxemburgo.
Nota do médium: O querido Amigo Espiritual Walt Disney solicita que
eu lembre aos amigos leitores da especialização de minhas faculdades
mediúnicas, no que se refere à impressionante possibilidade de ver
(nitidamente) os Espíritos que se movimentam pelas telas da
televisão e do computador, estejam se movimentando em equações
de tempo passado, presente ou futuro. O certo, é que para a minha
clarividência nem mesmo tem escapado os pensamentos dos personagens
de determinado filme, programa, ao vivo ou gravado, quando pelas suas
irradiações áuricas fica-me a descoberto as suas intenções e os seus mais
íntimos pensamentos, com o detalhe de, em determinadas circunstâncias,
eu poder até visualizar as “imagens” verdadeiras de seus pensamentos
como a jorrarem de suas mentes.

Obviamente, que não descartamos os erros peculiares a qualquer
estudo primário em vosso plano de ação, no entanto, como
afirmamos a pouco, esta preciosa obra da Didier, no geral, está
constituída por saboroso néctar de conhecimento.
Possivelmente, encontraremos, num futuro próximo, outros
agentes e servidores da Mediunidade esclarecida e bem orientada,
tão dispostos quanto o nosso médium atual em fazer luzir para o
plano carnal as claridades faiscantes dos planetas habitados –
embora, muitos ainda habitados por seres de moderada capacidade
de compreensão moral – de nosso sistema de corpos estelares,
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proporcionando às Ciências diversas do globo terrestre as mais
generosas tertúlias de intercambio cultural, social e cívico, trazendo
para os Homens do planeta as alegrias de uma sociedade iluminada
pelo conhecimento em Deus e pela sua vivencia na Caridade.
Caridade! Que bela palavra!... que nos estimula e nos conforta por
sabermos que existe algo mais além da inteligência pura, pois se
somos detentores de capacidade intelectual e racional, também
temos o conforto do sentimento, nos proporcionando paz e alegria
onde quer que estejamos ou fazendo, sempre na companhia de Deus,
porque Deus é amor, e pelo amor jamais seremos solitários.
Lei esta, absoluta para todos os quadrantes da Eternidade.

Pois então, já puderam medir a extensão desse convívio salutar
entre os encarnados de Marte e os encarnados na Terra?!...
Aliás, como já podem (e devem!) presumir os nossos colegas
espíritas, para mim mesmo sou tão encarnado, vivente em uma
matéria sólida, quanto o mais mortal de vosso planeta.
Não foi por acaso que Allan Kardec lecionou sobre o assunto, ainda
nas páginas da sua fascinante: “Revista Espírita”, veículo de
comunicação e divulgação do Espiritismo no século XIX, que teve
poderosa influência nos meios sociais e acadêmicos ao tempo da
Codificação Espírita, quando ele, mesmo que muito palidamente,
embora o seu caráter completamente revolucionário, lecionou sobre
as vidas extraterrestres, particularmente em Júpiter.
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Continuemos a marchar para a frente, seguindo os passos do Nosso
Instrutor Divino, amealhando pelo caminho, mesmo que seja
somente pelas beiradas, os amigos e companheiros com os quais
poderemos contar no grande futuro como agentes positivos de nossa
salvação, compreendendo que, para cada gota de sangue que
venhamos a escorrer por alguém que se debate nas sombras do
sofrimento e do desespero, posso lhes garantir que serão centenas,
e, quem sabe, até milhares de almas, que mesmo a se contorcerem
sobre as chamas do infortúnio pessoal: não conseguirão esquecer
do nosso gesto de bondade que lhe tenhamos ofertado, ou a
qualquer pessoa de sua parentela.
A amizade sadia é obra do tempo, mas é uma especiaria do amor
verdadeiro, produzido pelas correntes do sentimento puro, devotado
e sincero.
Muita paz, meus queridos filhos, e sejamos amorosos, ternos e
felizes como o Cristo nos exemplificou.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 20 de agosto de 2013, às 18hs51min)
Nota do médium: Pelo apresentado, ficou evidenciado que a constituição
fisiológica e fisioquímica dos seres marcianos tem intima relação com a
natureza mineral, muito diferente da nossa como seres substancialmente
necessitados de elementos vitais dos animais inferiores.
Parece-nos que os amigos de Marte, já deram um salto à frente na
evolução biológica de sua espécie Humana, em relação a nós da Terra,
deixando para trás as matanças dos animais, no entanto não podemos
deixar de observar que, mesmo esses seres vivos da “rocha” marciana, são
também elementos primários de sua espécie, recebendo assim, por eles
mesmos, uma consideração venerável por sua nobre colaboração na
manutenção da ordem evolutiva do Planeta.
Segundo o querido Espírito de Disney, os marcianos levam a sério os
estudos em torno da Cosmologia, com particular interesse para a Astrologia
Científica, segundo os padrões de análises e aferições deles mesmos:
- “Para nós, os fluidos cósmicos das estrelas estão como para
vocês o próprio ar que respiram.” – nos afirma o querido Benfeitor
marciano.
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Capítulo 21

CRIAÇÕES MENTAIS

Elizabeth Taylor
Meus queridos amigos! filhos do Deus Altíssimo e meus irmãos pelo
Espiritismo-Evangélico, saudemo-nos uns aos outros com o mais
fervoroso débito de gratidão ao Cristo, pela oportunidade generosa de
seu coração magnânimo de podermos nos entregar neste momento,
e mais uma vez, aos estudos sempre prazerosos da Imortalidade, e
sempre sem preconceitos, mediando em nossos corações cada vez
mais havidos de amor e carinho: o Sentimento puro da Paixão de
Cristo, quando, assim como Ele nos exemplificou, possamos nos
entregar de corpo e alma, uns aos outros, pelos Seus propósitos
divinos, ou seja, a da Cristianização de todo o globo terrestre: pela
Paz, pela Solidariedade e pela Justiça Divina.
Compreendemos que muitos de nossos leitores de agora, haverão
de questionar o motivo de nós, Espíritos comuns e de “origem”
cultural tão distinta da Ciência, possamos, por nossa vez, trazer
tantas oferendas de luz acerca das maravilhosas ferramentas do
Espírito Eterno, por uma proposta totalmente Evangélica e unida à
Ciência dos Imortais, quando, segundo vocês, deveríamos em
verdade estarmos a cogitar, apenas e tão somente, das delicadas
sutilezas da: Arte Espiritual...
Pois bem, então eu lhes pergunto: será que em nosso Novo Plano
Dimensional estaríamos, unicamente, relegados a uma única forma
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de entendimento da Vida, sendo que, mesmo em vosso mundo
atrasado, todos são livres para estudar, investigar e compreender
todos os tipos e todas as formas de Cultura, seja na da Filosofia, na
da Ciência, ou então, na mais glamorosa de todas elas, na da
Religião?!...

Por este motivo, sinceramente, não vemos qualquer fundamento
para que haja, prováveis, quão possíveis, investiduras peçonhentas
por onde o nosso estimado medianeiro, Vivaldo, venha a ser vitima,
por este ou aquele outro investigador desavisado, que, munindo-se
das ferramentas da inveja e do espírito de concorrência, tenha,
unicamente, em sua mente doentia e selvagem o sentimento de
despeito para com as coisas sublimes de Deus, em nosso caso
particular: a Mediunidade.

163

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Também temos consciência de que a grande massa de
companheiros da vida planetária, é hospedeira de outras tantas
mentes invigilantes, encarnadas e desencarnadas, causadoras não
somente de distúrbios na economia celular do sujeito, a facilitar o
surgimento e a proliferação de verdadeiras síndromes patogênicas,
doenças de difícil diagnose e tratamento na esfera dos mortais, como,
muito particularmente, patrocinadoras dos mais despóticos processos
de obsessões complexas e que haverá de levar o homem atual aos
mais angustiantes conflitos de ordem emocional e psíquica, somente
debelados após vários séculos de tratamento assíduo pelos
laboratórios santificantes da dor e do sofrimento.
Obviamente, que não temos a intenção de aterrorizar a quem
quer que seja, mas reconhecemos, com toda a sinceridade de nosso
coração, que este tema já fora assunto de estudo dos mais
respeitáveis estudiosos do Espiritismo, quanto continua sendo
tanto na amada Terra quanto no Invisível, dessa maneira não vemos
qualquer motivo para que os nossos companheiros de Doutrina
Espírita venham a se constranger com uma ou outra argumentação
de nossa parte, embora a particularidade de ainda sermos Espíritos
basicamente muito insignificantes, em relação a nossa abordagem
temática.

Mesmo porque, muito se disse a respeito do assunto, muito já tem
sido discutido, particularmente pela lavra mediúnica de Chico Xavier,
mas muito ainda haverá de ser dito, não só sobre os princípios
valorosos da Ciência da Alma, mas, e principalmente, pela equação
perfeita que trará aos corações desejosos de aprender e construir
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pelo amor, dessa forma, principiando a sua retomada na grande
escalada do Monte da Luz Perfeita.

Espírito André Luiz (por Chico Xavier), “CONDUTA ESPÍRITA”, FEB.

Estejamos certos de que os valores espirituais que jaz em nossa
intimidade, haverão de se manifestar mediante a nossa iniciativa de
caminhar, mesmo que seja um passo após o outro, sem grandes
saltos evolutivos, seguindo as pegadas consoladoras do Cristo Jesus,
na condição do Excelso Preceptor, a esquadrinhar os nossos corações
com o Seu formoso beijo de pura luz e eterna felicidade.
Joguemos fora a preguiça, meus irmãos, e como os valorosos
soldados em difícil fronte de batalha, ergamos a bandeira de nossa
Causa Santa: o Espiritismo, vivido e praticado, sentido e
divulgado, e façamos o que o Senhor nos pede: “Amemo-nos uns
aos outros como Ele nos amou”.
Tomemos muito cuidado com o que pensamos.
Procuremos sempre formular votos de carinho, respeito e afeto
para com toda a Natureza, desde o mais humilde inseto a mais bela
estrela do firmamento.
Que Deus seja louvado, minhas doces crianças espirituais!

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 25 de agosto de 2013, às 09hs08min)
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Nota do médium: A querida Entidade Elizabeth Taylor, traz em seu
coração amigo o mais terno e mais formoso sentimento de carinho pelos
irmãos do solo planetário.
O seu delicado aspecto espiritual (perispírito), se nos apresentou num
rosa-carmim timbrado de safirina luz prateada em sua intimidade
energético-fisiológica, a nos perpassar o próprio coração com o seu terno
encantamento de Mulher perfeitamente voltada para a divina missão de
amar.

Segundo o nosso querido Amigo Elvis Presley, o Benfeitor Espiritual que
organiza e promove o presente encontro de Almas Sublimadas pelo serviço
intenso de amor à Cultura do Bem sobre a face da Terra que deixaram
recentemente para trás, nos séculos XX e/ou XXI:
- Ela, a nossa querida quão estimada amiga espiritual, Elizabeth Taylor,
apresenta-se revestida de sublime halo de luz, produzido não somente pela
sua figura bela e encantadora, quase com o mesmo talhe de uma
inabordável deusa grega, mas, e principalmente, pelos seus traços de União
perfeita com o Deus de Bondade, que teve nela, enquanto encarnada, uma
dedicada e muito zelosa companheira das causas humanitárias da
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existência planetária, quando soube converter o seu precioso tempo de
estrela hollywoodiana em diversificadas e generosas oportunidades de
socorrer e servir aos humilhados e aos mais aflitos, que, na “calada da
noite”, vinham lhe buscar o conforto de amiga solidária, leal e muito
sensível.
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Capítulo 22

ALMA E CORAÇÃO INTEIRO!

Ingrid Bergman
TEMOS ANDADO POR MUITOS LUGARES,
ÀS VEZES ALTOS E OUTOS NO BAIXO,
PELAS TERRAS POR QUAL PASSAMOS,
SORRIDENTES E ALEGRES,
QUE TRAZEM PELA MANHÃ AS CLARIDADES DA PAZ,
E PELA NOITE, REPLETA DE ESTRELAS,
O SOLENTE SORRIZO DO AMOR...
SERIA UM TANTO AMBÍGUO,
RETRATAR AS FORMOSAS REGIÕES DO INFINITO,
LOGO EU QUE, ATÉ ENTÃO, NÃO PASSSAVA DE UMA REBELDE
ESTRELA HOLYWOODIANA, DECREPTA E RETARDADA...
NO MEU MAIS FORMAL TESTEMUNHO DE DOR,
MAS, SEM MEDO DE MUITO ERRAR,
GARANTO À CADA UM DE VOÇÊS, MEUS QUERIDOS IRMÃOS,
QUE A PAZ “DAQUI” SÓ HAVEREMOS MESMO DE ALCANÇAR,
QUANDO MUITOS PONTAPÉS TIVERMOS TOMADO,
NOS NOSSOS FUNDILHOS ABARROTADOS, E BARATOS,
COM UMA BOA DOSE DE: LUTA, SOFRIMENTO E TRABALHO,
PARA QUE “NO FIM DA VIDA” (QUANTA INOCÊNCIA!...),
JÁ ENTRANDO NA PRÓXIMA AVENIDA...
ESTEJAMOS CONSCIENTES, HOJE E AMANHÃ,
DE QUE JESUS É O NOSSO MÉDICO E SENHOR,
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E NÓS, DIANTE DA SUA GLÓRIA
NÃO PASSAMOS DE POBRES COITADOS,
SEUS PACIENTES: INCAUTOS,
PRECIPITADOS E DESAUMADOS...
A PEDIR-LHE, HUMILHADOS,
MISERICÓDIA FRENTE AO DEUS DE BONDADE,
PALA NOVA OPORTUNIDADE:
DE SERVIR, AMAR E TRABALHAR,
JÁ DO LADO DE CÁ...
AGORA, MAIS ALEGRES, FELIZES E SORRIDENTES...
COM HONRA E GLÓRIA, DESTEMOR E AMIZADE,
NAQUELE “GEITINHO” BRASILEIRO,
QUE TODOS NÓS SEMPRE AMEREMOS,
DE ALMA E CORAÇÃO INTEIRO!

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 27 de agosto de 2013, às 07hs45min)
Nota do médium: Neste poema, a doce Entidade Espiritual Ingrid
Bergman teve o auxílio do companheiro desencarnado Jair Presente, que
apenas lhe ajudou na estrutura do texto, segundo o interesse da própria
autora. O querido Jair, como já deve ser do conhecimento de muitos, tratase de um poeta da Vida Maior que psicografou inicialmente pelo nosso
estimado Benfeitor Chico Xavier.

Entusiasmado pelo profundo carinho que ela tem nos depositado
no decorrer dos últimos três anos, quando os Espíritos da 9ª. Esfera
Espiritual da Terra passaram a nos declinar a sua atenção, lhe
fizemos a seguinte pergunta:
Querida Ingrid, boa noite, como a amiga se apresenta diante de nossa
faculdade mediúnica, pois se você me permite falar, observo o seu
coração batendo bem dentro do meu peito esquerdo, como se ele
estivesse entranhado no meu próprio aparelho cardíaco material?
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- Já era esperado que o amigo me fizesse esta pergunta, mesmo porque
eu mesma lhe induzi a fazê-la. Você se utilizou da palavra correta, pois
estamos verdadeiramente entranhados um ao outro neste momento, nos
apresentando como perfeitos seres simbióticos, a necessitar um do outro,
até mesmo de uma única gota de água que venha a cair em uma de nossas
bocas. Sinto-me feliz, em poder dizer-lhe que realizaremos nesta noitemadrugada uma bela e encantadora viagem astral à nossa: “Colônia-Lar
Esperança e Benção”, quando o amigo poderá se inteirar mais amiúde das
nossas tarefas e compromissos espirituais.

Lembramos aos leitores queridos, que não somos poeta, sequer tivemos
qualquer aula sobre as diversas técnicas de sua composição doutrinária,
apenas, na condição de humilde medianeiro, temos procurado captar o
pensamento dessas Entidades amorosas, que trazem em seus corações o
cálice delicioso da ternura e o vinho sagrado do amor verdadeiro.
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Capítulo 23

UM DIA DESSES!...

Rock Hudson
Quando menos se espera, acontecem as coisas mais inusitadas.
Mesmo pelas planícies das terras do Céu, onde o verde é mais
verde e o azul, sob diferentes e variados aspectos, é sempre mais
encantador, com aquele toque de luminosidade que encanta não
somente aos olhos, mas também aos corações do Espírito romântico
e sempre saudoso das coisas belas de todas as épocas...
Então, como eu ia dizendo, nas minhas corriqueiras caminhadas
pelas veredas do Lado de Cá da Vida dos mortos, posso garantir que
não encontrei muitas diferenças entre aquelas com a qual me deparei
quando ainda transitava pela vida dos vivos da Terra.
As peripécias dos Espíritos estão em de acordo com a condição
moral que trouxe após a sua passagem pelo portal da tumba.
Caso tenha sofrido bastante, e com bastante resignação, haverá de
encontrar do Lado de Cá as mais seguras afirmações de que há sim,
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Um Banco, Um Altar e Um Microfone, quando haverá de ser
incentivado pelos Agentes da Verdade Imperecível a fazer a sua
própria confissão (no Altar!), e após ter compartilhado o seu sucesso
(pelo Microfone!) com as demais criaturas que se encontram na
mesma posição, e a partir daí, somente depois desse primeiro
momento é que poderá sacar (do Banco do Céu!) as suas imensas
economias do Dinheiro Sagrado de Deus... que sempre nos oferece
lucratividade certa e cada vez maior, onde quer que venhamos a
renascer, ou reencarnar!... Embora, muitas vezes apenas nasçamos,
ou encarnemos!...

Rock Hudson
Aquelas virtudes amealhadas durante a sua estadia na carne e que
foram motivos de dor e consagração na morte, ao mesmo tempo em
que fazem verter lágrimas dos olhos, para a maioria dos
trabalhadores da Mediunidade Caridosa (caridosa mesmo!), também
são poderosos veículos de elevação para os Mundos Superiores da
Eternidade, haja vista que estes, os médiuns, tiveram a seu favor não
somente a condição inalienável de piedosos servidores da Causa
Cristã sobre o mundo transitório, mas, no meu entendimento, o de
verdadeiros expoentes da Vida Feliz, sempre convidativos, já que
souberam dar o exemplo do libelo da autoridade moral em relação à
própria obra mediúnica, a qual aprouve o Bom Deus lhes permitir que
fosse o veículo mais ou menos afinado de recepção das páginas do
Infinito, por onde, pela própria natureza do trabalho, puderam
alcançar com o seu total desinteresse material: A Palma da Vitória
com Jesus Cristo, facultando, então, ao plano carnal as delícias de
uma faculdade santificada: pela bondade e pela justiça, pelo amor e
pela entrega de seus próprios Espíritos nas mãos do Senhor, com
isso, ao chegarem do lado de cá da vida, passam a arrecadar os
tesouros verdadeiros da Eternidade, aqueles que a ferrugem não
consome e as pragas não envenenam...
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Com isto dito, podemos assegurar que sim... existem coletividades
espirituais repletas de formosas alegrias, entretecidas pelas mais
belas concepções do amor perfeito, verdadeiras comunidades de
seres angélicos a vagar pelo Universo em busca dos desesperados e
dos sofredores, com os quais poderão, mente a mente, e coração a
coração, entreter os mais deliciosos diálogos, num misto de ternura e
exaltação a Deus, nos quais todos poderão ser felizes mediante o
mandamento primeiro, o de amar a Deus acima de todas as coisas,
concorrendo ambas as partes para a consagração do amor perfeito, e
no Seu segundo mandamento, o de amar ao próximo como o próprio
Senhor nos amou.
O Cristo nos disse: “Esta é a Lei e os Profetas”.
Mas nas Esferas dimensionais mais próximas da crosta da Terra,
encontraremos civilizações muito entrosadas e entronizadas com as
suas respectivas contrapartes no solo do Planeta, como a solicitarem,
uma da outra, o obséquio da obsessão recíproca, quando podemos
ver, um pelo outro, numa teia de condicionamentos atávicos, uma
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perfeita intromissão na vida uma das outras, como se o grande portal
da cova não tivesse feito qualquer construção educacional na
intimidade dos corações de toda essa gente que ainda lastima por um
pedaço de carne animal e um espumante copo de cerveja (sempre
carregado de parasitas astrais!), a caracterizarem, em si mesmos, o
enorme contingente de forças magnéticas delinqüentes a
movimentarem-se em suas mentes e em seus próprios
corações colecionadores das mais horrendas “imagens” (serão,
somente imagens?!) da animalidade ancestral.

Então, lhes perguntamos, queridos irmãos, onde estaria em
realidade o espírito valoroso do Homem do século XXI?!...
Acreditamos, infelizmente, que andando de um lado do outro do
imenso labirinto do descaso espiritual, como se não pertencessem a
qualquer uma das faixas de Vida, sensória e extra-sensória, mas
unicamente imbuídos do propósito medonho de se converterem em
múmias ambulantes, a buscarem sem rumo e sem destino, o
sarcófago escuro da própria insanidade.
No entanto, apesar do desleixo quase compulsório de nossos
irmãos sediados nestas paragens do Universo material e semimaterial, posso me considerar um Espírito esperançoso, já que
o nosso retorno à faixa de existência desses inumeráveis irmãos, pelo
convite generoso do nosso querido amigo Elvis Presley, já é um sinal
luminoso de que os Espíritos do Senhor, da Equipe da Verdade, estão
a postos e entregues ao desejo ardente de materializar, no plano dos
mortais, a mensagem libertadora do Divino Profeta, de que num
tempo qualquer, mais cedo ou mais tarde, haverá de ter um só
rebanho e um único Pastor.
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Devotemos a nossa vida aos interesses superiores, não deixando
que qualquer mácula de orgulho, egoísmo ou preconceito faça ninho
em nossos corações.
E exaltando o Nome Santo de Deus, ofertemos a nossa bolsa, o
nosso tempo e as nossas mãos ao serviço de Espiritualização do
Planeta, dessa forma contribuindo com as Esferas da Luz pela
necessária paz no mundo inteiro, dos encarnados e dos
desencarnados.
Que Deus seja sempre louvado.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 28 de agosto de 2013, às 22hs31min)
Nota do médium: Segundo nos informou o querido Espírito Rock
Hudson, ele está se preparando para reencarnar no solo planetário, agora
na condição de uma linda mulher, a qual trará em sua psicologia o gosto
pelas Artes Cênicas e pela Música.
Ainda, segundo ele mesmo, terá como seio acolhedor na Terra a própria
América do Norte, com a qual travará grandes embates pela conquista
definitiva dos valores primeiros do Homem-Espírito, a liberdade, a moral
religiosa na educação infantil e a proteção aos princípios de Justiça Social.
Antes de darmos prosseguimento a esta nossa anotação do médium
(realizada em 28 de agosto de 2015), gostaríamos de fazer algumas
perguntas ao querido Amigo Espiritual Rock Hudson, que no decorrer dos
últimos três anos de nossa modesta atividade psicográfica tem nos
devotado tanto carinho e tanto amor que ficamos até envergonhados por
tamanha assistência do Mundo Maior, por reconhecemos que nada temos
feito para merecer tanta graça:
- Pode ser, meu irmão?
R- Porque não? (Risos).
- Por favor, não me leve a mal, mas todos nós sabemos que o amigo, na
sua última experiência carnal, fora homossexual. Isso, lhe trouxe algum
inconveniente após a sua passagem para o Mundo dos Espíritos.
R- Na verdade, isso só em trouxe muita alegria, mesmo.
Não estou aqui tentando fazer média com o público encarnado, mas
unicamente desejando relatar as coisas que eu vivi, segundo eu tenho
permissão para falar, pois os amigos não desconsideram que a Verdade
para vocês, Espíritos pouco resistentes aos quadros absolutamente reais da
Vida Espiritual, deve ser sempre dosada a capacidade de compreensão e
absorção psicológica de cada criatura, seja encarnada ou desencarnada.
- Mas, alegria em que sentido, meu irmão?
R- Não temos muito o que explicar, pois qualquer espírita que já tenha
estudado um pouquinho da vasta literatura espiritualista, também, já deve

175

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
saber que na Vida Imortal o sexo é encarado de maneira muito diversa, e
também vivenciada, da dos seres sediados no plano material.

Não que após a morte material, todas as pessoas vão encontrar situações
espetaculares na área vasta da Sexualidade Espiritual, mas, socialmente
falando, esta situação já é maçante para a maioria dos seres que vivem do
Lado de Cá, pelo menos nas regiões do Espaço de ordem mais elevada.
Costumam dizer por ai que a atividade sexual do lado de cá medeia o
sensacional e o fantástico, mas não é bem assim não, pois nas Regiões
mais próximas do Planeta, e mesmo em outras regiões bem mais elevadas
do Infinito, o sexo é feito de maneira regular e tão convencional como
vemos por ai.
Devemos levar em consideração que a vida em outras regiões do
Universo, seja no nosso ou em outros Universos Invisíveis, iremos encontrar
infinitas formas de vida humana, e dentro desse pensamento, mais que
racional, é natural que a fisiologia das criaturas, que são nossos irmãos e
irmãs, também deverá sofrer, ou não, alguma distinção, embora, e em
princípio, a natureza dos sentidos seja praticamente a mesma, dentro
do conceito da mecânica de que: toda área afetada por um
determinado tipo de força haverá de sofrer a sua resistência
potencialmente relativa. Ou seja, toda expressão de sentimento e desejo
que se lance no espaço, voltará para o seu epicentro gerador, com a devida
carga e massa de onda estabelecida pelo alvo, ou receptor.
Peço-lhe perdão pela nossa maneira muito simplista de expressar o nosso
pensamento, mas é que não conhecemos muito bem sobre a matéria
científica, já que o que reconhecidamente posso assegurar é que sou um
homem muito feliz num corpo atual de mulher. (Risos).
Sim, pois já estou reencarnado na América do Norte desde meados do
ano de 2014.
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Rock ao lado de Elizabeth Taylor
- Muito obrigado, meu irmão, pela sua gentileza em nos ter
acolhido a curiosidade.
R- Fiquem em paz e com o meu reconhecido amplexo, sabendo que já
estou muito comovido pela certeza de que haverão de me colocar em suas
petições a Jesus Cristo.
O meu corpo atual é de mulher, o Espírito é de homem: fazendo e
desfazendo, criando e recriando oportunidades de crescimento e
aprendizado diante do futuro glorioso que nos aguarda aqui, ou Mais Além.
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Capítulo 24

SEMPRE FELIZ

Vinícius de Moraes
DIA VEM E DIA SE VAI...
SEMPRE APÓS UMA MANHÃ,
VEM A NOITE ESTRELADA,
NUM VÉU DE LOUCURAS E TORMENTAS,
OU ALEGRES E SORRIDENTES,
SEI LÁ, QUEM SABE?!...
NAS GLEBAS DE LUZ,
OU NAS TERRAS DA DESILUSÃO...
POR ONDE SE ENTREGAM,
SEDOSOS CAVALHEIROS,
E DAMAS APRECIÁVEIS,
EM SEUS FORMOSOS SORRISOS...
LONGE DE ENTREVEREM,
AS PERIPÉCIAS DO CRIME,
QUE TRAZEM EM SI MESMOS...
MUDAM A FORMA ENCANTADORA,
JÁ QUE NADA FIZERAM DO BEM,
QUE A VIDA LHES PROPORCIONOU,
EM OBRAS DE PAZ, AMOR E EXPLENDOR...
SENDO ASSIM, MEUS CAROS FILHOS,
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TEMOS DITO, SEMPRE E SEMPRE,
MESMO DIANTE DA TRISTEZA,
A NOS ARRAZAR OS CORAÇÕES,
OU A FRENTE DO CAMAFEU DAS DESILUSÕES,
TENDES CORAGEM...
LUTA, ESPERA E AGUARDA,
SENDO PACIENTE, LUCIDO E VICEJADOR,
POIS A VIDA TEM DESSAS COISAS,
QUANTO MAIS A GENTE SOFRE, BATALHA E CORRE,
MAIS TEMOS A LUCRAR...
JÁ QUE NA VIDA MAIS ALTA,
ONDE A BELEZA SE EXPANDE,
DE MIL FORMAS DIFERENTES,
DE AMOR DE AMAR...
SÓ SEREMOS MESMO FELIZES,
CASO TENHAMOS LUTADO,
COM UNHAS E DENTES...
HÁ! QUANTA BELEZA,

AO PREÇO DA FELICIDADE...
DE MUINTA GENTE!
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 01 de setembro de 2013, às 22hs31min)
Nota do médium: Vinícius, ao lado de Tom Jobim, é uma das
Entidades Espirituais mais atuantes na nossa faculdade mediúnica, não
necessariamente na área do conhecimento doutrinário, mas no seu valioso
concurso de Amigo Espiritual dedicado e zeloso, que tem nos trazido, junto
com o amoroso Tom, muitas alegrias espirituais, não somente pela
maneira como se apresentam espiritualmente, muito carinhosos e
fraternais, alegres e felizes, embora também bastante preocupados
com a situação atual do mundo material, mas pela maneira muito
característica de nos orientar sobre determinadas circunstâncias de minha
acanhada vida pessoal, com ênfase para a maneira pela qual eu devo
encarar as diversas tribulações da experiência humana.
Eu os observo tão perfeitamente (no seu próprio campo astral),

como se eu estivesse visualizando duas pessoas de nosso
meio físico, embora a suavidade de suas personalidades astrais, as
características singulares da dimensão em que transitam e levandose em consideração os específicos campos que, geralmente, fazem
limites (como telas intermediárias de proteção!) com a nossa vida
humana.
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Certa vez, apressado para lhe dar atenção, eu deixei de fazer o meu
habitual cafezinho matinal, quando imediatamente ele me apareceu e me
chamou a atenção, sorrindo: - “Meu filho! nunca despreze uma xícara
de bom café.”
Pode parecer algo muito simples, mas isso nos leva a crer que Lá Por
Cima (risos), eles, os Espíritos, também apreciam um bom cafezinho,
deixando-nos claro de que na Vida Espiritual não somente tem terra firme
debaixo de seus pés como plantações diversas e dos mais variados tipos de
grãos e hortaliças, frutas e legumes.
Entendemos muito bem que isto não se trata propriamente de uma
revelação inédita, pois André Luiz (por Chico Xavier), em “Nosso Lar”, já
nos havia desfechado essa mesma frase: “Temos céu sobre as nossas

cabeças e chão firme sob os nossos pés.”

Dessa forma, fica assegurado que: A Vida Continua!...
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Capítulo 25

COM TODO O MEU AMOR

John Lennon
Eu poderia cantar tranquilamente em verso e prova, desde a
manhãzinha quando o sol começa a dar os seus primeiros passos no
aquecimento das coisas e dos seres, até a noite enluarada, sempre
encoberta em seu lençol de pura ceda de estrelas rutilantes, a
pressagiar a humanidade em mais uma “saída do corpo”, quando
passamos a ver a imensa população de encarnados entrarem, de
forma mais intima, com o sono enternecedor pelas boas realizações
do dia, ou, então, com as avassaladoras paixões da noite, a se
iniciarem por entre os corcéis veludosos dos “sonhos” ou por entre as
aluviões torturantes dos “pesadelos”...
A “nota” harmônica ou desarmônica vai depender quase que
exclusivamente do esforço de cada um em ter feito o melhor ao seu
alcance na tentativa de desprender-se das más ações, ou em se
manterem na corrente de sobras das obsessões recíprocas, entre
encarnados e desencarnados, neste caso, sem se darem conta, ao
certo, de quem verdadeiramente é o terrível obsessor, um do outro.
E é dessa exata maneira que nós, os Espíritos fora do corpo carnal,
temos vindo receber os amigos ainda enfaixados nos sarcófagos
transitórios do corpo somático, que para a maioria dos encarnados
não tem passado de pobre servidor da gula, do sexo desprovido de
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sentimentos enobrecedores ou das paixões desenfreadas do
consumismo avassalador que mais tem transformado os seres
humanos em máquinas de fazer dinheiro, de gastar dinheiro, e, tão
somente, se deleitar com o dinheiro, como se nada mais tivessem a
fazer, produzir e se comprazer que não fosse o esgotamento de suas
forças mentais, e emocionais, pelo angustiante caminho do egoísmo e
da má querença.
Sim, pois ainda não conhecemos uma alma perdida pelo egoísmo
que tenha tido algum sentimento de carinho e respeito pelos demais
irmãos de experiência carnal... Se bem que, no lado de Cá as coisas
se complicam mais ainda.
Mas esta é uma outra história que haveremos de abordar em
momento oportuno, se Deus assim permitir...
Seria possível, os amigos encarnados da Terra compreender as
nossas palavras?!...
Ou será que teremos de, em determinadas ocasiões, trazer ao
consciente humano as experiências que vocês mesmos tem
vivenciado fora do campo somático, numa dessas “escapulidas”
durante o sono noturno?!...
Pra ser sincero, de todo o coração, não recomendaria tal iniciativa
ao pior dos meus inimigos...
Por si só, as lembranças que ficam alojadas na memória dos
companheiros de carne (mais sólida!), após o retorno das conhecidas
“viagens astrais”, em forma de presságios, angústia intima e de
calafrios, já seriam o suficiente para lhes deixarem de “orelha em
pé”, já que, infelizmente, a maioria, a grande maioria mesmo, ao
acordarem tem tido é vontade de nem acordar, tamanha a angustia
que trazem de suas peripécias do “outro lado da vida”, aliás, como
muitos dizem por aí: “coisa ruim é bom que a gente nem fique
sabendo”...
E esta, é a mais pura verdade!
Se deixássemos em suas memórias, apenas um terço (talvez,
menos...) do que vocês vivenciam do lado de cá da existência,
provavelmente demandariam de urgentemente o primeiro consultório
de psiquiatria, a buscar-lhe o socorro “imediato” pelos comprimidos e
tranqüilizantes, numa terapia sem qualquer vestígio de termino,
unicamente na intenção ilusória de apagar do subconsciente a grande
falta de pudor e extrema penúria emocional a que estão arrojados
desde a mais antiga era, quando, uns e outros, passeavam seminus
pelos corredores de alguma construção insólita de Sodoma ou
Gomorra.
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Obviamente, alguns, poucos mesmo, estão de fora desse contexto
de deixar até mesmo o pobre Bocage para traz, na grande e insana
corrida de quem poderia vir a ser mais louco ou mais estúpido.
Sim, poderíamos dizer: COM TODO O MEU AMOR, que realmente
não passa de uma singular estupidez, pelo menos para vós que sois
considerados espírita-evangélicos, que, mais que os outros, deveriam
estar conscientes da tamanha hecatombe que estão a produzir para o
próprio futuro, que, segundo tem alertado os mais nobres Tarefeiros
Espirituais, desde Allan Kardec até Francisco Cândido Xavier
(sem contar as Sagradas Escrituras, tanto do Cristianismo como as
de tantas outras do pensamento religioso e filosófico do Planeta!),
será mesmo de: fazer doer a alma de qualquer criatura!...
A nossa juventude, ou melhor, a juventude de minha época,
quando eu estava encarnado, nos anos 50 e 60, tinha, em seu
gênero, um aspecto extremamente positivo...

Ela tinha “IDEAL”.
Um maravilhoso quão sofisticado sentimento de universalidade, ou
melhor dizendo: um sexto sentido todo especial para a

solidariedade, para a paz, e para o amor “perfeito” entre as
Criaturas do Planeta.
Muitos diziam que eles, os jovens dos meus “velhos
bons tempos”, nada mais eram que “sonhadores”
pervertidos...
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The Beatles (anos 60)

Pode até ser, mas indiscutivelmente eram SONHADORES.
E a sua luta era insana, pois combatiam somente com as armas do
amor e da paz, as grandes potencias armadas do mundo materialista
e corrupto, e ainda tinham que combater o mau nas trincheiras do
próprio Lar, entre pais e mães desequilibrados, entre familiares
perturbados pelo deus do “consumo”, sem contar com os seus
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“professores”, cada um mais necessitado de terapia do que eles
próprios.
Sim, de terapia, pois em realidade era uma “barra” suportar tanta
loucura, sem ter que, logo à frente, se justificar para a Sociedade
com um “baseado” na mão, e uma “foice” no coração.
Meu Deus! Se não fosse a assistência vigorosa das Entidades da
Luz, o mundo inteiro teria se enveredado para a corruptela total,
mediante o caos instalado nas criaturas, consideradas: “modernas”.
E nos tempos
juventude?!...

atuais, como

poderíamos classificar a nossa

Por onde estaria o IDEALISMO de antes?!...
Qual o motivo de tanta desventura e de tanta desilusão,
de filhos para com os pais e de pais para com os filhos?!...
Na completa falta de uma Educação Moral, Espiritual e Cívica, o
que significa dizer: na completa entrega de nossas crianças, jovens e
adolescentes nas mãos do terrível tráfico de “cérebros” (mentes), o
qual se converteu toda a mídia do solo planetário (salvaguardando
alguns poucos heróis, que são mais movidos pelo ópio das igrejas
reformistas, ou de suas pseudo-lideranças, do que necessariamente
pelo desejo de ser solidário com as demais criaturas, todas irmãs,
independente do seu serviço religioso!), onde temos visto mais
selvageria nas “inocentes” novelas das seis, sete, oito, nove... do que
um esforço sincero e digno em estimular os nossos filhos e filhas na
compreensão e na responsabilidade de termos uma vida decente, e
emocionalmente melhor para todos. – Aqui, nós damos um
destaque mais do que justo para as religiões reformistas, pois que
apesar dos excessos que vivem em relação à maneira como encaram
a vida e a sociedade, conseguem, mais do que as demais religiões,
traçar algum tipo de freio, se assim posso me expressar, e de
condução mais ou menos adequada com os princípios que observa do
Evangelho, embora aqui e ali vejamos espíritas e católicos, apenas
para me referir aos que se destacam na comunidade religiosa
brasileira pelo seu contingente mais expressivo, tentando fazer
alguma coisa pelo bem dos jovens e das crianças que atualmente
estão desesperados por uma luz que lhes mostre um caminho seguro
a seguir, que não seja a claridade vinda dos celulares e do seus
computadores!
E de quem seria a culpa?!...
Na verdade, de todos nós.
Que fazer então, diante de tamanha catástrofe moral, psicológica e
psiquiátrica?!...
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A resposta, não poderia ser outra:
- Jesus de Nazaré: O Benfeitor Supremo de toda a Humanidade
da Terra.
Estejamos nós transitando pelo cristianismo, pelo budismo,
bramanismo ou entre qualquer outra agremiação do seu pensamento
glorioso: Amemos bastante para sermos verdadeiramente
amados!!!

Precisamos, com urgência, de repensar a nossa forma de educar as
nossas crianças e a nossa juventude, e de educar-nos também.
Segundo Chico Xavier, em relação à maneira saudável de
educarmos toda a juventude, nada transviada, mas profundamente
desorientada, quase sem um rumo decente na vida, já deveria se
iniciar desde os seis (6) primeiros meses de vida na Terra, isto, sem
contar com o período em que o Espírito passa no interior do ventre de
sua feliz genitora, quando por forças magnéticas inapreciáveis pelos
encarnados já está ligado, ligado não só fluidicamente, mas
psiquicamente e emocionalmente àqueles que lhe deveriam
possibilitar o melhor na reencarnação que se avista, educação
moral que irá depender das circunstâncias de cada família:
orientando intelectualmente e moralmente, quando assim todos
haverão de sonhar, agora sim um sonho idealizador, com um
futuro, e mesmo com um presente profundamente rico de
oportunidades de crescimento para Deus!...
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Meus irmãos, “fiquemos em guarda”, pois a atual juventude do
mundo precisa de nossa força e da nossa determinação, mas
também de todo o nosso carinho, da nossa atenção e do nosso
decidido amor.
E como encerrar o nosso modesto apontamento sem deixarmos
marcas de “ciúme” entre os leitores de todas as religiões, que, por
delicadeza, venham a nos ler e interpretar a palavra?!...
Ah! me lembrei: fiquemos com o pensamento mais importante do
Espiritismo, que haverá de servir para todos, independentemente de
credos ou nacionalidades, raças ou condição social:
- “Fora da Caridade não há Salvação.”

Esta é a minha bandeira.
E espero que, a partir de hoje, seja a sua também.
Muita paz a todos.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 08 de setembro de 2013, às 15hs31min)
Nota do médium: E delicadamente penetrando a minha casa mental,
vários minutos após termos recebido a psicografia acima, o querido e
bondoso Amigo Espiritual John Lennon, me pediu que recomendasse aos
leitores desse nosso livro mediúnico: o capítulo 5, “Eu” contra “eu”, da
obra: “CONTOS E APÓLOGOS” (Pelo Espírito Irmão X/Francisco Cândido
Xavier, Editora da FEB), que, segundo o seu entendimento, irá ilustrar
bastante as suas palavras de mais acima.
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Eu tenho, também, observado que o amoroso e alegre John possui
atualmente um versátil conhecimento sobre Mediunidade, Reencarnação e
Vida Espírita.

Um pensamento a mais!
Nesta mensagem, voltou a minha mente idéia de como será sempre
necessário que o médium volte sobre os próprios passos com a intenção de
revisar &, se for o caso, ampliar os textos que tenha recepcionado da
parte dos seus Espíritos Benfeitores e Amigos, seja pela psicografia ou por
outra forma de mediunidade, pois aqui me vi na condição de um velho rádio
que dá de si mesmo segundo as suas condições de transmissão,
especialmente pelo fato de eu ter feito esta sua psicografia numa época em
que eu me encontrava ardendo de vontade de passar para o computador
aquilo que eles mesmos me faziam escrever ou visualizar, quando não
sentir intensamente pelas suas belas e atraentes irradiações magnéticas, o
que fatalmente me levou a um esgotamento físico que, àquela época, não
me dava condições de rever tudo, ou quase tudo, como estamos tentando
fazer agora, em outubro-novembro de 2019, pelo menos em relação aos
livros (e-books) que foram ofertados pelo coração amigo e generoso de
Elvis Presley & Clara de Assis.
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Capítulo 26

EU ACREDITO NO FUTURO!

George Harrison
Para a maioria de vocês, que se encontram vivos na Terra, pode
até parecer curioso que nós, os Espíritos que estão aparentemente
mortos do Lado de Cá, um dia tivemos o nosso “minuto de glória” na
Terra, e que estejamos agora de volta do Grande Além na condição
de humildes Mensageiros – aqui, eu estou especialmente me dirigindo
aos adeptos de outras religiões que, por enquanto, não aceitam na
mediunidade e nem de longe acreditam da reencarnação! –, que tem
por interprete mediúnico não apenas um “desconhecido” servidor de
Jesus, mas uma figura das mais conhecidas e veneradas pela
Cristandade, creio que até mais famosa do que nós mesmos, os seus
supostos Instrutores e Amigos Espirituais (gargalhadas do George
Harrison!), a pressagiarem o futuro da Humanidade inteira, ou antes,
a reviver nos dias de hoje os tempos apostólicos do Pentateuco
Espírita, somente que agora transubstanciados nas palavras cheias
de vigor e carregadas do mais puro sentimento Evangélico dos
músicos, dos artistas, dos políticos (risos novamente de George!),
novamente dos poetas e dos cantadores, de uma maneira geral,
segundo uns e outros, como se não tivéssemos tomado outra
ocupação senão o de insistentemente alertar-lhes para os embates do
porvir, não considerando que nós, os Astros e as Estrelas do Mundo
Maior, também temos o direito e o dever de, de vez em quando,
consultar a nossa própria consciência para saber se estamos
cumprindo direitinho com os nossas obrigações morais, no de
zelarmos pela vida mental e emocional dos irmãos que
seguem conosco, estejam do lado de cá da experiência espiritual,
que corre solta, embora nem sempre leve para nós, ou do lado da
materialidade, onde a criatura encarnada se debate, uns contra os
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outros, na intenção mesquinha de saber quem vai ou quem não vai
vencer a disputa pela primazia das terras de Mamon.
Como costumam dizer por ai: Cruz credo!...

Aliás, teríamos outra melhor ocupação senão a de fazer os nossos
amigos do Planeta compreender o quanto devemos lutar, servir e
trabalhar com o único propósito de fazer avançar a nossa sociedade
humana, encarnada e desencarnada, pois fazemos parte de uma
Interexistência Multiplanetária e Multiuniversal, numa escala
ascendente e cada vez mais luminosa, para os picos da grande
Montanha da Eternidade?!...
Estamos na linha de frente.

Vivemos na glória de Deus, mas não muito distante das
dores humanas...
Não pensem vocês, que após a perda do corpo físico estaríamos
destituídos também do “coração”, como se, de uma hora para outra,
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fossemos capazes de esquecer todos aqueles que nos legaram amor,
conforto e carinho, como se fossemos maquinas torradeiras onde
colocaríamos os nossos sentimentos mais caros e as nossas amizades
mais ternas e simplesmente as torrássemos na grelha abrasadora do
esquecimento, e do estremo egoísmo...
Meu Deus! não.
Não, meus amigos.
Definitivamente, não temos estomago para isso.
Particularmente, tenho me voltado para as graves questões que
vem retardando o progresso de meus irmãos da crosta planetária,
especialmente as que dizem respeito à “pacificação dos povos” e aos
intermináveis “conflitos”, inclusive os de ordem íntima, aqueles
com graves repercussões para a vida pessoal do Espírito, e que,
sorrateiramente, não aparecem nas pesquisas de opinião pública, ou
melhor dizendo: que são criminosamente desconsideradas pelos
órgãos de aferição demográfica...
Seja: A “MISÉRIA” MORAL.
Quanto ao primeiro tópico de nosso bate-papo descontraído, posso
assegurar que, se não ocorrer qualquer surpresa fatalista ao longo do
caminho, tudo sairá de acordo com a programação espiritual
superior, ou seja: SEM DINHEIRO NO BOLSO, “nada de guerras” e
“nada de conflitos” armados, pelo menos aqueles que poderíamos
classificar, tristemente, como os casos diabólicos de extermínio em
massa, a exemplo de numa crise nuclear de grandes proporções, pois
se as grandes potências do planeta não estão tendo dinheiro em
caixa para driblar a atual crisezinha econômica passageira, quiçá
teriam meios de superar uma tormenta material de expressão
avassaladora, como seria de acontecer caso viesse a terceira guerra
atômica, pois é, não haveria dinheiro no mundo que conseguisse
cobrir as despesas de sua destruição em massa e sem proporções.
Portanto, amados Cristãos, continuem a orar pela “penúria”
financeira dos povos do primeiro mundo, já que quanto mais
problemas para eles resolverem com as hipotecas de suas casas e de
seus “bancos”, de seus cartões de crédito, etc., menos possibilidades
de envergarem a bandeira do fascismo camuflado em forma de
“humanitarismos”.
Deus seja louvado!
Agora, em relação ao segundo ponto, aqui levantado pela nossa
insignificante personalidade espiritual, podemos assegurar também, e
com pouquíssima margem de erro, é que se os amigos encarnados na
Terra voltarem os seus interesses para os mais carentes de pão, de
remédio, de roupa e até entre aqueles que estão desalojados de um
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lar acolhedor, haveremos todos de nos felicitar numa magnífica
corrente de solidariedade universal, facultando ao solo do planeta o
mais puro e o mais perfeito exemplo de Caridade, tal como nos
recomenda a Doutrina dos Imortais, que passamos a abraçar por aqui
por reconhecê-la a doutrina mais competente para nos orientar o
caminho certo a percorrer.
Não que Jesus puro e simples, como o vemos na Boa Nova, não
seja capaz dessa façanha incrível, mas se pudermos caminhar um
tanto mais rápido, melhor será para todos nós, vocês não acham?!
Neste caso, em particular, haveremos de chegar ao topo da
montanha mais cedo do que possamos imaginar.
Existiria maior felicidade do que ver os nossos companheiros da
Terra se beneficiando com a palavra dos Espíritos Amigos, senão pelo
próprio exemplo na execução da Vontade de Deus?!

Por este e tantos outros motivos é que vos digo, meus amigos, de
coração aberto e com a minha pobre alma encantada pelos clarões
luminosos da augusta presença de Jesus Cristo em nossas vidas: EU

ACREDITO NO FUTURO!

Confiemos, lutemos e avancemos corajosos para frente,
procurando servir incansavelmente como aquele generoso benfeitor
da Parábola do: “Bom Samaritano”, que deu não somente do que
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tinha, mas deu de si mesmo, numa perfeita conjugação entre os
verbos: AMAR e SERVIR.
Façamos como ele, despojando-nos não somente dos excessos que
trazemos nos nossos bolsos, ou nas nossas bolsas, mas
principalmente oferecendo o nosso próprio coração a todos que dele
deseje uma réstia de amor e uma fagulha de esperança.

Eu acredito no Senhor.
E vocês?
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 08 de setembro de 2013, às 21hs56min)
Nota do médium: Apesar de quando encarnado, ele, George Harrison,
ter sido considerado o mais introvertido e enigmático dos quatro Beatles,
aqui, nesta mensagem, ele demonstra publicamente a sua profunda
preocupação pela causa humanitária na Terra, demonstrando profunda
consciência Ecológica e Social.
Em relação aos nossos demasiado apego pelo "dinheiro" do mundo,
fazendo uma pequena ressalva ao seu comentário na mensagem acima,
pede ele que recomendemos aos amigos leitores se dirigirem ao capítulo
6, Telefonema inesperado, da obra: "Contos Desta e Doutra Vida", do
Espírito Irmão X, pelo médium Francisco C. Xavier (Edição da FEB).
E como um pequeno acréscimo ao lecionado por ele, ouvimos do Espírito
de Chico Xavier, logo após a leitura deste mesmo capítulo, as seguintes
palavras: "O dinheiro é 'maravilhoso', mas somente nas mãos de
quem sabe movimentá-lo."
Por outro lado, assim que eu terminei de fazer a – primeira! – revisão de
seu texto original, no dia 29 de agosto de 2015, por volta das 17hs, isso na
companhia do querido George Harrison, notei que ele estava usando em sua
mão direita uma maravilhosa jóia (anel prateado), como se este precioso
objeto tivesse sido (como realmente foi!) lapidado por abençoadas mãos de
algum ourives da Vida Celestial, pois este precioso anel apresentava em sua
estrutura molecular um verdadeiro movimento de substâncias luminosas
semelhante à prata e ao diamante formosamente puro e liquido.
Sinceramente, fiquei tão deslumbrado pelo anel que ele usava (risos),
que quase não dei importância à própria constituição física-astral de
George, que me parecera de uma delicadeza íntima totalmente pertencente
aos Anjos de Luz.

193

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Capítulo 27

AMÁCIO (O “QUERIDO” MAZZAROPI!)

Rogério Câmara
- Amácio, meu irmão, como vai indo deste lado de cá da vida?
Creio, que com muitas preocupações, não?
- Pra dizer a verdade, Rodrigo, tenho visto tanto sofrimento que, a
primeira vista, sinto-me como se ainda não tivesse saído daquela
cova imensa, que apelidamos de planeta Terra... Não, que eu esteja
fazendo moradia em alguma furna labiríntica do Umbral, mas é que
têm chegado por aqui tantos espíritas com problemas de consciência,
que chego a imaginar se do lado de lá não tem algum companheiro
ou companheira (me perdoem as nossas lindas mulheres!) que
esteja, em vias de desencarnar, que possa fazer frente aos
inumeráveis seguidores da causa cristã do Espiritismo.
- Como assim, não estou lhe entendendo?!
- É que se alguém que já estiver nos últimos dias sobre o solo da
Terra em sofrimento e em penúria, deveria ensinar aos amigos de
nossa doutrina de paz e luz como, verdadeiramente, se deve morrer,
isto, para que, estes mesmos, não cheguem aqui dando tanto
trabalho aos amigos espirituais, como se só houvessem eles para
serem socorridos.
Não, que estejamos a regatear socorro e auxílio para os que por
aqui aportam em condições mais ou menos de angústia e desespero,
mas, me deixe ser sincero, aqueles que têm mais se servido dos
ensinamentos de Jesus, de maneira clara e objetiva, como sempre
tem sido apresentado pelas Entidades da Luz Divina, não poderiam
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ser mais obtusos, pois se de um lado eles tem os esclarecimentos
vivos de Allan Kardec, por outro, de maneira teimosa e insistente,
quase injuriosa, não tem economizado esforços no sentido de
corromper os Mandamentos de Deus, particularmente aquele que
apregoa amarmo-nos uns aos outros como o Cristo nos amou.

- É verdade, Amácio querido! Tenho vivenciado uma situação muito
semelhante a sua. Aliás, já estou até para pedir “férias” do centro de
saúde no qual tenho me devotado como humilde médico de almas e
de homens, pois, creia, já não suporto mais ver tanta arrogância e
tanta loucura diante de companheiros e companheiras que apregoam
a paz e a caridade, pela frente, mas que, pelas costas, na calada da
noite, agem como verdadeiras aves de rapina na intenção medonha
de amealhar os tesouros dos cofres alheios, seja por conta de um
casamento “bem sucedido” ou, simplesmente, por questão do lucro
indébito, na venda (social) de uma posição de destaque dentro do
próprio movimento doutrinário.
Mas mudando um pouco o rumo da nossa conversa, neste
momento em que nos encontramos próximos de comemorar o seu
saudoso natalício da Terra, o que o amigo teria a pedir do Pai
Celestial numa data tão especial para o povo brasileiro, que tanto lhe
ama?
- Do fundo do meu coração saudoso, desejaria que nós Espíritos
espíritas, encarnados e desencarnados, fossemos mais cautelosos
quanto ao desejar ir imediatamente para o Céu... Antes disso, queria
eu, pobre alma penada das Alturas, que buscássemos compreender
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mais, e melhor, a vida simples e devotada de um Chico Xavier, de
uma Irmã Dulce ou de um João Paulo II, procurando amealhar
recursos dentro do próprio coração para construir um universo de
amor e de paz, felicidade e alegria saudável, contribuindo dessa
maneira pela melhoria do mundo inteiro, que está tão necessitado de
nossas orações, como divina oferta de esperança em dias melhores.
Muito obrigado, querido amigo!

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 16 de maio de 2015)
Nota do médium: Para sermos sinceros, antes da psicografia acima,
sequer imaginávamos que estávamos passando, neste mês de maio, entre o
mês de abril, do nascimento de Mazzaropi, e o mês de junho, de sua
desencarnação. O certo, é que poucos minutos após termos sido intuídos
pelos nossos Amigos Espirituais a ir buscar alguma entrevista de Mazzarppi
na internet (o que conseguimos, foi a sua última entrevista para a televisão,
concedida em 1979 para a grade anfitriã da TV brasileira, também,
desencarnada, Hebe Camargo. Algo de muito precioso e que todos
deveriam conferir, sem detença), percebemos a sua presença espiritual nos
convidando generosamente a lhe psicografar uma mensagem.
Curiosamente, após o termino da psicografia, ficamos um tanto intrigados
pelo motivo de ele, muito diferente do conteúdo sério da mensagem, se
manter em sincero estado de bom humor, sorrindo muito, com aquela
alma bondosa e alegre que lhe marcou toda a sua existência material.
Quando, então, sorrindo, ele nos fez perceber que a natureza rigorosa da
mensagem não havia lhe retirado o bom humor caipira, embora
considerasse que seria impossível, diante dos inúmeros fatos correntes no
Brasil e no mundo, fazer uma carta espiritual forjada na hilaridade, apesar
da boa intenção dos Amigos Espirituais de sempre trazer informações
alegres e de puro otimismo.
Quanto ao querido Autor Espiritual Rogério Camara, até então nada
sabíamos algo a seu respeito. Segundo entendemos da carta acima, ele, na
atualidade da sua vida de homem desencarnado, presta serviços na área
versátil da Medicina Espiritual.
Como eu afirmei acima, antes do término da mensagem eu nada sabia a
respeito da amizade original de Rogério com Mazzaropi.
Inclusive, só obtive a confirmação de sua identidade espiritual, após ter
ido buscar ajuda em alguns títulos de filmes do grande Mazzaropi que
possuo em minha modesta estante da sala. Inclusive, no Mundo Maior, o
nosso Rogério adotou o novo nome de Rodrigo Câmara.
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Capítulo 28

DESENCARNAÇÃO

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

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 18 de maio de 2015, às 09hs43min)
Nota do médium: Segundo os nossos Benfeitores Espirituais, a querida
Mensageira Espiritual, H., assim como o seu esposo, D F., continuam a
“brilhar” sobre o solo da Terra, somente que na condição de zelosos Guias
desencarnados da filha encarnada, M. B., muito querida amiga nossa dos
saudosos tempos de juventude, em Salvador/BA.
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Capítulo 29

UMA CONVERSA DO OUTRO MUNDO!

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

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 18 de maio de 2015)
Nota do médium: Sinceramente, apesar do largo período de tempo que
já venho transitando pelo labor mediúnico, devo reconhecer que todas as
atividades que envolvam os comunicados de Além-Túmulo são,
invariavelmente, fartas de muitas surpresas.
E no caso destas duas ultimas comunicações, pelo Espírito H. B., não foi
uma exceção.
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Para dizer a verdade, “deu muito pano pra maga”.
E ao final de tudo, após quase dois dias inteiros de longo diálogo entre
mim e a nossa querida M., filha reencarnada da Mensageira Espiritual,
chegamos à conclusão que esta ocorrência daria um interessante
estudo sobre Psicologia Experimental, Mediunidade e Doutrina Espírita.
Para começar, logo após termos recebido a primeira carta, entramos em
contato com a nossa amiga na intenção de lhe deixar ciente de que a sua
mãezinha espiritual não se interessara em dar maiores informações a
respeito de sua vida espiritual e nem mesmo de sua identidade, no que
corresponde a determinados detalhes de sua vida pessoal, de quando
encarnada.
E logo mais, veio a segunda mensagem de sua mãe. E seguindo a mesma
linha de comunicação, ou seja, somente com um conteúdo moral,
profundamente evangélico e instrutivo.
Com o desenrolar de nossa conversa é que a amiga M. foi nos solicitando
desculpas, já que não identificava a “personalidade” de sua antiga mãe da
Terra, nas respectivas missivas do além.

_______________
Vejamos então, o conteúdo de algumas de nossas conversas pelo
Facebook (com as devidas correções gramaticais), e observemos como
tudo se tornou muito instrutivo para cada um de nós em decorrência das
explicações surpreendentes de D. H., que se mantinha de prontidão ao meu
lado e me intuindo e orientando:
M - Bom dia Val!
As mensagens dadas são realmente Lindas amigo. Mas, talvez pela minha
rude ignorância, ainda não identifiquei nelas essências, se assim posso
chamar, que a identifique como as de minha Mãezona.
Juro a vc que li e reli.
VF- Ela está mais jovem, de cabelos compridos e lisos (pouquíssimo
ondulado), jovial e alegre. Muito ativa e de estatura mais ou menos igual a
sua, um pouco maior, creio. Na Vida dos Espíritos, principalmente, depois
de longo período da desencarnação, os nossos entes queridos modificam
muito. Quando conscientes, se tornam mais estudiosos e sábios. Sua mãe,
me parece ter profundo carinho e ternura por você, mas pelo sentimento
muito forte que lhe nutre, precisou de outra Entidade mais elevada para
grafar com a seriedade devida as duas cartas que lhe enviou. Não tenho a
força moral para lhe incutir na cabeça que é a sua mãezinha, mas posso
garantir que é ela mesma. Ela está com uma aparência de seus 25-28 anos
de idade. Muito bonita e sorridente. Não veja sua mãe com antes,
geralmente muito ignorante. Pegue a mensagem, ou antes, as orientações
que ela lhe dá, pois você verá que ela está "É MUITO CERTA, no que se
refere à sua vida pessoal. Na maioria das vezes, as nossas mães vêem mais
do que a gente mesmo! Você não acha? Pense nisto e me responda...
Beijos...
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Só lembrando: Geralmente, desejamos que os nosso entes queridos mortos
nos afague o ego. Mas o que eles fazem mesmo, é nos chamar a atenção e
dar no que pensarmos...
Mais Uma: (risos...): Ela está preocupada mesmo é com a sua vida
espiritual. Você pensa que vai bem... Mas ela acha que vai indo muito mal!
Se, no futuro, você assumir a sua mediunidade, ela mesma, vai psicografar
por seu intermédio. Eles, seus pais, tem missão com você na Mediunidade
com Jesus... E olha, no mínimo, devemos levar as orientações espirituais
com a devida atenção... Sei que ela está certa. Da mesma maneira que ela
tem se preocupado moralmente com você, eu também ando!... Risos... TE
CUIDA, M., MEU ANJO... Beijos...
Oi nós novamente!... Só para arrematar, mesmo porque com você eu não
perco tempo, você é minha linda amiguinha!... Faz algum tempo que um
espírito muito famoso de Hollywood psicografou por meu intermédio e
afirmou que, diferente como pensavam todos, que ele havia se suicidado,
na verdade ele havia sido ASSASSINADO MESMO... O processo seguiu esta
linha, mas foi arquivado por falta de evidências, provavelmente para
encobertar um grande figurão norte-americano. E ele me disse que sim,
havia sido um assassinato. Poderia inclusive fornecer dados sobre o
assunto, nome, local, etc... IMEDIATAMENTE, MEUS AMIGOS ESPIRITUAIS
me ordenaram apagar isso do texto e esquecer o ocorrido. Pois a nossa
faculdade não se presta aos serviços de polícia... O que estou querendo lhe
dizer, é que, em determinadas circunstancias, a sua mãezinha poderia ter
fornecido dados melhores de identificação pessoal. Mas DEUS NÃO
PERMITIU, pois nada faria você mudar de opinião em relação a sua própria
vida pessoal, que, segundo você pensa, vai muito bem, obrigado... Mas ela,
e seu pai, estão mais preocupados com a sua situação espiritual. Medite no
que ela escreve nas duas cartas. E verá, se tiver visão, que ela está é muito
certa em relação a sua vida intima... Ela manda dizer que quanto a Prova
Definitiva DE SUA IDENTIDADE ESPIRITUAL, você vai receber quando se
prontificar a trabalhar na Caridade pela Mediunidade com Jesus Cristo... Ai
sim, você vai está capacitada para lhe sentir o próprio coração... Beijos
minha querida e eterna amiga!
REENCARNAÇÃO: Faz alguns meses, que mantendo contado de amizade
com uma conhecida Psicóloga e Terapeuta, no Sul do Brasil, lhe informei
que, ela, havia sido a reencarnação passada da rainha francesa Maria
Antonieta. Pois bem, para a sua total surpresa, ela me contou que desde
muito tempo vem fazendo análise (apesar de ela ser uma excelente
terapeuta espiritualista), em decorrência de visões traumáticas que ela tem
todos os dias, durante anos. Ela não pode chegar perto de janelas que
acredita que vai TER A CABEÇA "decepada" pela força cortante dos vidros...
Pois bem: MARIA ANTONIETA MORREU NA "GUILHOTINA", PERDENDO A
PRÓPRIA CABEÇA NO CADAFALSO DE PARIS. E isso, eu lhe informei, sem
que ela, jamais, tivesse tocado no seu passado comigo... As coisas
espirituais são assim mesmo, só recebemos o que naturalmente DEUS
PERMITE. Entendeu minha amiguinha. Este fato surpreendente de
reencarnação e mediunidade, está incluso em um de meus livros
mediúnicos!
Há 8 horas
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M- Meu amigo, com a permissão de Deus, tudo vai se encaixar, pois eu
me entrego todos os dias, e eu agradeço e entrego a minha vida a ele.
Acredite, eu confio em vc.
Talvez seja a carência que cause a minha necessidade de identificá-la nas
escritas, como forma de minimizar a saudade.
VF- Veja o seu e-mail... Enviei um capítulo de um determinado livro meu,
e com isso você vai ficar sabendo como é a relação dos Espíritos com os
médiuns... É uma maravilha, mas também uma barra... “Não entregue sua
vida somente nas mãos de Deus, não”... Risos... Faça como sua mãezinha
lhe pede. Tome as rédeas em suas mãos e "trabalhe" na Caridade, e
assuma a sua Mediunidade, assim que for possível... Somente uma
"mãezona" mesmo para se preocupar tato com uma filha, depois de
morta... Geralmente, os Espíritos "caem fora daqui" e nem pensam em
voltar... Aqui, minha amiga, é uma barra! Risos... Confie, ela está ao seu
lado, junto com seu paizinho, lhe amando e confiando que você vai fazer a
sua parte com Jesus. Estude, AME, e sirva... Seja feliz, AME, e tolere. Seja
caridosa, AME, e construa uma vida de paz, saúde e esperança. Isso é o
que ela deseja de você. No mais, tudo é "festa" com JESUS!...
M- Vou ver.
VF- OUTRO DETALHE: Você precisa me permitir colocar os textos originais
com o nome de sua mãezinha... Olha, ontem, logo que me veio a idéia de
divulgar as duas mensagens de sua mãe, pensei comigo meso: "Não, não
preciso colocar o nome original dela. Usarei um pseudônimo. Mesmo triste,
pensei melhor não revelar a identidade dela, provavelmente sentindo a sua
negativa... Então, imediatamente, vi surgir bem a minha frente, ela, num
corpo espiritual jovem e muito formoso, com as duas lindas mãozinhas
postas juntas na altura do peito, como a me pedir, em tom de súplica:
"Não, deixe o meu nome original completo. “Seria uma felicidade para mim,
poder fazer parte dessa Equipe de Luz do Espírito de Verdade". Isso, ela
quase em lágrimas... E assim, minha amada amiga, peço que me permita
usar o nomezinho original de sua doce mamãe!... Posso? Pode crer, ela vai
ficar muito feliz "em ficar famosa" junto à Jesus!... RISOS... Beijos
eternos...
M- Claro que os pode, amigo.
Já te disse, confio em vc.
A minha negativa não é para vc. E, sim, para mim mesma, por não a ter
identificado, conforme te falei.
VF- Vou lhe falar uma VERDADE, que sua mãe está insistindo em lhe
transmitir... Principalmente pelo fato de muita gente não conhecer os
mecanismos da mediunidade... Ela informa que NÃO VAI, EM ABSOLUTO,
LHE MANDAR PROVAS MATERIAIS DE SUA IDENTIDADE (se algum outro
médium o fizer, pode crer que vai ser outro Espírito, desejando lhe desviar
das orientações originais de agora!)... Ela informa, que quanto a endereço,
nomes, datas, locais específicos, QUALQUER ESPÍRITO ESPERTALHÃO PODE
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POSSUIR, bastando seguir os passos da pessoa que deseja influenciar...
Nos comunicados de Além-Túmulo de confiança, tem que prevalecer a
confiança no médium e a confiança de que os Espíritos só falam o que
desejam e como desejam... A MORAL, O CONTEÚDO DA CARTA ESPIRITUAL
É QUE FARÁ TODA A DIFERENÇA... Uma mãe ou um pai, só aconselharão
para o bem (não o bem material somente, MAS PARA A VIDA ESPIRITUAL
DO SER AMADO!). Ela reafirma tudo o que lhe disse: “As duas cartas estão
plenamente concordante com a sua vida atual!...” Ela escreveu para todos,
mas, principalmente, para você mesma, que ainda "TEIMA EM NÃO
ENXERGAR AS PALAVRAS DELA COM OS OLHOS DA ALMA QUE SE VOLTA
PARA O PAI"... Com o tempo, diz ela, você receberá as provas que deseja,
segundo estas duas cartas que lhe encaminhou... A Mediunidade é coisa
séria e por ela, com a mediunidade em você mesma, você reconhecerá a
sua própria mãezinha. Estude as cartas, não somente como filha do
coração, mas como serva de Deus e criatura que busca se melhorar para
Deus, com Jesus Cristo. Ela diz que você já é muito feliz e privilegiada...
"Sorria minha filha"! Ela diz...
Há 4 horas
VF- M., minha irmã! Procurei uma orientação de nossa Benfeitora
Veneranda, e cheguei a conclusão não ser conveniente colocar o nome real
de sua mãezinha espiritual em nossa obra, já que você mesma, como filha,
não identificou na mensagem dela qualquer vinculo emocional, etc, que lhe
ligasse ao Espírito comunicante. Moralmente, confiamos nas orientações
dessa Entidade e pessoalmente não tenho dúvidas que seja realmente Dona
H., que por algum motivo pessoal não desejar ser identificada por
elementos de comprovação material, mas, sim: MORAL.
Como ela mesma lhe afirmou, esta prova que você tanto deseja para
"crer" nas mensagens de além-túmulo, só deverá chegar por seu próprio
intermédio, quando você resolver assumir o seu mandato mediúnico.
Segundo ela: "Para crer em Deus, não precisamos Lhe tocar as carnes, mas
somente lhe perceber o amor pela obra da própria Natureza a nossa volta!”.
Esta, é a sua maior provação espiritual, e segundo ela, ainda: “ O seu
compromisso com Jesus está exatamente na Mediunidade que ainda não
compreende em sua total extensão. Continue confiando em Jesus Cristo!
Sem problema algum, terei o maior prazer de colocar uma abreviação no
nome tão charmoso, quanto delicado, de Dona H.. Abraços do seu sempre
amigo. Vivaldo.
Minha amiga! continue escrevendo quando desejar... Nada impede que
continuemos sempre como bons amigos... Mas, recordando a sua mãe
espiritual, fique tranqüila quanto a isso, geralmente os Espíritos mudam
muito depois de longo período na Vida Espiritual, como é o caso de sua
mãe, pelo menos pelo que você tem me falado, pois não encontra ponto de
referência em suas palavras de mãe... Imagine só, se você depois dos
últimos trinta anos de vida continuasse a mesma de trinta anos atrás, sem
qualquer mudança de comportamento, fala, expressão, pensamento,
cultura, etc.?! Imaginemos na Vida Espiritual, que é tudo muito diferente da
vida daqui, pelo menos, nos Planos Mais Elevados?!... Pelo que sua mãe me
mostrou, ela tem muita dificuldade em se fazer visualizar tal qual era
anteriormente, pois já se passaram muitos anos da desencarnação, sem
contar que quando os Espíritos se transfiguram ou falam como antes, para
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poder serem identificados, vêm à tona na memória astral tudo de bom, e
tudo de ruim também... Na maioria dos casos, segundo ela, não dá para
recordar só das coisas felizes... Assim, como numa Terapia de Regressão de
Memória. O perigo é sempre constante, tanto para encarnados quanto para
desencarnados... E no caso dela, ela tem uma personalidade muito
delicada, sensível... E está deixando isto para uma oportunidade em que
você mesma, pelo seu amor, lhe acolha o próprio Espírito pela força de sua
mente mediúnica. Mas, isso só vai depender de você mesma, de seu
interesse em se confiar aos serviços santificados da Mediunidade com Jesus
Cristo. Como ela disse antes, isso faz parte de seu compromisso com ela e
seu pai, que são os seus Guias particulares. Estão e estarão sempre ao seu
lado. Continue orando por eles e vigiando na sua vida pessoal. Segundo ela,
a vida na Terra é cheia de grandes perigos. Tome cuidado e siga confiante.
Ela encerra essa carta!
M- Obrigado amigo.
Do meu eterno amor, meu Papai, tens notícia?
VF- Segue ele ao lado de sua mãe. Acolhendo-lhe o carinho e a ternura.
Segundo ele: “Coração de mãe tem prioridade tanto na Terra, quanto no
Céu.” Ele diz que ela é mais instruída que ele...Risos... E resume: "Bola pra
frente minha filha! sigamos no caminho do acerto, porque não dá mais
tempo para continuar naquela vidinha sem graça de antes. Confie, trabalhe
e estude.”
- "MINHA FILHA! NO LOCAL ONDE ME ENCONTRO NÃO SE FALA EM
TRISTEZA. FALAMOS DE SERVIÇO"... (Mamãe!).
Dialogo mantido em 18 & 19 de maio de 2015, pelo Facebook.
Até aqui, a pretensa posição do médium em convencer a sua filha, da
autenticidade das duas cartas mediúnicas, fica evidenciada pela contínua
conversação. Entretanto, durante o diálogo carinhoso, entre Vivaldo e a
jovem senhora M. B., se ressaltam as explicações do Espírito H. B., que se
caracterizam de uma profundidade moral e cultural bastante acentuada,
deixando entrever a sua elevação espiritual.
Explicações muito racionais e lógicas por parte da Mensageira Espiritual,
com o detalhe muito sugestivo, algo que nem o médium havia tomado
conhecimento antes, do fato de os Espíritos que já haviam desencarnado há
longo tempo sobre o solo terreno precisavam, ou precisam, para se
identificarem nos comunicados Intermundos, de uma espécie de
atendimento prévio na área da Psicologia e da Análise, como fica implícito
pelas suas palavras, já que não somente entram em jogo as forças
magnéticas, e fluídicas, mas muito particularmente as de origem
Psicológicas, pois junto com a transfiguração do perispírito do ser que irá se
comunicar (que lhe identifique a figura físico-astral), há de se realizar, nas
profundezas do subconsciente da Entidade comunicante, uma verdadeira (e
talvez avassaladora) possessão nos próprios arquivos da memória, o que a
obrigará, dentro da relatividade da proteção superior na qual estiver
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submetida, a se sujeitar aos diversos tipos de “surpresas”, nem sempre
felizes, quando estão entram em jogo forças mentais e morais, na maioria
das vezes, tão antagônicas: as do Espírito comunicante, dos Guias, do
médium, do consulente e das possíveis personalidades intrusas, encarnadas
e desencarnadas.
E neste caso, em particular, ela mesma, o Espírito H., muito sensibilizada
com a situação, deixou claro para a sua filhinha encarnada que não lhe
seria possível aventurar-se a tal façanha, por ainda não se encontrar
devidamente preparada para consultas às memórias que ficaram para trás
de um tempo que, para ela, muito naturalmente, já morreu!
Por outro lado, num desses determinados momentos do diálogo que se
seguia, entre mim e a sua filha amada, com a sua devida intervenção
espiritual, pude lhe notar a distância de mim, como se já não estivesse em
nosso recinto doméstico na nossa insignificante companhia, mas, sim, bem
ao lado de sua querida M., embora que faceando duas dimensões
distintas... Neste exato momento da visão clarividente (a distância), pude
ver nitidamente o seu jovem corpo astral ser envolvido por uma série de
diminutas “telas” cinematográficas, creio que centenas delas, que passaram
a se movimentar, em ato continuo, em torno de sua psicosfera espiritual,
estalando imagens brilhantes e de teor magnético variado, segundo pude
perceber.
Tomado de surpresa pelo inusitado, percebi, naquele mesmo instante,
que ela, Dona H., passou a se constranger profundamente, como se a visão
das imagens em projeção psíquica bem a sua frente estivessem lhe
trazendo, também, desconforto e conflito de ordem emocional.
O choque se deu ao mesmo tempo comigo.
Então, ao perceber a situação de angustia da cara Benfeitora Espiritual,
quase que num átimo de tempo e seguindo-lhe de perto a situação aflitiva,
tratei imediatamente de me “desconectar” com aquelas irradiações de sua
memória astral (passada), compreendendo de pronto que, ela, estaria, de
alguma maneira, também, livre do assalto inesperado do seu passado da
Terra.
É muito importante que se diga, que a única experiência desse teor que
tive a oportunidade de experimentar no decorrer de minha simplória
trajetória mediúnica, aconteceu exatamente comigo (completamente em
estado de vigília!) e exatamente numa ocorrência na qual eu me via numa
época recuada do tempo, no século XVIII, ocorrência, esta, relatada em
detalhes na nossa primeira obra mediúnica (Livro # 1), e de pesquisa
doutrinária: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium
Espírita”.
Uma corrida aos ensinos de Allan Kardec, em “O Livro dos Médiuns”,
será de grande valia para todos os que se interessarem pelos tipos variados
de médiuns e mediunidades, além dos tipos variados de manifestações
espirituais.
Sem isto, ficará difícil, muito difícil mesmo, compreender como se dão as
nossas relações humanas com o Mundo dos Espíritos.
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Outra ocorrência das mais surpreendentes, fora o fato de durante os dois
dias que mantivemos contato por intermédio no Facebook, entre mim e a
querida amiga M., eu estar dando continuidade muito natural, e sem
qualquer premeditação, da obra: “LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER”,
por Ramiro Gama (Editora Lake), quando de maneira surpreendente
deparamo-nos com os seguintes tópicos, ou capítulos:
- 127: Chapéu a Prestação.
- 128: Não Posso Aceitar Dinheiro.
- 129: Uma Lição para os Médiuns...
- 130: Quanta Experimentação! (Neste específico capítulo do livro, pude
fazer uma analogia perfeita com o que também sentimos após o termino de
meu prolongado bate-papo espiritual com M. e sua genitora desencarnada:
Intensas dores por todo o corpo físico, como se tivesse tomado uma surra
de “quebrar” os ossos do esqueleto! Então, pensei comigo mesmo: “É,
agora entendo o que o Chico queria dizer quando afirmava que, em
determinadas manifestações mediúnicas, se sentia todo quebrado.” No
nosso caso, não que estivéssemos diante de duas figuras satânicas do astral
inferior, mas a força mental e emocional desprendida por nossa faculdade
mediúnica foi realmente intensa).
- 131: Para Não Perder o Clima.
Quem desejar se aventurar ao deleite de saborear estas narrativas
belíssimas da vida do grande médium mineiro, basta consultar a obra
original de Ramiro Gama. E verão o que estamos tentando dizer.
Embora, tudo esteja muito bem explicado, as surpresas ainda não param
por ai. É que, após o meu último contato com a amiga M., fui dormir um
pouco, tão extenuado mediunicamente que me encontrava.
Pois bem, no dia 19/05/2015, logo ao acordar, por volta das 16hs40min,
liguei o aparelho de televisão e me deparei imediatamente com uma cena
das mais lindas, no filme da “Sessão da Tarde” (A Força de um Sonho, TV
Globo): Uma mãe em profunda dor moral, tentando orientar a própria
filhinha para o caminho do bem junto a sua família, composta por ela
mesma, a filha em questão e o seu pequeno irmãozinho.

Em decorrência da natureza dessas ocorrências transcendentais,
repletas de grandes ensinamentos místicos e sentimentais,
resolvemos, assim, publicar o material original, apenas mantendo em
sigilo os “nomes aos bois” (risos...), já que se trata de um diálogo
intimo entre parentes, embora estejam residindo em Dimensões
Espirituais diferentes.
O que mais nos importa aqui, são os ensinamentos morais e
doutrinários que se confundem com a própria mensagem do
Espiritismo, o de que estamos ligados aos entes amados por fios
invisíveis de amor e da oração, estejamos vivos ou aparentemente
mortos.

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

208

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
e que lhe evidenciaria o caráter totalmente moral da psicografia em
análise.

Reencarnação & Mediunidade: As Portas da Salvação pela Caridade!
Então, nos perguntamos por qual motivo isso vem ocorrendo com os
inúmeros Mensageiros encarnados, que embora já tenham adentrado as
largas portas de ventura, paz e realização espiritual da Terceira Revelação,
apesar de nem sempre ser pela via magnânima do amor e do
desprendimento, mas pelo sofrimento e pelos dolorosos processos da
obsessão, não se dispõem ao mandato mediúnico, mesmo após terem
tomado ciência de que, verdadeiramente, são médiuns de tarefas
específicas na Mediunidade?!
Logicamente, que devemos caracterizar este tipo de ocorrência,
primeiramente, pela grande falta de informação, crendo eles que caso de
disponham ao seu sagrado mandato, forçosamente, haverão de se
tornarem verdadeiros anjos de um dia para o outro. O segundo
motivo, cremos, seja o de não desejar se desprender dos bens materiais,
mesmo que seja à conta de “conta gotas”!
De uma maneira ou de outra, podemos garantir, pela nossa própria
experiência de longos vinte (20) anos na mediunidade, que: ainda não
deixei de ser homem. E que, dentro de certos limites, continuo gostando
das mesmas coisas que antes, a exemplo de “sexo”, música, passeios (ou
lazer), de conversar com as pessoas, de uma maneira geral, e,
particularmente, de namorar muito! (Risos).
Ou seja, só me afastei mesmo do horripilante vicio do álcool e da vida
deprimente, que, invariavelmente, é levada pela maioria das pessoas, seja
no Brasil ou no exterior, no contexto geral do terrível carnaval, moralmente
falando.
No mais, vou levando a minha existência carnal: NUMA BOA!
Portanto, não vemos por onde esses nossos desprevenidos irmãos de
romagem terrena possam se garantir, no sentido de eximir-se de seus
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inadiáveis compromissos espirituais junto aos seus valorosos Guias e
Mentores, com uma vida de além morte repleta de felicidade e real alegria.

O certo, para cada um de nós com tais compromissos, é o de
procurarmos seguir os exemplos de um Chico Xavier, de uma
Elizabeth d´Espérance ou de uma Yvonne A. Pereira, garantindo,
assim, mesmo que modestamente, o nosso triunfo diante das
inferioridades do mundo passageiro, e a nossa Verdadeira Felicidade
na Vida Eterna.
Não há outro jeito a dar.
Com isto, encerramos a nossa reflexão em torno dos diversos tipos de
comunicados de Além-Túmulo, com a participação da minha grande amiga
do coração, ainda um tanto “preguiçosa” (risos!...) M. B., e a sua linda
Mãezinha Espiritual, Dona H. B..

D´Espérance, Yvonne Pereira e Chico Xavier

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

Emmanuel

(Chico Xavier – “Seara dos Médiuns”, q. 331, Editora FEB)
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As despedidas
dos Bons Espíritos
__________

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

São Luis IX

Boaz

São Lucas

José do Egito

Aristóteles

Tomé de Souza

O médico Sinuhe

Cícero

Castro Alves

PELAS OBRAS PSICOGRÁFICAS DE VIVALDO FILHO, OS ESPÍRITOS SUPERIORES NOS DESCORTINAM
ALGUMAS DAS SUAS VIDAS SUCESSIVAS, APRESENTANDO-NOS O IMPRESSIONANTE CONHECIMENTO
ACERCA DAS “REENCARNAÇÕES PROGRAMADAS & MÚLTIPLAS” SOB O IMPÉRIO DA MATEMÁTICA DIVIDA!

212

Ed. e-book:
2015

Livro # 13: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 2 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE

VIVALDO P. S. FILHO (SÃO LUIS IX)
10/07/1964
- 10: Dia de nascimento de Vivaldo P. S. Filho.
- 07: Mês de nascimento de Vivaldo P. S. Filho.
- 19 (1 + 9) = 10. Dia do nascimento de Vivaldo na atual
reencarnação.
- 64 (6 + 4) = 10. Dia do nascimento de Vivaldo na atual
reencarnação.
Somente aqui, de maneira maravilhosa temos: três vezes o
número 10 e uma vez o número 7, que já são por demais
conhecidos dentro das escolas do Espiritualismo e do Ocultismo,
mesmo do próprio Cristianismo (Antigo e Novo Testamento), como
números divinos em sua essência transcendental:
- 10 + 10 + 10 + 7 = 37. Novamente (3 + 7) = 10. Que nos
reporta imediatamente aos: DEZ MANDAMENTOS DE DEUS.
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“10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A forma
septenária é por causa da perfeição que se celebra nos
dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo profeta
Isaías - sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) com seus 7
dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se ao 10
ajuntarmos o 7, temos 17. E este é o número em que está
toda a multidão dos bem-aventurados.”

– Santo Agostinho
Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de Antonio Fazenda, Lisboa, Verbo, 1974.

Seria muito interessante que os nossos amigos leitores fizessem
um estudo acurado desses dois números (10 e 7) dentro das
Escolas do Universalismo Espiritualista, em hipótese alguma
deixando escapar os dados históricos da Bíblia Sagrada.
Um estudo minucioso, à parte, dentro dessas Culturas religiosas
do mundo será de suma importância fundamental para que todos
possam encontrar a “mística” providencial da Reencarnação
Programada & Múltipla de Vivaldo P. S. Filho (Rei São Luis IX
de França).
MAIS ALGUNS NÚMEROS “MARCADOS” NA PROGRAMAÇÃO
REENCARNATÓRIA DE SÃO LUIS IX (VIVALDO P. S. FILHO)
- São Luis IX morreu aos 55 anos de idade (1215-1914-1270).
- Chico Xavier (A Reencarnação de Allan Kardec) morreu aos 92
anos de idade (1910-2002).
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Agora, se somarmos 55 (São Luis) + 92 (Chico Xavier) = 147.
– 1 + 7 = 8... & 4, temos mês de morte e nascimento de São Luis.

Teremos assim:
- 1: O mês de janeiro, de nascimento de Santa Isabel de Aragão
(Espírito Veneranda). O segundo mais graduado Diretor Espiritual
das Tarefas Mediúnicas de Vivaldo Filho.
- 4: O mês de abril, de nascimento de Francisco Cândido
Xavier (Reencarnação de Allan Kardec). O mais graduado Diretor
Espiritual das Tarefas Mediúnicas de Vivaldo Filho.
- 7: O mês de julho, de nascimento de Vivaldo P. S. Filho
(Reencarnação de São Luis de França). O Diretor Espiritual das
Tarefas de Allan Kardec no século XIX, na Codificação do
Espiritismo.
- 1 + 4 + 7 = 12.
Sob todos os pontos de vista este é um número soberanamente
sagrado para os Cristãos, pois não só foi o número de Apóstolos
escolhidos pelo Mestre Jesus, como também o exato ano (2012)
em que Vivaldo, a rigor, dá início a sua tarefa na psicografia, com a
recepção das mensagens que comporiam a sua primeira obra pela
psicográfica: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos
Diversos, Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa Clara
de Assis, em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob
(Chico Xavier/FEB).

Mas para assegurarmos a fidelidade de nossos modestos
exercícios aritméticos à Luz da Terceira Revelação, vejamos
o que podemos encontrar a partir dos próximos cálculos
matemáticos:
- São Luis IX morreu aos 55 anos de idade (1215-1270). – Esta
data (ano), é apenas uma das possibilidades! Existe: 1214.
- Allan Kardec (Reencarnação anterior de Chico Xavier) morreu
aos 64 anos de idade (1804-1869). (Por sinal: 1964 foi o ano da
reencarnação de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX).
Agora, se somarmos 55 (São Luis) + 64 (Allan Kardec) = 119.
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Teremos assim:
- 1: O mês de janeiro, de nascimento de Santa Isabel de
Aragão (Espírito Veneranda). A Diretora Espiritual das Tarefas
Mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho.
- 1: O mês de janeiro, de nascimento de Elvis Presley (A
Reencarnação do Rei Davi, do povo hebreu).
Como já foi apresentado nas obras anteriores de Vivaldo, e de
maneira matematicamente minuciosa, o Espírito de Elvis Presley,
em parceria com o glorioso Espírito de Santa Clara de Assis,
assinou a Autoria Espiritual da primeira obra, propriamente dita,
pela psicografia de Vivaldo P. S. Filho: “MENSAGENS DE ALÉMTÚMULO”, Espíritos Diversos, em homenagem ao livro “VOLTEI”,
pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).
É bom que se diga que esta especifica obra (a segunda pela
faculdade mediúnica de Vivaldo, mas a primeira inteiramente
psicografada), fora iniciada no mês de junho (6) do ano de 2012 e
concluída no mês de setembro (9) do mesmo ano.
- 9: O mês de setembro (do ano de 2012), quando Vivaldo (São
Luis IX) concluiu a sua primeira obra mediúnica, propriamente dita,
pela psicografia: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por
Espíritos Diversos, em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo Irmão
Jacob (Chico Xavier/FEB).
Se somarmos o resultado de 119 encontrado acima (morte de São
Luis e Kardec: 55/64): 1 + 1 + 9 = 11. Quando: 1 + 1 = 2.
Se somarmos os meses 9 + 6 (que representam o inicio e o
final da tarefa de sua primeira obra psicográfica e que deu origem
à sua atual missão na: “NUMEROLOGIA ESPÍRITA”) = 15.
Quando: 2 (1 + 1, de mais acima) + 15 = 17.

Temos aqui: o dia (10) e o mês (7) de nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis) no século XX.
Os fatos aritméticos aqui apresentados pela Matemática
Reencarnatória são indiscutíveis, embora longe, e muito
longe mesmo, estejamos a colocar uma “mordaça” na boca de
nossos amigos e companheiros que pense diferente, apesar de
entendermos ser algo muito difícil de ser feito.
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_______________
Nota: 2 + 15 = 17.
Quando: 1 + 7 = 8.
Se formos nos socorrer de “O NOVO TESTAMENTO” (Haroldo
Dutra Dias, 1ª. edição, CEI, 2010), NO CAPÍTULO 8 DE LUCAS:
“AS MULHERES QUE ACOMPANHAVAM JESUS”, encontraremos
em primeiro plano a citação de Maria de Magdala, fechando mais
uma fez o ciclo de evidências matemáticas no Livro Sagrado
dos Cristãos (A Bíblia) que direciona a atual Missão do Espírito São
Luis/Vivaldo P. S. Filho à sua Alma Gêmea: Senhora M./Maria
de Magdalena (Também: Elizabeth d´Espérance).

_______________

Não nos esquecendo de que o Evangelista São Lucas é aqui
escolhido por ser tratar da reencarnação anterior de Vivaldo P. S.
Filho/São Luis de França.
Entretanto, se formos fazer mais uma pequena soma, já com o
resultado dos cálculos de 12 (147) e 11 (119), todos os números
encontrados mais acima após a devida decifração dos: “CÓDIGOS”
SECRETOS DE DEUS, teremos o número (1 + 2 + 1 + 1) 5: que
representa mês de maio, quando se comemora O Dia das Mães
e que tem tudo haver com as excepcionais Faculdades Mediúnicas
de Vivaldo P. S. Filho e a sua Missão Espiritual dentro da: “Nova
Genealogia do Cristo” para o Quarto Milênio da Era Cristã.
Por tudo isso é que tem sido afirmado pela Falange da Verdade,
que consagra proteção ao Mensageiro Celeste São Luis IX (Vivaldo
P. S. Filho), que, sim, o nosso venerável Apóstolo da Codificação
Espírita está de VOLTA ao Plano Material para dar continuidade às
suas tarefas no Espiritismo, na difusão da Caridade, da Humildade e
da Simplicidade, coisas que, infelizmente, têm sido raramente
encontradas no seio de nosso próprio movimento doutrinário, sem
tirar e nem por ninguém.

FORA DA CARIDADE NÃO EXISTE SALVAÇÃO PARA
QUALQUER UM DE NÓS!!!
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"Os Números são a Linguagem Universal ofertada
por Deus aos humanos como confirmação da
verdade."
– Santo Agostinho (354–430 d.C.)
(Fonte: Wikipédia)

Agostinho de Hipona

Se fizermos a parte que nos cabe, individualmente falando, temos
confiança de que o Espiritismo ainda haverá de ter longos anos de
felicidade e paz sobre o Céu abençoado e venturoso da Pátria do
Cruzeiro, para onde veio, diretamente da França luminar, com a
tarefa de elevar na Escala Espírita as Sociedades do Mundo, sem
que tivesse, lamentavelmente, e mais uma vez, de se descolar de
continente e de nação com o propósito de desvencilhar-se das
sombras da corrupção humana, pela misericórdia de Deus e
pelo sacrifício abnegado dos Bons Espíritos.
Oremos e vigiemos, meus irmãos.

Emmanuel

(Espírito)

(Salvador/BA, 27 de agosto de 2015)
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Vivaldo P. S. Filho
(São Luis de França)

”Se fossemos para voltar da mesma maneira que antes,
a reencarnação não teria graça alguma.”
– Francisco Cândido Xavier
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São Luis IX (século XIII)

Vivaldo Filho (século XX)

“Quanto ao caráter de seriedade (sem severidade!) das
comunicações apresentadas no decorrer da presente obra: “SÃO
LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”,
podemos humildemente assegurar que é o mais respeitável
possível, concluindo a partir daí que os postulados do Espiritismo
estão sendo integralmente respeitados.”
– Erasto (Espírito)
(Nota: Extrato da obra “SÃO LUIS IX”, cap.: Pelo Espírito Batuíra)

“Uma experiência humana não representa para o Espírito senão alguns poucos
minutos de sua trajetória espiritual, que poderá ter sido vitoriosa ou infeliz, lucrativa ou
deficitária dentro de um pensamento perfeitamente econômico-moral, já que para a
nossa felicidade, diante do destino feliz que nos aguarda a todos, só poderemos
verdadeiramente compreender a Imortalidade: por uma proposta de trabalho e
resistência, serviço e construção, fé e esperança, de maneira que só lhe
conquistaremos os caminhos, a cada passo da senda luminosa, pela condição de
trabalhadores leais e dedicados, sábios e conscientes, profundamente envolvidos pela
sagrada idéia de crescer para Deus e Viver Eternamente no Seu Seio.”

Emmanuel
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 26 de agosto de 2015)
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Posfácio

A PALAVRA DE EMMANUEL

O Mestre Incomparável
Por entre o rigor das angústias humanas, vemos de pouco a pouco
entranhar-se no corpo da coletividade o grande Cortejo de Luz, Paz e
Esperança das abençoadas Celebrações do Consolador, que a partir
do coração venturoso e perfeitamente sublimado do Cristo Jesus vai
se irradiando pelas teimosas sombras do Mundo fariseu e transitório,
clareando toda a vida material.
Sobrecarregado, embora sem a necessária consciência do que
realmente lhe acontece por dentro da individualidade espiritual, busca
pelo êxtase emocional; passando pouco a pouco a aceitar que
somente o coração, quando abrasado e ansioso pelo inesgotável calor
da generosidade e do carinho do próprio Mestre Galileu, poderá
compreender e sentir em sua mais intima inteireza quando o
que significa para si mesmo sofrer e chorar deste mundo transitório
de meu Deus!
Somos todos, filhos do Calvário...
As agremiações romanas e gregas tiveram no seu apogeu as
ilusões dos templos da Acrópole e das Catedrais do farisaísmo, no
entanto, com o advento da Boa Nova vamos encontrar as “loucuras”
do coração verdadeiramente apaixonado somente na devoção e no
verbo inflamado de Paulo de Tarso, ou nas palavras de ternura de
Estevão, que, na qualidade de verdadeiros seguidores de Jesus
Cristo, souberam não somente ampliar os conceitos da Igreja Cristã
na sua simplicidade e pureza sem maculas, como, também, aclarar o
pensamento e preparar o coração do Homem do porvir para as
formosas conquistas da solidariedade e da fraternidade, que
haveriam de se estabelecer nas Sociedades do Mundo futuro.
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Singrando o coração dos valentes cavaleiros da mediunidade nos
tempos medievais, pelas dores inauditas das fogueiras miseráveis,
estava o mais profundo e enternecedor sentimento que o homemespiritual poderia dispor naquele momento, e dentro daquelas
circunstâncias o amor à Deus sobre todas as coisas e a sua paixão
sincera pelas claridades enternecedoras da nova ordem espiritual, no
seu sentido máximo de vivência, começou a dar os primeiros passos
para a propagação da mediunidade entre os povos e entre as nações,
para que, um dia, todos viéssemos a alcançarmos a Espiritualidade
Perfeita.
Socorrendo-nos nas advertências do Cristo Salvador, remontemos
às nossas idiossincrasias, e vasculhando a nossa intimidade mais
profunda haveremos de encontrar dormitando o Deus Conosco, que,
mediante as doces admoestações do Amigo Incomparável, pela
sua palavra imortal de fé e esperança, saúde e paz, haverá de se
manifestar, em definitivo, quando compreendermos a necessidade
urgente de nos desvencilharmos do homem-velho, terrivelmente
animalizado e muito infernal, e deixarmos extravasar na sua delicada
singularidade: todas as forças poderosas do Espírito de Deus que
habita em cada um de nós.
Na visão esclarecedora e misericordiosa de Jesus de Nazaré, todos
do seu Grande Rebanho haverão de um dia se integrar, em definitivo,
na Grande Família Universal com a qual passaremos a permutar as
encantadoras expressões do Amor Perfeito e do Amor Divino, e com
a qual alcançaremos finalmente a Libertação total.
Sejamos os fieis servidores do Senhor, e da mesma maneira que
Paulo e Estevão, sigamos à frente, sempre e cada vez mais,
convencidos de que a grande batalha será mesmo travada por nós
todos, incontestavelmente, com a nossa própria consciência.
E que o Bom Deus de Justiça, de Amor e de Caridade nos guarde
em seu abraço infinitamente generoso, e nos fortaleça hoje e sempre,
para que a nossa caminhada seja forjada no mais fiel serviço de
amor ao próximo, quanto a nós mesmos.
Estejamos na Terra ou no Céu.

Emmanuel (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
Nota do médium: Texto originalmente psicografado no ano de 2013 e
revisto pelo próprio Emmanuel em 20 de outubro de 2019, por volta das
15hs, com a lembrança de que ele, atualmente, se encontra reencarnado no
interior do Estado de São Paulo, por volta do ano 2000, segundo foi
divulgado por Chico Xavier, quando ainda entre nós.
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Um pensamento a mais!
Quando o querido benfeitor nos chama de: filhos do Calvário,
evidentemente que a proposta dele não é a de nos tornarmos
indefinidamente criaturas fadadas ao sofrimento e à amargura, longe disso,
mas de reafirmar que enquanto Espíritos vivendo num Planeta atrasado
como a nossa Terra, na melhor das hipóteses, seremos alvos de irmãos
de iluminação não tão iluminados assim (risos), ou não iluminados como
desejaríamos do fossem, ou seja, estaremos mais expostos a uma
caminhada de sofrimento do que de alegria, e ai é que entra a nossa
sincera parcela de contribuição pela elevação moral do nosso planeta, a
partir dos nossos próprios exemplos de bondade e paz.
O trabalho é difícil, mas não impossível, é claro.
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FIM
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_________________

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática,
mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de
língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos
os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o
nosso próprio coração no conteúdo da obra original:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO” (VOL. # 2).
Vivaldo P. S. Filho
(Salvador/BA, outubro de 2019)
_________________

- 1ª. versão: 09/2015 (backup original preservado & guardado).
- Revisão visual & ampliação: 10 & 11/2019 (arquivo disponível no nosso Site
Espírita), sem qualquer prejuízo para a obra original.
_________________

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

www.facebook.com/vivaldo.psfilho
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
OS ARQUIVOS (EM PDF) DE TODOS OS DOZE (12) LIVROS
ANTERIORES PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO, ESTÃO
DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE GRATIS!

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas!
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Elvis Presley, 1973 (A Reencarnação de Gabriel Delanne).

Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de

Francisco Cândido Xavier
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MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO
VOLUME 2 – O Parnaso Continua!
Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho

Obra Mediúnica Realizada com a Participação de Diversos Espíritos.

Pelos Espíritos

Elvis Presley & Santa Clara de Assis

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho
“SE NÃO TIVESSE AMOR EU NADA SERIA.”
OBRA SEM FINS LUCRATIVOS – BY FALANGE DA VERDADE – 09/2015.
Revista & ampliada: 10 & 11/2019.
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