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_______________
Uma obra emocionante, que traz de volta as Entidades da: 9ª.
, apresentando-se
não na condição de sábias e iluminadas personalidades da Cultura e/ou da
Ciência, mas, unicamente, como Agentes Espirituais muito simples e muito
humildes, que, ao vasculharem as incontáveis passagens do Evangelho do
Cristo, encontraram diante de si mesmas farto material de reflexão e
estudo, vivencia e força, para proporem aos seus irmãos e irmãs
encarnados: o terno sabor da Mensagem Cristo!... – Ana Prado (Esp.).

_______________
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______________________
As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos espirituais (ebooks: PDF) 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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________________
“O lado mais belo do espiritismo é o lado
moral; é por suas consequências morais
que ele triunfará, pois ali reside a sua força,
por ali ele é invulnerável.”

–

Allan Kardec

(Extrado do: “Biografia de Allan Kardec”,
por Henri Sausse, 1ª. edição, pág. 68, pela Companhia
Editora Nacional, 2015). (O destaque é nosso).

________________
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Os Diretores Espirituais
do Médium Vivaldo P. S. Filho

Veneranda (Santa Isabel de Aragão)
Francisco Cândido Xavier
Elizabeth d´Espérance
Adolfo Bezerra de Menezes
André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas)
Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas)
São Paulo (Apóstolo)
Erasto (no lugar de Emmanuel)
Santa Clara de Assis

____________

____________
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Estudem o Livro # 1 de Vivaldo P. S. Filho

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS Relatos de um Médium Espírita"
_______________________
Capa Revista em 15/03/2018, embora mantendo na
integralidade o mesmo conteúdo do livro original que levou
cerca de 16-17 anos para ser concluído. (166 pág.)

_______________________
PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS

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

_______________________
Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) este livro digital (PDF),
basta que o interessado vá diretamente para o específico link:
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jes…/bio
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Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier.

São Luis IX e sua reencarnação futura como Vivaldo P. S. Filho.
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______ **** ______

O Presidente Espiritual da
‘Sociedade Espírita de Paris’,
ao tempo da Codificação Espírita com
Allan Kardec, no século XIX.

Uma das encarnações passadas do médium baiano Vivaldo P. S. Filho,
nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil.

__ São Luis IX (9)__
E a 9ª. Esfera Espiritual da Terra
(Arte em geral ou Cultural e Ciência)
______****______
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Melodias da Vida Eterna
Com Diversos Espíritos
Médium

Vivaldo P. S. Filho

Espíritos

“Se não tivesse amor eu nada seria.”
(São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios)
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Carmem Miranda & Celly Campello.

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste
trabalho espiritual:

“Melodias da Vida Eterna”, foram capturadas 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 versão: 03/2016 by Vivaldo P. S. Filho
2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 07/2021.

Este Livro, que tem a bela Autoria Espiritual de Elvis
Presley & Espíritos Amigos, vem complementar as
obras anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho
que fazem referência à atual Missão do Espírito de São
Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à época da
Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade
Espírita de Paris”, orientando de mais perto os Serviços
de Allan Kardec junto à Falange da Verdade.
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______________
NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM:
Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época
sobre esta específica obra (# 18), a sua publicação em
nosso
se deu por volta do mês 03/2016,
porém temos o backup (original), deste Livro (18),
que foi preservado em arquivo Word para uma possível
conferência histórica e/ou doutrinária com data de
01/05/2016, sendo que para o backup em PDF, existe
em nosso acervo digital um também com data de
01/05/2016, que de qualquer maneira também poderá
servir para uma conferência histórica e/ou doutrinária,
caso seja do interesse de algum pesquisador.

As capas: da 1ª. versão, de 05/2016 & da 2ª. versão, de 07/2021.

Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação,
segundo este backup opcional de 05/2016!!
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EM COMEMORAÇÃO DOS

164 ANOS DO ESPIRITISMO
NASCIDO EM PARIS, FRANÇA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 1857.

Galeria de Valois, no Palais Royal, local de lançamento de O Livro dos
Espíritos em 1857.

Como diria Emmanuel, por meio de Chico Xavier: “O
trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo
continuado de serviço empolgante e trabalho renovador,
os nossos Benfeitores da Vida Maior dão continuidade à
obra deles mesmos, que não pode ter solução de
continuidade!...
Quem desejar reproduzir partes de meus livros
mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento
algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a
nossa específica obra como a fonte de consulta.
Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua
venda.
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DO MÉDIUM

Rogamos

aos nossos amigos leitores que queiram nos

perdoar a grande deficiência cultural, pois apesar de darmos
o maior cuidado às revisões de texto em nossos livros (Ebooks) mediúnicos, é natural que ocorra alguma falha,
principalmente em decorrência de meu pessoal e limitado
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conhecimento de gramática, apesar de sempre procurar
fazer o melhor de minhas forças.

Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”.
Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos
especialistas encarnados da língua portuguesa, que,
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta obra
psicográfica.
______________
Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito
singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas
leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que
temos recebido por meio de singelas manifestações de
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...
Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por

15

Ed. E-book:
2016-21

Livro # 18: “Melodias da Vida Eterna” – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração
com palavras de incentivo, quando, de minha parte, peço
que me mantenham em suas preces a Jesus, visto que a
tarefa de qualquer medianeiro, pelo menos nos arraiais do
Espiritismo, quando ele se despoja por completo dos
interesses mercadológicos, sempre em contrário caminho
aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa da
Cristandade, todo trabalho na mediunidade orientada em
Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier deverá ser
invariavelmente “gratuita”.

Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve
ser empreendida por cada um de nós, sem distinção, a da
, pois não há como
compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa que
se diga em pleno labor mediúnico, seja qual for a sua
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, como
se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à disposição
das criaturas simplórias da Terra quando se diz respeito ao
nosso serviço junto aos Seres Celestiais.
_______________

Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico
Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35
& 36, Editora LEEPP, Uberaba-MG, do ano de 2007).
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus
com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não se
espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas
modalidades à minha tarefa no trabalho e na confraternização.
Procurem no fundo, não na superfície.”

– Neio Lúcio
(Francisco C. Xavier, “Colheita do Bem”, Ed. Vinha de Luz)

O Médico-Amigo de Chico Xavier!

Prezado amigo Vivaldo,
...Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos
leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre
muitas delas como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora
e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a
Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...
Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores
se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras
polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente
preparados”, farão críticas, salvaguardando André Luiz...
–

ELIAS BARBOSA

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,
ocorrida em Uberaba/MG, em 03 de fevereiro de 2011).
Extrato do Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”,
por Vivaldo P. S. Filho. (Obra digital, em PDF, com 166 págs.).

17

Ed. E-book:
2016-21

Livro # 18: “Melodias da Vida Eterna” – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

___________
A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA”
APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA
DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO
DOS “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS:
INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA
ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C.
XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA
RACIONALIDADE 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 FENÔMENOS 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)

___________
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“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, “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 P. S. 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
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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 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,
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não desconsiderando que os Espíritos infelizes e altamente
intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que
temporária seja essa maldade, também tem como acessar as
suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas,
quando, neste caso particular, procuram devassar determinados
conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase
mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que
tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução
intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas
morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas
por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou
não, E REAFIRMA-NOS QUE O CARATER DE “NOVO”, agora
apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia

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

Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem
atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da
eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o
caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência
Psicológica dos Números.
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Vejamos de que maneira podemos nos instruir pela palavra
do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico
Xavier, em: “O CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas 140,
141 e, em particular, a de 142, quando responde o benfeitor:

___________
- “Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos
domínios da numerologia, fugindo ao escopo de nossas
cogitações espirituais. E continua: ”Os números, como as
vibrações, possuem a sua mística natural, mas, em face
de nossos imperativos de educação, temos de convir que
todos os números, como todas as vibrações, serão
sagrados para nós, quando houvermos santificado o
coração para Deus, sendo justo, nesse particular,
copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado,
esclarecendo que os números foram feitos para os homens,
porém, os homens não foram criados para os números.” (Os
grifos são nossos).
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Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta
obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do
Amor”, já nos apontamentos finais, quando, por nossa vez,
apresentamos uma importantíssima opinião do grande
médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia:
(...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da
Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo
princípios de origem Superior, atentem para a importância do
extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no
tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes (Cap. 1, item
16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 - Araras/SP), que nos
traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier)
para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz
da Espiritualidade, que ora nos assiste e transmitem-nos as
informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi
encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos:
P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na
influência dos números na vida das pessoas, ou da
comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos
números, por exemplo: a criação do mundo em 7 dias, o sonho
de José com as 7 vacas magras e 7 gordas, o perdão deve ser
dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7
dezessete vezes, etc. Até que ponto se pode crer na presença
dos números em nossas vidas? R – A numerologia deve trazer
em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos
adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não
disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas
das autoridades que se manifestam nessa área de
investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de
que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos
Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos
números de que estejamos necessitados para que a vida nos
conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso
acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como
ciência para o domínio de nossos conhecimentos. (...). Nota do
médium: Os grifos são meus.
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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.)
_____________________
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_______________

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno

Espiritualismo, que são os Cristãos afeiçoados ao
Espiritismo, se encontram ainda tão fervosoramente
ligados, por sentimento de volupia, aos interesses da
materia carnal. Cremos, que os tempos são outros!... Ou
procuramos cumprir as nossas tarefas e deveres diante do
Cristo Amado, ainda hoje, ou seremos obrigados, por
força da Divina Lei, a seguir, às sós, por caminhos
tremendamente obscuros, e terrivelmente sofridos.

– Espírito Neio Lúcio
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015)

Se desejas realmente ser fiel a Deus, cuida de ti primeiro.
Cada ser, como cada Criatura do Pai, sorve da vida cada
gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado
ao longo de seu próprio caminho.

– Emmanuel
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 12 de março de 2014)

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa,
jamais poderá ser a única.

Espírito Allan Kardec
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 13 de novembro de 2012)

_______________
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na
vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam
pacificamente os domínios da memória, tão logo se
desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os
laços nobres e dignos que os aguardam na Vida Superior, para a
continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que
lhes diz respeito.”

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

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

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental
e não especulativa. Para combater as teorias do Espiritismo, não basta,
pois, dizer que são falsas: é preciso opor-lhes fatos, cuja solução ele
fosse impotente para dar. E mesmo neste caso ele se manterá sempre no
nível, porque será contrário à sua essência obstinar-se numa idéia falsa,
e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam
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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As Obras Básicas do Espiritismo: constitui-se por cinco livros.

O ESPIRITISMO É UMA PROPOSTA NOVÍSSIMA DE AMOR, E DE SE
AMAR UNS AOS OUTROS COMO O CRISTO NOS AMOU, E DE
LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS
DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO
EVANGELHO.
A CONFIANÇA E A LEALDADE NOS PODERES DE DEUS, ESTÃO ESCRITOS
NO SEU FRONTISPÍCIO:
...
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:
SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!!

Espírito

André Luiz

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 26 de julho de 2015)
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Dedicatória Especial

Vivaldo Filho (São Luis) & Maria Isaura (Branca de Castela)
A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:

Maria Isaura Campos Cabral
(A Reencarnação da Rainha Branca de Castela) por tudo de bom
e de generosidade que nos lecionou durante a minha atual
existência, quando neste ano de 2018 completo 54 anos de idade.
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Século XIII

1973

1972

Século XXI

Branca de Castela (Palência, Espanha, 4 de Março de
França, 27 de Novembro de 1252)

1188

— Melun,

A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria Isaura
C. Cabral é mesmo de assombrar! Os amigos não acham?!...

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à
minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.
– Vivaldo P. S. Filho
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___________

Minha amada mãezinha Maria Isaura, quando do comecinho da
pandemia de covid-19, no primeiro semestre de 2020, aqui em
nosso Lar sendo fotografada.

___________
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______________________

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

______________________
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_________________

O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a

“Numerologia Espírita”
A “Numerologia Espírita” nada mais é que o
desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo
de se considerar “algo novo”, a não ser no exclusivo sentido da
metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para fazer luzir do
Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS,
invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária,
dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos apenas que lhes
devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta,
que é através da própria obra Espírita, de Allan Kardec & Francisco
Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos
seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos,
assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento).

Ela não para diante da Ciência Humana, não se limita a esta.
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Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres
encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível
diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano
Material, também.

Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico,
pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e fora
do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo
uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos
esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de
maneira cientificamente racional e lógica.
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Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”,
com a devida adaptação para este Livro de Elvis Presley &
Clara de Assis, com Espíritos Amigos.
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______________
NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise):
Creio, que valha a pena a gente destacar o grande
Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida
Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr.
Carlos A. Baccelli, que, além de ser um respeitado
médium psicografo, de Uberaba/MG, é também, senão
um dos maiores, o maior de todos os biógrafos do Cisco
de Deus: Francisco C. Xavier.
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_____

_____

O Espírito Mentor de
Francisco C. Xavier
(Atualmente reencarnado no interior do Estado de São Paulo)
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_________________

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

TRABALHO MEDIÚNICO (O NOSSO LIVRO DE # 18),
PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S.
FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, CLARIVIDÊNCIA,
CLARIAUDIÊNCIA E PSICOMÉTRIA), REALIZADO PELOS
ESPÍRITOS SUPERIORES EM HOMENAGEM AOS LIVROS:
“JESUS NO LAR”, POR NEIO LÚCIO, & “LUZ NO LAR” POR
ESPÍRITOS DIVERSOS, E AO “O CONSOLADOR”, POR
EMMANUEL, PELA INCOMPARÁVEL MEDIUNIDADE DE
FRANCISCO C. XAVIER (PELA EDITORA DA FEB).

***

Da Manjedoura de luz perfeita à escravidão da
Cruz infame, vemos o Cristo Amado sorver até a
última gota de sua tristeza e da sua solidão diante
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daqueles que Lhe depositaram ao próprio coração a
ingratidão e o desrespeito, o egoísmo e a miséria
total do orgulho de seita e de riquezas materiais,
embora estivesse, Ele, completamente ciente de
que todos os criminosos do mundo, que somos
ainda todos nós, não passassem de pequeninas
crianças travessas, necessitadas não apenas de
corrigenda e de educação, mas, antes de tudo,
de muito amor e de muita compaixão!...

Aqui, nesta obra de bênçãos imortais e pura luz
espiritual, temos o triunfo soberano da Vida
Imperecível sobre a morte humana, em palavras de
incentivo e de sabedoria na presença marcante
dos
, que voltam da Vida
Maior com a intenção de esclarecer e de alertar,
também!...
(Espírito reencarnado)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
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______________
Nota do médium em 09/07/2021:
Pessoalmente, eu posso dizer que cada vez que leio
algo do Emmanuel, por meu intermédio, sinto-me como
se estivesse sendo envolvido por um mar de bênçãos,
sim, porque, segundo este acontecimento, me sinto um
pouco mais ajustado ou mais próximo do trabalho que
foi realizado pelo Chico Xavier, como se, apesar da
minha grande desvalia, eu estivesse tendo acesso a um
mundo moral de claridades magnificas, embora isso
também, de alguma maneira, ou em tudo mesmo, me
chamasse a própria atenção para o quanto eu preciso me
melhorar como Espírito Imortal.
Que Jesus o ilumine, querido Benfeitor.
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de
agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente
denominado como o Rei do Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela
forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia,
adquirida na década de 50.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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_____Por Elvis Presley_____

São Luis de França foi a reencarnação do
(numa
com o Apóstolo São Filipe!),
mais tarde voltando numa nova reencarnação como o médium
baiano Vivaldo P. S. Filho.
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Decodificado pela Nova Ciência da
“Numerologia Espírita”
____________________

São Lucas – O Evangelista
SERIA POSSÍVEL ALGUÉM CONTESTAR “SINAIS” E “CÓDIGOS”
SECRETOS, TÃO PERFEITAMENTE INSERIDOS NA OBRA DA
FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA:
“O EVANGELHO POR EMMANUEL”?!...
__________________

Antes de tudo, devemos aqui reverenciar os nossos
sábios irmãos da Editora FEB, por ter nos privilegiado
com tamanha façanha Evangélica, pois não podemos
desconsiderar o quanto deve ter sido árdua e
duríssima a empreitada de realizar uma minuciosa
garimpagem na vasta
, pelo
incomparável médium
, quando todos
já sabemos, ou pelo menos desconfiamos, dos
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dispositivos educativos, instrutivos e disciplinadores
que os levaram a, sobejamente, dar prosseguimento
à História de Jesus Cristo, pelo menos a aquela pelas
narrativas inesquecíveis e românticas do médico
amado, Lucas.
_____________
Nota do médium em 09/07/2021: Claro, que, aqui,
estamos apenas e tão somente levando em consideração a
real boa intenção dos que primam na FEB por um trabalho
idôneo quanto o foi realizado por Chico Xavier, a despeito de
qualquer mancada literária e/ou editorial que possam ter
sido realizadas por um ou outro Editor, que, por sua vez, não
conseguiu, ou não desejou, honrar com a memória Literária
de Emmanuel, quanto a do Chico.

_____________
Por outro lado, a situação aqui, para nós que temos
nos debruçado sobre o empolgante tema da:
“Reencarnação Programada & Múltipla” do Espírito
São Luis IX, se apresenta de tal forma que, mais
uma vez, podemos assegurar o quanto o Nosso Pai
Celestial tem sido misericordioso em nos suportar a
grande ignorância, e muitas vezes a inquestionável
leviandade, ao nos assegurar todo esse fascinante
conjunto de evidentes provas-chaves, dentro da obra
de Allan Kardec, da de Chico Xavier, quanto da Bíblia
Sagrada, por exemplo, apenas com o propósito de
nos Instruir pela claridade meridiana da Terceira
Revelação, agora apresentada sob uma nova ótica,
a da “
”, que nos dá uma
segurança a mais sobre o tema empolgante da Lei da
Reencarnação, visto que por este ângulo o caso fica
ainda mais evidenciado, já que estamos lidando com
FATOS & DADOS (chaves) que foram colocados à
OBRA ORIGINAL por mãos Invisíveis!!
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O nosso papo será curto, para que não venhamos a
causar desconforto e nem estranheza na mente dos
nossos amigos e amigas encarnados que não se
adéquam ainda com tamanha “corte” de números e
de pequeninos cálculos, que, ao se agruparem e se
justaporem, formam o mais impressionante conjunto
de evidencias acerca da Reencarnação Programada
de um único Espírito, o de São Luis de França, agora
investido da santa missão de ofertar ao mundo dos
encarnados, pela sua própria faculdade mediúnica:
OS SOBERANOS SINAIS & CÓDIGOS SECRETOS DE
DEUS!... PARA A VIDA HUMANA NA TERRA.
Vejamos agora como tudo volta a se encadear e
se desenvolver de uma maneira que nenhum de nós,
mesmo que carregado de boas intenções, possa dar
algum parecer em contrário que não o seja pela
positivação dos fatos reencarnacionistas acerca do
retorno de São Luis IX, que foi a reencarnação
do Apóstolo
, à vida física do planeta
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Terra na roupagem fisiológica do nosso querido irmão
e companheiro de tarefas espíritas: Vivaldo P. S.
Filho, e vamos ao que mais interessa ao nosso novo
Estudo:
- “O Evangelho por Emmanuel (Comentários
ao Evangelho Segundo Lucas), Coordenação
de Saulo Cesar Ribeiro da Silva, em sua 1ª. edição
– 1ª. impressão – FEB: de 5/2015:
- Agradecimentos: à página de # 9.
Temos logo de inicio o número 9, que corresponde
ao título de família de São Luis IX?!...
Que corresponde ao mês (9) de setembro de
2012, que corresponde ao mês da finalização da
primeira parte original da primeira (1ª.) obra
psicográfica, propriamente dita, de Vivaldo P. S.
Filho/a reenc. de São Luis IX (9), “MENSAGENS

DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos,
Coord. Espiritual de Elvis Presley (segundo os
Instrutores Espirituais de Vivaldo: a reencarnação
do Rei Daví. E “pai de Jesus” na Genealogia do
Cristo, segundo os Evangelhos de São Mateus e São
Lucas!!) & Santa Clara de Assis, em homenagem
ao primoroso Livro: “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão
Jacob (Chico Xavier/pela Editora da FEB), e que
desencadeou, por suas diversificadas faculdades
mediúnicas, todo esse novo conjunto de Revelações
Divinas que deságua na: “Nova Genealogia do
Cristo”, para o QUARTO (4º.) MILÊNIO DA ERA
CRISTÃ, número/mês este (9) de setembro que
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também corresponde, em sintonia perfeita, à 9ª.
Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou
Cultural e Ciência), sendo que esta específica
Esfera Dimensional da vida planetária fora objeto de
estudo, mesmo que em síntese, por parte da obra:
“CIDADE NO ALÉM”, dos médiuns Heigorina Cunha
& Francisco Cândido Xavier, pela Editora IDE, 1ª.
Edição: 1983.
A situação inicial está milimetricamente perfeita
em relação aos estudos anteriores e como foram
devidamente divulgados nas obras de Vivaldo, mas
demos continuidade, pois as evidências que se
seguirão vão ser as testemunhas matemáticas do
nosso esforço todo moral:
- Introdução ao Evangelho segundo Lucas:
à página # 21.
Quando numa rápida soma teremos (2 + 1, do #
21 acima!) = 3.
Sendo que numa nova soma: 9 + 3 = 12.
Quando todos nós já sabemos, pelo menos os que
já se debruçaram no Estudo da obra do médium
Vivaldo, que foi exatamente no ano de 2012 que ele
se iniciou na sua mediunidade de psicografia,
propriamente dita, com a recepção de Mensagens,
na sua generalidade, dos Espíritos Superiores da 9ª.
Esfera Espiritual da Terra. (Quando a Terra, em
sua constituição mais sólida, fica na 3ª. Esfera
Espiritual do Planeta, segundo informações de
Chico Xavier & Heigorina Cunha na obra: “CIDADE
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NO ALÉM”, pelos Espíritos André Luiz & Lucius,
Editora IDE, 1983).

Comentários ao Evangelho
Lucas: à página # 29.
-

segundo

Na soma 2 + 9 = 11.
______________

______________
Se, inicialmente, alguém se detiver somente na
forma do número (#) agora apresentado, pediremos
imediatamente que “se foque no espírito dele”, e
parta para o Evangelho de Lucas (pela tradução do
original em grego por Haroldo Dutra Dias, “O NOVO
TESTAMENTO”, 1ª. Edição da Editora CEI, 2010):

- Capítulo 11:29:
.
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Exatamente, como estamos a transmitir aos
nossos irmãos e irmãs do conflituoso solo terreno,
particularmente aos espíritas e espiritualistas, de que
o “SINAL” DE DEUS está agora sendo devidamente
Revelado (Decodificado) para: “Esta geração má,
que tem buscado um sinal de Deus pelas coisas da
matéria carnal, sem se darem conta de que o
Espírito De Deus se revela, antes de tudo, pelas
coisas da ALMA Imortal.”
Não é dessa maneira que nos ensinou Jesus Cristo
por meio dessa específica passagem do Evangelista
São Lucas?...
_________________

“Esta geração é uma geração má; busca um sinal, mas
não será dado a ela um sinal, senão o sinal de Jonas”
– Jesus (Lucas 11:29)
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Deixando desde os tempos apostólicos, para cada
um de nós, os inquestionáveis “Números Sagrados
de Deus”?!...
Em lições sublimes de Caridade, de Humildade e de
Simplicidade...
__________________

Vivaldo P. S Filho (a reencarnação do Evangelista São Lucas) & Elvis
Presley (a reencarnação do Apóstolo Santo André), dois Espíritos
marcados pelos Sinais perpétuos do Amor Puro de Deus.

__________________

Notemos bem que a primeira (1ª.) Mensagem
de Emmanuel (por Chico Xavier) que aparece nesta
primeira edição da FEB, vem logo a seguir, já na
página de # 30:
- Referência de Emmanuel à Lucas 1:79: Se
até aqui, não havíamos ainda encontrado qualquer
evidência da ligação de Lucas com o nosso médium
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), vejamos que coisa
mais surpreendente, milagrosa mesmo:
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Temos inicialmente o # 17:
Que naturalmente nos remete: Ao exato dia (10)
e ao mês (7) de julho, do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
_________________

Vivaldo P. S. Filho numa rara foto,
tirada no final dos anos de 1960.
_________________
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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.”

–

(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para
Páscoa, trad. de Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).

__________________
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Pode o homem compreender a natureza íntima de
Deus?
“Não; falta-lhe para isso o sentido.”
Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 10, Atributos da
Divindade, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO
HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,
tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.

________________

________________
Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da
matéria a causa primária da formação das coisas?
“Mas, então, qual seria a causa dessas
propriedades? É indispensável sempre uma causa
primária.”
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Atribuir a formação primária das coisas às propriedades
íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa,
porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito
que há de ter uma causa. (A nota é de Allan Kardec).
(Os grifos são nosso).
Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 7, Provas da
existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição
(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares –
5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.

________________
É dado ao homem conhecer o princípio das coisas?
“Não; Deus não permite que ao homem tudo seja
revelado neste mundo.”
Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 17, Dos elementos
gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, Conhecimento do
princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª.
impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de
Guillon Ribeiro, Edição da FEB.

________________
“Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos,
porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar,
pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em
curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do
conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que
permitiu reconhecê-la, sem o que é provável ainda a
ignorassem.”
Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de
1868, A Ciência da Concordância dos Números e a
Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).
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Segundo

o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes
semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando
que, também, somente ele: nasceu às 15 horas

– ou 3hs da tarde! – sob a regência do signo
de
, do dia 10 do mês (7) de julho de
1964.
Curiosamente, Vivaldo P. S. Filho (São Luis de
França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada
Família”, em Salvador/BA, Brasil, numa perfeita alusão
à sua condição de principal Provedor Genético da
Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da
Era Cristã.
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_________________

E mais, ou de volta, o # 9, como que dando um
arremate divino ao que já é santo:
Temos, aqui, novamente o número 9 de antes,
que corresponde ao título de família de São Luis
IX?!...
Que corresponde ao mês (9) de setembro de
2012, que corresponde ao mês da finalização da
primeira parte original da primeira (1ª.) obra
psicográfica, propriamente dita, de Vivaldo P. S.
Filho/a reenc. de São Luis IX (9), “MENSAGENS

DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos,
Coord. Espiritual de Elvis Presley (segundo os
Instrutores Espirituais de Vivaldo: a reencarnação
do Rei Daví. E “pai de Jesus” na Genealogia do
Cristo, segundo os Evangelhos de São Mateus e São
Lucas!!) & Santa Clara de Assis, em homenagem
ao primoroso Livro: “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão
Jacob (Chico Xavier/pela Editora da FEB), e que
desencadeou, por suas diversificadas faculdades
mediúnicas, todo esse novo conjunto de Revelações
Divinas que deságua na: “Nova Genealogia do
Cristo”, para o QUARTO (4º.) MILÊNIO DA ERA
CRISTÃ, número/mês este (9) de setembro que
também corresponde, em sintonia perfeita, à 9ª.
Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou
Cultural e Ciência), sendo que esta específica
Esfera Dimensional da vida planetária fora objeto de
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estudo, mesmo que em síntese, por parte da obra:
“CIDADE NO ALÉM”, dos médiuns Heigorina Cunha
& Francisco Cândido Xavier, pela Editora IDE, 1ª.
Edição: 1983.
_________________

E quando somamos o 9 (acima) com o 3 (o # da
página 30) = 12.
Quando todos nós já sabemos, pelo menos os que
já se debruçaram no Estudo da obra do médium
Vivaldo, que foi exatamente no ano de 2012 que ele
se iniciou na sua mediunidade de psicografia,
propriamente dita, com a recepção de Mensagens,
na sua generalidade, dos Espíritos Superiores da 9ª.
Esfera Espiritual da Terra. (Quando a Terra, em
sua constituição mais sólida, fica na 3ª. Esfera
Espiritual do Planeta, segundo informações de
Chico Xavier & Heigorina Cunha na obra: “CIDADE
NO ALÉM”, pelos Espíritos André Luiz & Lucius,
Editora IDE, 1983).
_________________

Quando somamos a 9ª. Esfera com a 3ª. Esfera
(Crosta), encontramos novamente o número 12...,
que é exato ano de 2012, no qual Vivaldo se iniciou
na sua mediunidade de psicografia, propriamente
dita, com a recepção das Mensagens Espirituais, em
sua generalidade, da 9ª. Esfera Espiritual da Terra
(Arte em geral ou Cultural e Ciência).
_________________

Temos uma trindade:

Espírito, perispírito & Alma.
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_________________

Como vemos, tudo se vem encaixando de maneira
racional, e sempre consequente & encadeada, num
cruzamento de fatos & dados histórico-matemáticos
impressionante, sem qualquer vulnerabilidade que
lhe desconsidere o valor totalmente científico e
perfeitamente doutrinário, embora devamos
considerar que a palavra “perfeição” é um termo
muito perigoso de ser utilizado em qualquer tarefa de
estudo, seja entre os vivos da Terra ou entre os Vivos
do Mais Além. (Risos de Elvis!).
__________________

Jesus e Kardec (este, a reencarnação múltipla de
João Batista/João Evangelista):
“O Consolador Prometido”.
__________________

Notemos, que a segunda (2ª.) Mensagem de
Emmanuel (por Chico Xavier) que aparece nesta
primeira edição (1ª.) da CEI, vem logo a seguir, já
na página de # 32:
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- Referência de Emmanuel à Lucas 2:5:
Temos inicialmente (2 + 5) = 7: O Exato mês (7) de
julho, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São
Luis IX).
Mas se somarmos o # 7 encontrado acima, da
soma do Capítulo com o seu versículo, dessa
maneira: 7 + 32 = 39. Quando teremos simbolizado
aqui a 3ª. Esfera (Crosta) e a 9ª. Esfera da Terra,
como acabamos de lecionar um pouco mais acima,
isso para que possamos sair um pouco da rotina
aritmética-chave pela qual vínhamos seguindo desde
o início de nossas Instruções.
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_________________

Porém, é de fundamental importância que façamos
a coisa da melhor maneira possível para que não haja
interpretações dúbias quanto ao que a gente vai
analisando, da seguinte maneira:
- 7 (na soma do capítulo 2 + versículo 5, desse
segundo texto de Emmanuel para a Interpretação
do Evangelho de Lucas, pela FEB) + 3 + 2 (que é o
# 32 dessa página!) = 12.
Temos acima (com exceção do # 3, que apenas
representa a Terra, ou a sua Crosta, mas que
também tem tudo a ver com a situação atual de São
Luis IX reencarnado!), tanto o mês (9) de
setembro, quanto o ano de 2012, propriamente dito,
que representam o início das atividades mediúnicas
de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) na psicografia,
propriamente dita. – Levando em consideração que
uma vez sendo invertido o # 9, teremos ele como o
# 6, que simbolicamente representa o mês (6) de
junho, do início das atividades psicográficas de
Vivaldo, tendo sido o mês (9) de setembro o final,
segundo a narrativa que tem sido apresentada para
a produção do Livro: “MENSAGENS DE ALÉMTÚMULO”, por Espíritos Amigos, com a Coord.
Espiritual de Elvis Presley & Clara de Assis, em
homenagem ao Livro: “VOLTEI”, pelo Espírito
Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB)...
Nota do médium em 09/07/2021: Como estamos vendo,
além dos números, que nos dizem muito pelo conjunto de
operações-chaves que nos possibilita fazer, temos uma
Narrativa que se adequa com a ideia-base de sempre!!
_________________
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Mais uma vez o quadro reencarnatório futuro de
aparece aqui dentro de um Esquema
pré-estabelecido preparado pelas Inteligências
Sublimes da Vida Superior da Terra, pois precisamos
convir que não apenas o Evangelho de Lucas, em
seu Capítulo mais o versículo, está em sincronismo
com as tarefas atuais de Vivaldo P. S. Filho (São
Luis IX), como também esta específica obra da FEB,
em seu conjunto, na qual estamos a nos debruçar,
levando em consideração que ela está inserida no
contexto geral da Decodificação, quando esta não
se sujeita aos vacilos que possam terem sido dados
por algum Editor o pela Editora em relação aos textos
originais dos seus respectivos autores.
_________________

A 1ª. Edição, de 05/2015, que consta da coleção pessoal do médium Vivaldo, sem
que isso queira dizer que autorizamos a obra, pelo fato de ter evidencias de que o
texto original de EMMANUEL, pelo Chico, foi adulterado, se bem que não sabemos ao
certo o motivo disso ter sido feito pela FEB, a não ser pelo seu caráter
Numérico-Chave, até então Oculto!!

_________________
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Demos continuidade aos Estudos:
Notemos bem que a terceira (3ª.) Mensagem de
Emmanuel (por Chico Xavier) que aparece nesta
primeira edição (1ª.) da FEB, vem logo a seguir, já
página de # 33:
- Referência de Emmanuel à Lucas 2: 8-11:
A partir de agora, façamos um pouco diferente,
evidentemente que sem perdermos o foco-principal,
que é o de sustentar a tese da atual “VOLTA” de
na personalidade atual de Vivaldo P. S.
Filho (São Luis IX) ...
Vejamos:
Somemos: 3 + 3 (o # 33 da página!) + 2 + 8 +
1 + 1 (do Capítulo + versículos que aparecem aqui
em referência!) = 18.
Quando:
- 1: é o exato mês (1) de janeiro de encarnação de
Elvis Presley.
- 8: é o exato mês (8) de agosto da desencarnação
de Elvis Presley.
_________________

Quando sabemos que Elvis Presley foi o co-Autor
da primeira parte original (quanto da segunda
parte original) da primeira obra psicográfica,
propriamente dita, de Vivaldo P. S. Filho/São Luis
IX (9), “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por
Espíritos Diversos, e que segundo os Instrutores
Espirituais de Vivaldo: foi a reencarnação do Rei
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Daví... E “pai de Jesus” na Genealogia do Cristo,
segundo os Evangelhos de São Mateus e São Lucas),
obra esta que foi realizada em homenagem ao Livro:
“VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), e
que desencadeou diversificadas faculdades psiquicas
do São Luis reencarnado, todo esse novo conjunto
de Revelações Divinas que deságua na “Nova

Genealogia do Cristo”, para o QUARTO (4º.)
MILÊNIO DA ERA CRISTÃ, número/mês este (9)
de setembro que também corresponde, em sintonia
perfeita, à 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em
geral ou Cultural e Ciência), sendo que esta
específica Esfera Dimensional fora objeto de estudo,
mesmo que em síntese, por parte da obra: “CIDADE
NO ALÉM”, da médium Heigorina Cunha & Francisco
Cândido Xavier, Editora IDE, 1ª. Edição: 1983.
_________________

Lembrando-nos de que na soma dos #: 1 + 8
(encontrados acima!) = 9...
Fechando dessa maneira o Esquema Sagrado da
Numerologia Divina para essa específica página
(33), onde Emmanuel (pelo Chico Xavier) faz
anotações das passagens de São Lucas (2:8-11),
sem desconsiderar que o # 33 também tem os seus
Segredos Ocultos que digam respeito ao mesmo
tema-base, que certamente poderão vir a serem
Desvendados.
A situação se apresenta com a perfeição que cabe
a qualquer serviço do Cristo!!
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_________________

Continuiemos com os Estudos - II
Na quarta (4ª.) Mensagem de Emmanuel (por
Chico Xavier) que aparece nesta primeira edição da
FEB, vem logo a seguir, já página de # 38:
- Referência de Emmanuel à Lucas 2:1-4:
Quando: 2 + 1 + 4 = 7.
Novamente, entra nesse Esquema da Matemática
Divina: O exato mês (7) de julho de nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis/São Lucas).
Somemos: 3 + 8 (o # 38 da página) + 7 (do
resultado da soma do Capítulo + versículos que
aparecem aqui em referência!) = 18.
Mais uma vez, de maneira sequencial &
sincrônica, de uma página para a outra seguinte por
esta específica primeira edição (1ª.) pela FEB,
temos:
- 1: é o exato mês (1) de janeiro de encarnação de
Elvis Presley.
- 8: é o exato mês (8) de agosto da desencarnação
de Elvis Presley.
_________________

Não reprisaremos os dados já mencionados (logo
acima), para não casarmos em demasia os nossos
estudantes de Espiritualidade, mas lembraremos
do seguinte:
Na soma do 1 + 8 (encontrados acima!) = 9.
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____________________

Lucas e Vivaldo: O olhar triste e melancolico de um diz sobre o outro!

____________________
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Evangelista São Lucas
Imagem atribuída à Jesuíno do Monte Carmelo (1764-1819)
Fonte na Internet:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jesu%C3%ADno_do_Monte_Carmelo_(atrib.)__Evangelista_S%C3%A3o_Lucas.)_-_Evangelista.jpg
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_________________

Continuemos a ver como a coisa toda se avoluma
diante dos nossos olhos, reconhecidos à Jesus pela
misericordiosa oportunidade de fazer luzir a sua
divina presença palas páginas santificadas da obra
mediúnica de Francisco C. Xavier/Emmanuel, embora
tenham sido talhadas após a sua volta ao Mundo dos
Espíritos, mas devemos estudar, sim, o seu trabalho
psicográfico, embora refeito e rearrumado pelas
mãos dos Editores da FEB, embora sustentados do
mais Alto, para que os FATOS & DADOS, de uma
maneira oculta, agora pudessem surgir!!
- Na quinta (5ª.) Mensagem de Emmanuel
(por Chico Xavier), que aparece nesta primeira
edição da FEB, vem logo a seguir, já página de #
43...
Logo aqui, temos os # 4 + 3 = 7: O exato mês
(7) de julho, do nascimento de Vivaldo P. S.
Filho/São Luis IX)...
_________________

- Referência de Emmanuel à Lucas 2:2930:
Quando: 2 + 2 + 9 + 3 = 16.
Seguindo os dois enquadramentos milagrosos de
antes (que trazem os meses (1 & 8) de nascimento
e de morte de Elvis Presley), temos aqui:
- 16: O exato dia (16) da morte de Elvis Presley...
A data que faltava no Esquema acima. (já que o #
8 é também o dia de nascimento dele).
_________________
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Quando sabemos que Elvis Presley foi o co-Autor
da primeira parte original (quanto da segunda
parte original) da primeira obra psicográfica,
propriamente dita, de Vivaldo P. S. Filho/São Luis
IX (9), “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por
Espíritos Diversos, e que segundo os Instrutores
Espirituais de Vivaldo: foi a reencarnação do Rei

Daví... E “pai de Jesus” na Genealogia do Cristo,
segundo os Evangelhos de São Mateus e São Lucas),
obra esta que foi realizada em homenagem ao Livro:
“VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), e
que desencadeou diversificadas faculdades psiquicas
do São Luis reencarnado, todo esse novo conjunto
de Revelações Divinas que deságua na “Nova

Genealogia do Cristo”, para o QUARTO (4º.)
MILÊNIO DA ERA CRISTÃ, número/mês este (9)
de setembro que também corresponde, em sintonia
perfeita, à 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em
geral ou Cultural e Ciência), sendo que esta
específica Esfera Dimensional fora objeto de estudo,
mesmo que em síntese, por parte da obra: “CIDADE
NO ALÉM”, da médium Heigorina Cunha & Francisco
Cândido Xavier, Editora IDE, 1ª. Edição: 1983.
_________________

Se ficaram impressionados com o que tem sido
apresentado até aqui, vejam o que temos logo a
seguir, como se o milagre de Deus estivesse se
derramando sobre as nossas cabeças, um tanto
aturdidas pelas incontáveis evidências aritméticas,
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em forma de números-chaves e pequenos cálculos
hermeticamente perfeitos, num entrelaçamento e
num encadeamento tão precisos de deixar qualquer
Indiana Jones “sem fôlego”:
- Na sexta (6ª.) Mensagem de Emmanuel
(por Chico Xavier), que aparece nesta primeira
edição (1ª.) da FEB, vem logo a seguir, já página
de # 46:

- Referência de Emmanuel à Lucas 2:32:
Quando: 4 + 6 (o # 46 da página!) = 10.
Quando: 2 + 3 + 2 (da soma do Capítulo 2 +
versículo 32 que aparecem aqui em referência!) =
7.
Temos, justamente: O exato dia (10) e mês (7)
de julho, do nascimento Vivaldo P. S. Filho (São
Luis IX).
E uma vez a gente ajustando a página de # 46,
para o # 64, vamos ter: O exato ano de (19) 64,
do nascimento Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).

O Mestre Ilumina São Lucas.
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__________________

Chico Xavier (Allan Kardec), o Diretor Espiritual das Faculdades
Mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho (São Luis/São Lucas).

Vamos encerrando por aqui o nosso humilde
Serviço-Cristão de Revelações sobre a atual VOLTA
de São Lucas (São Luis IX/Vivaldo), quando não
temos como agradecer aos queridos irmãos e irmãs
da Federação Espírita Brasileira por tamanha alegria
que depositaram, embora de maneira inconsciente,
nos corações de todos os Mensageiros da Vida Maior
que fazem parte da
, por
terem assumido diante de Nosso Senhor a imensa
responsabilidade de trazer ao mundo dos seres
mortais as Obras de inquestionável valor mediúnico
de Francisco Cândido Xavier, e que fazem parte
primordial do nosso Esquema Divino de “Novas
Revelações Espíritas para o Terceiro Milênio”,
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com destaque para a Reencarnação Programada de
São Luis de França (o Diretor Espiritual de Allan
Kardec na “Sociedade Espírita de Paris”) ao solo atual
da vida terrena, corporificado na personalidade do
médium baiano Vivaldo P. S. Filho, e destacando,
acima de tudo, a figura incomparável do doce Rabí
da Galiléia, pois aqui temos dito que Ele haverá de
“VOLTAR” ao solo planetário no final do Quarto
(4º.) Milênio da Era Cristã, como todos bem
sabem em decorrência da “Nova Genealogia
do Cristo Amado”, muito bem apresentada e
ilustrada na maioria das obras mediúnicas anteriores
de nosso pupilo reencarnado.
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Também recomendamos aos nossos amigos e
amigas leitores que se detenham no Estudo de cada
uma das belas e instrutivas Mensagens do Evangélico
Espírito de
nesta obra de luz pela
mediunidade de Chico Xavier, na sequência em que
foram apresentadas aqui, por suas páginas na obra
atual da FEB, dentro desse nosso Esquema todo
particular de Revelações Transcendentais, quando,
por si mesmos, poderão verificar que não somente os
estão impressos nesta específica obra, como também
o conceito todo especial da vida Cristã e Missionária
de
/São Luis IX/Vivaldo.

____________________

À bem da verdade, que não estamos autorizando
outras obras mediúnicas, ou não, pela FEB, que não
tenham o selo da idoneidade moral de um Chico
Xavier, e ainda de Allan Kardec, por isso que
recomendamos a total reserva em relação ao assunto
inesgotável da
, é claro que sem qualquer demérito para
outros irmãos e outras irmãs da mediunidade, ou da
literatura espiritualista, por exemplo!!...
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_________________

_________________

“Tudo se liga na obra
da criação.”
– Allan Kardec
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução
ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).

_________________
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Não podemos desconsiderar que a vida de

São

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec
(Chico), embora cada elemento: numérico, literário
& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em
essência, trazer a personalidade de cada um deles,
sem conflito científico algum, harmonizando-se.
_____________

Estamos lidando com
OS SINAIS SECRETOS DE DEUS

NA OBRA DO ESPIRITISMO
QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!!
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Ea

vai encontrando o seu
espaço entre os adeptos do Espiritismo!
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______________

Elvis & Vivaldo, uma parceria de origem Superior!

______________
Sendo assim, nos despedimos de todos, já rogando
ao Senhor Supremo de Nossas Vidas que permitanos compreender um tanto mais, e sempre um pouco
melhor, para que todas as suas sinalizações para
as nossas vidas, mesmo que seja por meio de nossa
ainda tão acanha visão espiritual, possam ser
devidamente interpretadas pelos nossos corações,
antes mesmo que seja por meio dos nossos cérebros.
Que Deus seja louvado.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2016)
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Nota do médium: O Espírito Elvis Presley (que foi a
reencarnação do grande pesquisador e autor espírita
Gabriel Delanne, além de no passado remoto da vida
planetária ter sido o Rei Davi do glorioso povo hebreu!)
é o responsável pela Caravana de Entidades Luminosas
da "9ª. Esfera Espiritual da Terra" (Arte em geral ou
Cultural e Ciência), Dimensão revelada inicialmente por
Heigorina Cunha & Chico Xavier na obra: "CIDADE NO
ALÉM" (Editora IDE, Araras/SP, 1ª. Edição: 1983), que
tem psicografado por nosso humilde intermédio desde
junho (6) de 2012, ou por volta disso, quando, a rigor,
iniciamos as nossas tarefas na psicografia, embora o
nosso primeiro Livro mediúnico: “MEDIUNIDADE EM
DOIS MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS
ASPECTOS MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE
CURA – Relatos de um Médium Espírita”, foi iniciado no
ano de 1996 e somente finalizado depois de 16 anos, ou
por volta disso, de árduo labor mediúnico e de estudo e
pesquisa doutrinária, quando passamos a vislumbrar o
pela clarividência e
pela clariaudiência, além dos variados fenômenos de
efeitos físicos e de Desdobramento Astral.
A respeito do # 3, que se refere à 3ª. Esfera da Terra
(Crosta), podemos dizer com segurança que tem a ver
com os 3 anos messiânicos de Jesus, enquanto: 33 foi
a idade que tinha quando morreu na cruz infame... Para
lá, para esta Esfera, eu tenho ido frequentemente,
levado pelos Amigos Espirituais, visto que ela transita
por uma faixa de ignorância semelhante a que Jesus
viveu há dois mil anos atrás.
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Prefácio de Veneranda

DIANTE DA VERDADE
Se já tens em mente fugir de toda espécie de trapaça e corrupção,
seja ela moral ou material, não te esquece, minhas filhas e filhos
amados, que o Senhor Supremo da Verdade, da Vida e do Nosso
Caminho, esteve diante do mundo inteiro e, mesmo assim, não se fez
prisioneiro inconsequente, e nem tão pouco irresponsável, para se
deixar encarcerar pelos convites diabólicos daqueles e daquelas que
só sabem vilipendiar e perverter os tesouros sagrados do coração.

– Veneranda (Santa Isabel de Aragão)
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Meus filhos & filhas do coração!
Uma coisa é absolutamente certa..., estejamos
caminhando para frente ou para trás, estaremos sempre à
caminho da Grande Luz, evoluindo sem cessar!...
A nossa história pessoal, se faz de maneira distinta das
demais, embora, no fundo, sejamos todos iguais perante as
Leis Naturais da Vida, pois Deus, que é perfeitamente Bom
e Justo, não faria cada uma de suas criaturas diferente das
outras.
Concorremos para a conquista do Pleno-Amor em nós
mesmos, no entanto devemos considerar que a conquista
definitiva desse grande troféu de Deus, para cada um de
nós, só será possível quando estivermos plenamente
conscientes de que somente pelo doce carinho, pelo
devotamento e pelo cuidado, de uns para com os outros,
segundo a palavra carregada de luz divina de Nosso Senhor
Jesus Cristo, é que, finalmente, nos libertaremos de toda a
ignorância e de todo o mal.
O Cristo nos aguarda a boa vontade.
Sejamos gratos a Ele por tamanha felicidade de já
podermos desfrutar do grande Conhecimento do Além,
compartilhando com os Amigos da Vida Mais Alta a alegria
de poder não somente nos instruir, mas amarmo-nos uns
aos outros, e muito, sempre entrosados e vivendo, cada
vez mais, no Evangelho e pelo Evangelho do Cristo Amado.
Confiemos e sigamos adiante.
(Espírito)

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 09 de fevereiro de 2016)
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_________________
Nota do médium em 18/06/2021 (Reprise):
Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a
reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade
Espiritual

Veneranda

é o nosso mais graduado Guia

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de
alegria e felicidades, pois que a sua doce, quanto muito
disciplinada, presença astral, em meu Lar ou na rua,
sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com
as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela,
sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de
como devo, ou não, proceder em relação à minha vida
humana.
Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior.
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PRIMEIRA PARTE

As mensagens
dos
__________

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).
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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 (de Todos os
Santos), no Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do precioso projeto em curso estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9)
de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo
mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em
PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos
Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis
Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em
obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi
produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”,
pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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“E eis que dois varões conversavam com ele, os quais eram Moisés
e Elias.” (Lucas 9:30)
“Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do
sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de
intercâmbio entre os homens e os espíritos dos desencarnados que os
precederam na jornada do mais Além...
Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o Mestre dos mestres
confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro
é a porta de acesso.”
(Emmanuel/Chico Xavier, “Evangelho Segundo Lucas”, 1ª. edição, FEB, 5/2015)
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CAPÍTULO # 1
___________________________

Estamos nas mãos do Cristo!
Creio que o meu grande amigo Josevaldo, no caso
da "prostituição", esteja se referindo ao grande
incentivo à medonha pornografia, à lastimável
bebedeira, à desgraçada utilização de drogas, licitas
ou não, de maneira indiscriminada e sem qualquer
controle médico, e aos desvarios de toda espécie,
como vemos sendo alardeado pelos quatro cantos
do planeta, onde crianças, jovens e adolescentes,
estes, particularmente, sendo aviltados pela forma
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criminosa de disseminação do mal pelas mídias
irresponsáveis...
Já que o Divino Profeta de Nazaré havia nos
lecionado, em Seu Evangelho de Luz, que as
"prostitutas" (bem intencionadas!) entrariam
primeiro no Reino de Deus do que nós mesmos, os
pseudo-religiosos da Terra, que na calada da noite
se transfiguram em artífices da maldade humana,
levando muitos de nossos irmãos e irmãs, muito
crentes, mas também muito ignorantes de saber
espiritual, à situações desastrosas na esfera do
sentimento e da emoção, quando uns e outros, por
irresponsabilidade ou mesmo por falta de fé,
estarão se arrojando a mil tormentos diferentes
após a morte carnal, e antes mesmo do decesso
fisiológico.
Prudência e atenção, oração e prece, são as
condições mentais necessárias para que "não
venhamos a cair em novas tentações"!...

Espírito Dias da Cruz
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 03 de fevereiro de 2016)
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Nota do médium: A Mensagem acima foi psicografada em
resposta à um respeitoso comentário na Internet (Facebook) feito
pelo querido companheiro espiritualista Sr. Josevaldo Costa, que,
como sabemos, pela obra: “MEDIUNIDADE Mais Além...”, pelo
Espírito de André Luiz, é a atual reencarnação do filosofo grego
Plotino, tanto quanto a do valoroso autor e psiquísta Lourenço
Prado, sendo que na obra de André Luiz, por Chico Xavier, “No
Mundo Maior”, pela Editora da FEB, ele aparece com o
pseudônimo de Assistente Calderaro.
Quanto ao querido Benfeitor Dr. Dias da Cruz, cremos que
todos poderão se enriquecer por sua biografia no site:
http://www.feparana.com.br/biografia.php?cod_biog=101

88

Ed. E-book:
2016-21

Livro # 18: “Melodias da Vida Eterna” – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Elvis Aaron Presley[nota 1] (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de
agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente
denominado como o Rei do Rock, sendo avaliado como um dos maiores e por
outros como um dos melhores cantores populares do século XX.[1]
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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CAPÍTULO # 2
___________________________

Nas Mãos de Deus!
Observas, querido irmão e irmã, o quanto tens pela
frente...
- De alegria.
- De saúde.
- De paz.
- De confiança.
- De otimismo.
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- De riqueza.
- De gratidão.
- E, acima de tudo, de AMOR!...
Estas são apenas algumas das enormes bênçãos
que o Deus de Bondade, nos reserva, para que, a
cada instante de nossa luta, seja na Terra ou nas
Regiões o Infinito, tenhamos em mente, e dentro de
nossos próprios corações, que nada, e nem

ninguém, está à margem da sua Paternidade
Universal...

Se hoje, choramos, vertendo lágrimas de profunda
dor e extrema tristeza, pela ingratidão daqueles e
daquelas que mais amamos e mais ofertamos
devotamento e carinho, não podemos nos esquecer
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de que o Pai Celestial é quem cuida
verdadeiramente de cada um de nós, dando-nos
generosamente mais do que realmente estejamos a
merecer.
Continua chorando, sofrendo e gemendo, diante das
dificuldades do mundo, mas não deixas nunca de

pensar em Deus, já que, mais adiante, ao final da
tua caminhada terrena, será Ele, e somente Ele,
que lhe facultará a palma do triunfo, diante da tua
própria ignorância, em não ter percebido ao teu
lado a figura magnânima do seu Eterno Cuidado.
_____________

Espírito Elvis Presley
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 06 de fevereiro de 2016)
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Nota do médium: O Espírito de Elvis Presley tem
sido para mim como a de um verdadeiro e leal Irmão da
Vida Maior, como se estivesse sempre a me “fiscalizar”
os passos.
A sua atual condição espiritual é verdadeiramente
respeitável, pois se trata de uma
que já vem lutando há muitos milênios sobre a face da
vida planetária, embora, um pouco mais recentemente,
figurou entre os grandes sábios e estudiosos do
Espiritismo na personalidade transitória de
, por isso mesmo as suas Mensagens sempre
são carregadas de grande sabedoria e de profundo
conhecimento das coisas do Espírito Imortal.

Os fluidos espirituais e a mediunidade
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Para a minha vidência mediúnica, a sua estrutura
perispíritual caracteriza-se de forma, ou de natureza,
bastante peculiar, pois ao mesmo tempo em que lhe
observo tal qual um homem comum, lhe observo
também como uma figura perfeitamente integrada à vida
dos Seres Espirituais muito Elevados, apresentando-me
detalhes de sua estrutura psíquica e fluídica em
condições magnéticas e estruturais que vão muito além
da nossa pequenina natureza humana.
Quanto à sua última passagem entre nós, como um
estudante e pesquisador de sua vida, já que desde os
meus 10 anos de idade, ou por volta disso, sou um
dos seus ardorosos fãs espalhados pelo mundo,
sem contar que fui fundador e presidente de seu Fã
Clube (Elvis Today Fã Club) na Bahia por mais de 30 anos
seguidos, posso garantir que ele, o eterno Rei do Rock,
, com todos mesmo, e não
somente com uma pequenina parcela de sua família e/ou
amigos pessoais.
Que Jesus esteja sempre a lhe acolher em seus braços
magnânimos e misericordiosos, pois Elvis, já do lado de
Lá da Vida, continua na sua tarefa de entreter as pessoas
(Espíritos!... rsrs...) pela sua voz marcante e pelo seu
estilo inconfundível de dançar, sem contar as suas atuais
tarefas espirituais, como a que temos testemunhado
pela nossa própria faculdade mediúnica desde o ano de
2012, mais detidamente.
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Gary Cooper (Helena, 7 de maio de 1901 – Los Angeles, 13 de maio de 1961) foi
um ator anglo-estado-unidense duas vezes vencedor do prêmio Oscar de melhor
ator.
Sua carreira durou desde a década de 1920 até o ano de sua morte, tendo atuado
em mais de cem filmes. Ele era reconhecido por seu forte estilo de atuação, e
pelos vários papéis que teve em filmes do gênero Western.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gary_Cooper
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CAPÍTULO # 3
___________________________

Gratidão!...
Não sou, necessariamente, daqueles que trazem no
coração as lúcidas orquídeas do amor e da
ternura...
Pra ser sincero, sou mesmo mais parecido com
aquele “tipo” valentão, que não ouve calado e nem
geme quieto diante da tormentosa visão dos
dementados, que mais tem se nos transfigurado em
pérolas da maldade e da tirania do que em irmãos e
irmãs com os quais possamos confiar e nos
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fortalecer diante de qualquer batalha, seja ela na
Terra ou no Céu...

Se me fosse possível trazer à baila uma pequenina
lembrança dos meus áureos tempos de “cowboy” na
experiência material e transitória, certamente que,
em primeiro lugar, eu tomaria como ponto de
referência a singular capacidade de um Gandhi, que
inúmeras vezes fustigado pela disputa e pela
desforra, mais se parecia com uma linda gaivota a
decolar voo intenso e alto para bem longe daqueles
e daquelas que intentavam lhe infligir a peçonha da
derrota moral.
Ah!..., quanto ao meu caso particular, nem sei se
vale a pena ser aqui mencionado, pois se de um
lado eu fui, inadvertidamente, propenso ao
revanchismo, com pendores para guerrear, tomado
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pela ânsia da belicosidade nacionalista, por outro,
fui muito temperamental, de coração mole no que
dizia respeito ao fato de existirem criaturas
necessitadas do básico para sobreviverem em um
mundo com tantas riquezas, mas pessimamente
distribuídas ou repartidas, já que nunca tive quem
se queixasse de mim por eu ter lhe abandonado à
própria sorte, não por causa de um egoísmo
qualquer, mas com medo de ser lembrado por um
favor recebido.
Eu vos peço encarecidamente... que sejamos
gratos!..., embora isso não queira dizer que
devamos aguardar recompensas ou reconhecimento
de quem quer que seja!...

Espírito Gary Cooper
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 06 de fevereiro de 2016)
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Nota do médium: Até então, eu nada sabia da
biografia desse grande e inesquecível astro de
Hollywood, a não ser por uma pequena informação que
encontrei na Wikipédia, ainda hoje, logo após eu ter
recebido a Mensagem acima.
Embora, na sua carta ele tenha nos revelado um
determinado aspecto do seu antigo caráter terreno, para
a minha percepção mediúnica clarividência e de
psicoscópica, sem dúvida alguma, ele se trata de um
Espírito não somente evoluído intelectualmente, já que
foi um grande ator e naturalmente detentor de uma
grande cultura, mas de uma pessoa (sim, porque Espírito
também: é gente!) de grande sensibilidade emotiva,
chegando a deixar transparecer no seu lindo e
encantador olhar a ternura dos verdadeiros cireneus da
caridade da Vida Espiritual.
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Dina Kutner de Sousa, mais conhecida como Dina Sfat, (São Paulo, 28 de
agosto de 1939[1] — Rio de Janeiro,20 de março de 1989) foi
uma atriz brasileira.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dina_Sfat
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CAPÍTULO # 4
___________________________

Em Nome da Verdade
Não tenho medo algum da verdade!...
- Mas da verdade que não machuca.
- Que não ofende.
- Que não despreza a ninguém.
- Que não permite se enganar e nem ser enganado,
sim, já que, no mundo transitório da matéria
fisiológica, existem “grandes verdades” que mais se
parecem com “grandes mentiras”, onde os mais
espertalhões se beneficiam da ingenuidade pacifica
dos mais simples de coração!...
Não tenho medo de meias verdades, quando não
atingem em cheio o sentido absoluto da Caridade,

101

Ed. E-book:
2016-21

Livro # 18: “Melodias da Vida Eterna” – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

sim, pois tem muita gente andando por aí, e por
aqui também, que mais se assemelham a pavões
voluptuosos, carregados de modéstia por fora, mas
intransigentes e profundamente intriguentos por
dentro.
A Verdade Absoluta, pertence unicamente à Deus, e
não há como questionarmos isto.
Entretanto, meus estimados irmãos e irmãs da
Terra Material, temos de reconhecer também, por
força da própria atuação misericordiosa e
compassiva de Nosso Senhor Jesus Cristo no
mundo, que o AMOR foi, é, e será sempre a

força sublime e motriz de toda a Vida,
revelando a cada um de nós, estejamos
envergando o corpo de carne ou apenas o delicado
perispírito, a Verdadeira e Indiscutível proposta da
Existência Humana:
Crescer e Multiplicar!...
Deus está conosco.

Espírito Dina Sfat
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2016)
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Nota do médium: Preciso deixar registrado aqui, em
caráter mediúnico-documental, que absolutamente eu
nada sabia sobre a vida íntima dessa querida Entidade
Dina Sfat, já que, embora eu tenha acompanhado o seu
trabalho na televisão desde que eu era criança pequena,
na magnífica novela: “SELVA DE PEDRA” (Janete
Clair/TV Globo, 1972), a não ser por uma rápida leitura
em uma pequenina biografia sua na Wikipédia logo após
eu ter feito a psicografia acima, não tinha tido maiores
contatos com a sua vida pessoal, pelo menos, não que
eu me lembre, por isso fico muito à vontade em lhe
receber a doce visita espiritual, transformando esse
nosso encontro de verdadeira luz divina, por ser ela
uma
, me dando uma suave
oportunidade de aprender um pouco mais e melhor sobre
ela mesma, e naturalmente sobre os diversificados
tipos de manifestações espíritas, a partir de mim
mesmo.
De minha parte, posso assegurar que a sua
Personalidade espiritual me trouxe encantamento e
beleza, além de conforto e muita “precisão” na minha
maneira de encarar as diversas circunstâncias da vida
carnal, já que ela me transmite segurança e firmeza de
caráter, embora a suavidade e a profunda delicadeza de
seu Espírito Amigo, e Zeloso.
Embora estejamos vivendo um momento de grande
crise na esfera da Saúde Pública Mundial, com os
lamentáveis casos de microcefalia entre as nossas
mamães grávidas e os seus bebês, não podemos
desconsiderar que a Mensagem acima, de Dina, está
perfeitamente, e verdadeiramente, dentro da proposta
de Deus para toda a Vida Universal.

103

Ed. E-book:
2016-21

Livro # 18: “Melodias da Vida Eterna” – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Precisamos meditar na profundidade de sua palavra
amiga e generosa.
Obrigado, querida Dina!
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Luís IX (Poissy, 25 de abril de 1214 – Tunes, 25 de agosto de 1270), comumente
chamado de São Luís, foi o Rei da França de 1226 até sua morte. Ele ascendeu
ao trono aos doze anos após a morte de seu pai Luís VIII, com sua mãe Branca de
Castela governando o reino em seu nome até ele alcançar a maioridade.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a
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CAPÍTULO # 5
___________________________

Em Nome da Liberdade!...
Quem escreveu essa mensagem acima..., deve ter
se esquecido dos Ensinamentos de Jesus Cristo, ao
nos afirmar que só seriamos, verdadeiramente,
felizes quando soubéssemos amar a Deus sobre
todas as coisas e ao nosso próximo como a nós
mesmos...

O AMOR VERDADEIRO É A ESSÊNCIA DA VIDA NO
UNIVERSO INTEIRO...
Quando amamos alguém, é claro que precisamos
dele (ou dela) como parte de nossa própria ALMA.
Existem, sim, AS ALMAS GÊMEAS... QUE HAVERÃO
DE NOS COMPARTILHAR CARINHO, DEVOTAMENTO,
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TERNURA E FIDELIDADE, PELA ETERNIDADE A
FORA, OU A DENTRO... - Risos...
Somente entre almas que se respeitam e se amam
de verdade é que poderemos afirmar que existe
Deus afiançando as suas relações...
Liberdade, não tem nada a ver com
libertinagem...
Sim, somos Seres livres, que, a rigor, estamos
presos por fortes elos de fraternidade,
solidariedade, compreensão e de
cumplicidade...
Pensemos nisso, e com certeza estaremos dando
um passo à frente na conquista da verdadeira
Felicidade!...
Beijos Camilinha!...

Espírito Luis de França
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 06 de fevereiro de 2016)
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Nota do médium: A Mensagem que acabamos de ver
acima, foi direcionada pelo Facebook a uma querida
companheira, que havia postado em sua Página na
Internet uma determinada mensagem sobre os
“relacionamentos afetivos”, assinada por uma pessoa
que para mim é desconhecida.
Inicialmente, me senti tomado por fortes poderes
espirituais, como se a mensagem acima, cunhada por
mim mesmo, fosse a representação da minha antiga
personalidade de São Luis de França, o que logo a seguir
foi confirmado pela própria disposição mental em
que me encontrava, e que, por sua vez, foi confirmado
pelo nosso querido benfeitor Chico Xavier, dando-nos a
compreender de que deveríamos, sim, apresentar ao
público em geral essa psicografia da maneira como ela
foi transmitida, não de minha atual condição carnal, mas
a do Espírito do Rei Luis IX de França, isso sendo possível
por um fenômeno conhecido como: Animismo, quando o
médium reencarnado transmite uma mensagem de seu
próprio Espírito, ou antes, de alguma personalidade sua
de vidas passadas.
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Karen Anne Carpenter (New Haven, 2 de março de 1950 — Downey, 4 de
fevereiro de 1983) foi uma cantora,baterista, de muito sucesso e reconhecida
mundialmente.Ela e seu irmão, Richard Carpenter, formaram a dupla The
Carpenters.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karen_Carpenter
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CAPÍTULO # 6
___________________________

O Melhor a Fazer!...
Numa época como esta, na qual os homens e
mulheres terrenos vivem tantas crises, não seria de
espantar que tudo, ou pelo menos quase tudo,
esteja a andar como não deveria...
A "CICATRIZ" DE TODO O MAL ESTÁ IMPRESSA
NA VIDA MENTAL DE CADA CRIATURA...
Estejamos nós encarnados ou desencarnados,
sempre estaremos a traduzir por fora toda a
angustia e toda a aflitiva corrupção que ainda
carregamos por dentro de nossa própria ALMA...
que sempre anda em busca de mais luz e mais
ternura, de mais carinho e de mais proteção, para
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que possamos nos Elevar aos Mundos
Pacificados da Criação Universal...
SE EXISTE AS ALMAS GÊMEAS..., NÃO É MENOS
CERTO QUE HÁ POR AÍ, SEMPRE À PROCURA
DE UM “DOCE ACONCHEGO”, UMA ALMA BELA
E AMIGA, HÁVIDA POR ENTREGAR O SEU
CORAÇÃO À ALGUM BELO RAPAZ, OU À UMA
GENTIL SENHORITA, NA ESPERANÇA DE SER
FELIZ, DESDE JÁ, SEM QUE TENHA DE
AGUARDAR MILÊNIOS SEM CONTA PARA O SEU
ENCONTRO DEFINITIVO COM A ALMAPERFEITA CRIADA “PELA SUA”!...

Somente os Espíritos, encarnados e desencarnados,
que se entregam às delícias do Amor-Real, numa
relação íntima e durável, penitente, embora
saudável, e absolutamente “não casual”!..., é
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que serão considerados por Deus: os seus filhos

dedicados e fiéis da Criação...
Se ofertarmos paz e carinho, conforto e alegria, uns
aos outros, já poderemos, desde hoje, nos
considerarmos pessoas muito felizes!...

Fraternidade, solidariedade,

compreensão e cumplicidade...
Continuemos a pensar em tudo isso, VIVENDO
ISSO A CADA INSTANTE DE NOSSA JORNADA,
na Terra ou no Céu, e com certeza estaremos dando
provas ao Bom Deus de que já Lhe compreendemos
e Lhe aceitamos, passando a ser merecedores

do Seu Perfeito-Amor!...

Espírito Karen Carpenter
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2016)
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Nota do médium: Pela sua Mensagem acima, vemos
que a doce Amiga Espiritual Karen, também muito
disciplinada, embora se apresente à minha visão
clarividente sempre com um largo sorriso na sua face,
dá mais destaque aos relacionamentos afetivos
entre os parceiros, sejam eles de qualquer natureza
comportamental, já que para os Espíritos mais Elevados
“o sexo é compreendido de uma maneira muito mais
abrangente daquela que a maioria de nós, geralmente,
entende aqui na Terra Material” (ver O.L.E.), com isso
verificamos que a questão da afetividade e do
romantismo, do carinho e do respeito, está na base de
todos os grandes conflitos da Alma Imortal.
Como diria o grande Instrutor Emmanuel (por Chico
Xavier):
No caso dos homens, se soubermos compreender-lhes
as necessidades, as carências e os seus desejos, antes
de tudo,
, que em essência são a mesma
coisa, é claro que estaremos contribuindo para que o
mundo inteiro seja mais romântico e mais tolerante, e
muito menos agressivo e belicoso...
Até que a Terra se transforme num Éden de Luz.
Quanto à
da amada Karen
Carpenter, é simplesmente marcante!..., que nos
envolve e nos arrebata o ser aos grandes Continentes da
Vida Mental.
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Luís IX (Poissy, 25 de abril de 1214 – Tunes, 25 de agosto de 1270), comumente
chamado de São Luís, foi o Rei da França de 1226 até sua morte. Ele ascendeu
ao trono aos doze anos após a morte de seu pai Luís VIII, com sua mãe Branca de
Castela governando o reino em seu nome até ele alcançar a maioridade.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_IX_de_Fran%C3%A7a
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CAPÍTULO # 7
___________________________

“Deste-me vida e foste bondoso
para comigo
e na tua providência
cuidaste do meu espírito.”
Jó 10:12
___________________________

A Necessidade do Amor!
Com Deus, e por Deus, TUDO É GRANDE, diante
do Universo Infinito...
Se hoje estamos, apenas, pedindo por "alguma
pequenina gota" de atenção e de afeto, amanhã,
quando já estivermos no Grande Além,
descobriremos assustadiços o quanto temos
necessidade de: AMAR MUITO E SER MUITO
AMADO!...
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A Lei de Deus, como Jesus recordou ao Apóstolo
Pedro, será sempre: "AMAR A DEUS SOBRE
TODAS AS COISAS E AO TEU PRÓXIMO COMO A
TI MESMO."...
______________

Jamais façamos isso..., se por acaso não tivermos algo material
para lhe proporcionar, demos ao necessitado ou à necessitada
a doce bagatela de nossa prece.

______________
Portanto, minha linda, não podemos nos
entender amando pouco a Deus, e nem pouco
aos nossos irmãos e nossas irmãs de senda
humana ou espiritual, já que, sem dúvida, temos

"adorado até demais" a nossa própria figura,
nem sempre bela por fora, e pior ainda por
dentro!...
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Minha criança, quem ama pouco está muito pobre
de Espírito, se assim eu posso me expressar, visto
que todos nós temos sempre alguma coisa em nós
mesmos que possamos compartilhar com as demais
criaturas ou com a vida, em geral, até porque Chico
Xavier já dizia que: precisamos dar algo até
mesmo do que não possuímos.
E quem é pouco amado, está mais pobre ainda!...
Muita paz, minha querida Camilinha...
______________

Espírito Luis de França
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2016)
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Nota do médium: A Mensagem acima foi a segunda
que direcionamos pelo Facebook à uma querida
companheira, aqui aparecendo um tanto adaptada no
seu finalzinho, que havia postado em sua própria Página
pela Internet uma determinada mensagem sobre
“relacionamentos afetivos”, dessa vez assinada pelo
grande escritor Mario Quintana.
Novamente, me senti tomado de fortes poderes
espirituais, embora mais delicados e sutis do que da
vez anterior, como se a Mensagem acima, cunhada por
mim mesmo, fosse a representação da minha antiga
personalidade de São Luis de França, o que logo a seguir
foi confirmado pela própria disposição mental em
que me encontrava, quando pude rapidamente
visualizar determinadas áreas do nosso cérebro
perispíritual, literalmente, se projetando para fora do
cérebro físico, obedecendo a circunvoluções fluídicas e
magnéticas ritmadas que não estou apto a compreender
no momento, praticamente ao mesmo tempo em que
percebíamos que a mensagem transmitida não tinha a
característica da minha atual condição psicológica, pelo
menos em sua essência, mas a do Espírito do Rei Luis IX
de França.
Aqueles e aquelas que mais se afeiçoam ao Estudo
atento do Espiritismo, vão ter uma ideia melhor do que
estou a relatar, embora todos devamos avançar no que
a Doutrina no proporciona em termos de Cultura da
Alma, em seus três aspectos: Científico, Filosófico &
Religioso, para que possamos compreender melhor
essas situações muito interessantes da nossa vida
psíquica, inclusive vivenciando estas situações, visto que
qualquer pessoa, a depender de sua predisposição
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orgânica, poderá estabelecer um contato mais íntimo e
profundo com as suas existências passadas, e até
mesmo as futuras, com uma ou mais reencarnações
que já se foram ou que ainda virão, embora dentro de
determinados limites impostos pela Lei Natural de Deus,
e naturalmente que, variando o caso e as circunstâncias,
obedecendo a sua Assistência Espiritual Superior, a dos
seus Guias e Mentores desencarnados, que estão sempre
mais aptos que nós mesmos para realizar tais façanhas
nos subterrâneos de nossa casa-mental.
Os casos de Mediunidade, propriamente dito, e os de
Animismo, são abundantes na Literatura Espiritualista,
com destaque para as inestimáveis obras de: Allan
Kardec, Chico Xavier, Dr. Hemendra N. Banerjee, Dr.
Hernani G. Andrade, dentre outros clássicos do
Espiritualismo.
Que todos tenham um bom estudo e um excelente
desenvolvimento mediúnico.
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson, 1 de junho de 1926 — 5 de
agosto de 1962) foi uma atriz emodelo norte-americana. Ela se tornou um dos sex
symbols mais populares da década de 1950, época emblemática em relação às atitudes
envolvendo sexualidade. Apesar de sua carreira ter durado apenas uma década, seus
filmes arrecadaram mais de 200 milhões de dólares até sua morte inesperada em 1962.
Desde então, ela continua sendo considerada um grande ícone da cultura popular.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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CAPÍTULO # 8
___________________________

Em Busca do Amor!
Não temos dúvidas quanto ao encontro de nosso
Vivaldo com a querida M. – a sua Alma Gêmea
que se encontra atualmente reencarnada! –, ter
sido forjado no mais precioso cadinho de luz e
beleza dos Céus venturosos do Mais Além, de onde
as Almas que se amam, e que vibram
intensamente pelo amor, no amor e com
profundo amor, partem para as suas intensas
tarefas de lutas, de sacrifícios, e de tormentas,
por entre os fluidos, invariavelmente, sombrios da
vida dos seres humanos, que, por conta da própria
dor e da profunda solidão íntima, sempre estão
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muito ansiosos, havidos mesmo, por encontrar,
ou reencontrar, aquelas singelas partículas de

Deus, que, embora, na grande maioria das vezes,
estejam a socorrer-se do próprio infortúnio para se
unirem à Paz Verdadeira, quando de volta ao
Grande Lar, sentem ou pelo menos pressentem que
através de um único sorriso, por intermédio de
uma só palavra, ou pela gentileza de um gesto
de carinho, finalmente, encontraram ou estão
prestes a encontrar com a sua ALMA
PERFEITA!...
Minhas doces crianças, não procurem a Felicidade
Sem Máculas nas ilusões do vosso mundo
transitório, sempre muito perigoso!..., e
angustiosamente depravado...
Deus nos concede a benção da REENCARNAÇÃO
como exemplo máximo de Sua Paternidade por
cada um de nós, as suas pequeninas Criaturas, e
os seus Filhos perante a Vida Eterna.
O que realmente precisamos, sem qualquer
detença, é corrigir erros, e melhorar
sentimentos, enveredando por caminhos
verdadeiramente seguros, ou pelo menos mais
seguros...
Caminhando sempre para frente e para o Mais Alto.
O mais, meus amigos e amigas terrenos, nos será
dado por acréscimo da Sua Misericórdia Divina, se
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realmente estivermos sabendo amar uns aos
outros como o Cristo nos amou.
Sem esta premissa em nossa vida, nada mais
poderemos acrescentar de novo ao nosso currículo
espiritual, senão as coisas velhas da nossa antiga
vida ancestral, quando ainda envergávamos o
tacape às próprias mãos com a intenção
desesperada de “conquistar o nosso afeto”, a nossa
ALMA QUERIDA, pelas bordoadas que haveriam de
lhe cicatrizar a alma infantil, não por um ou dois
séculos, mas por “uma eternidade inteira”, na
contagem do tempo daquelas e daqueles que
sofrem, dos que choram e dos que mendigam pela
alegria da paz e do conforto definitivo ao lado de
quem se ama, de verdade!...
Se desejamos, realmente, a terna felicidade de
encontrar o grande amor de nossa vida, POR
AQUI, AINDA, tenhamos em nossa mente que,
antes de qualquer coisa, teremos de ofertar
bondade e amor, carinho e gratidão a todos os
nossos irmãos e irmãs do caminho, para que o
Cristo Amado possa se apiedar de nós, desde já, e
nos facilitar a própria existência com ofertas de
gratidão, carinho, amor e bondade!...
O

É, E SERÁ SEMPRE, A SOLUÇÃO

DEFINITIVA PARA TODOS OS NOSSOS
PROBLEMAS ÍNTIMOS, TENHAM SIDO ELES
PRODUZIDOS PELA NOSSA MENTE INVIGILANTE NO
DECORRER DOS SÉCULOS E DOS MILÊNIOS SOBRE
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A FACE DO MUNDO, OU PELOS PERTARDOS
MAGNÉTICOS ENFERMIÇOS LANÇADOS POR
AQUELES E AQUELAS DE NOSSOS IRMÃOS E IRMÃS
QUE NÃO NOS COMPREENDERAM A PEQUENÊS,
DIANTE DA NOSSA PROFUNDA IGNORÂNCIA
DAS LEIS NATURAIS DA VIDA, E DE
SOCIEDADE!...
Vivamos em paz e com amor NO CORAÇÃO,
sempre!!...
Não nos esqueçamos disso, hem?!...

Espírito Marilyn Monroe
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 12 de julho de 2015)
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Nota do médium: A Mensagem acima, foi adaptada
de uma mensagem psicografada especialmente à Sra.
M. e a mim mesmo (que sou a sua alma gêmea!!...), que
trata-se da última reencarnação do Espírito Elizabeth
d´Espérance, que, por sua vez, trata-se também da
reencarnação de Ruth (Antigo Testamento), da
carnal de

, além de ter envergado a indumentária
(Novo Testamento) e de
.

Ruth & Maria de Magdala.

Todas essas facetas desse grande e iluminado Espíritofeminino poderão ser apreciadas em algumas de nossas
obras mediúnicas anteriores, já que os nossos dedicados
Benfeitores & Amigos Espirituais não fizeram reserva
nem mesmo ao fato de Santa Madalena (Magdala) ter
, um uma filha,
melhor dizendo, embora no âmbito da Sexualidade
Transcendental, ou puramente mental, de Nosso Senhor,
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Estudo esse que consta de nosso (virtual) Livro de #
4...
Quanto à querida Marilyn, todos já devem estar
habituados com suas mensagens por nosso humilde
intermédio, já que ela é uma das nossas mais assíduas
, que tem trazido a sua
contribuição à tarefa da Falange da Verdade, por minha
faculdade mediúnica.
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Teresa de Ávila, O.C.D., conhecida como Santa Teresa de Jesus (28 de
março de 1515 — 4 de outubro de1582),[5] nascida Teresa Sánchez de Cepeda y
Ahumada, foi uma freira carmelita, mística e santa católica do século XVI, importante por
suas obras sobre a vida contemplativa através da oração mental e por sua atuação
durante a Contra Reforma. Foi também uma das reformadoras da Ordem Carmelita e é
considerada co-fundadora da Ordem dos Carmelitas Descalços, juntamente com São João
da Cruz.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_%C3%81vila
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CAPÍTULO # 9
___________________________

Olha!
Olha, meu bem!... Se de um momento para outro,
Eu me cansar de você,
Podes ter certeza, que algo “de ruim” vai me
acontecer...
Não sou homem pessimista,
Pelo menos, tento não ser,
Mas, é que as coisas de Deus
São assim mesmo,
Não se pode perverter!...
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Não quero, e não posso,
Tornar a sua vida,
Que merece somente flores,
Um mar de espinhos, tormentas, e rancores,
Por isso, grato a Deus, por ter lhe reencontrado,
Rogo todos os “santos” dias,
Queira Ele,
Me conceda a graça de te fazer feliz,
E a benção, de por você, ser amado!...
Toca-me, profundamente o coração,
Que nutre amor, paz, beleza, e reconhecimento,
Saber que tu, ó linda Princesa do Egito!
Concedeste-me a ventura de tuas mãos,
Que envolve-me a alma, pobre e enferma,
Na plenitude dos Céus...
Entretanto, posso lhe garantir, ó minha bela criatura
celeste,
Que não há nada neste mundo
Que se compare à beleza de tua linda família,
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Alegre, envolvente, sublimada, mesmo!
Que traz no sorriso,
A Eterna Luz dos Anjos,
E no cerne do próprio coração
A Augusta Presença do Cristo,
O Nosso Amigo, e Nosso Maior Irmão!...

Espírito Cruz e Souza
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 13 de julho de 2015, às 07hs07min)
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Nota do médium: A Mensagem acima, trata-se de
uma linda “carta de amor” psicografada especialmente
para a Sra. M. (a minha verdadeira alma gêmea...), na
época em que nos reencontramos, pela primeira vez,
nesta atual reencarnação, que, segundo os nossos
Benfeitores Espirituais, trata-se da última reencarnação
aqui na Terra do Espírito Elizabeth d´Espérance, que,
por sua vez, trata-se também da reencarnação de Ruth
(Antigo Testamento), da Rainha Ester da Pérsia, além
de ter envergado a indumentária carnal de Maria de
Magdala (Novo Testamento) e de Santa Teresa de
Ávila.
Na noite de ontem, do dia 08 de fevereiro de 2016,
logo após termos encerrado a psicografia de Allan
Kardec, que todos poderão apreciar mais a frente, já
deitado e fazendo as minhas orações habituais para
dormir e descansar, graças à Deus, pelo dia maravilhoso
de trabalho na psicografia, ela, a venerável Santa
Teresa de Ávila, apareceu para mim: perfeitamente
materializada, embora eu observasse que ela se
encontrava numa espécie de Dimensão intermediária à
da nossa, com sua encantadora roupa de freira em
detalhes de “tecidos” e “cores” tão delicados quanto
santificantes, e ainda segurando em suas mãos um
perfeito buquê de flores que, sinceramente, eu não tive
como identificar ao certo, apenas me passando a
impressão de se tratar de variadas espécies luminosas
de rosas-espirituais, todas em tonalidades do “rosa”,
embora cada uma delas com o seu brilho distinto e a sua
sutil particularidade energética, o que distinguia uma das
outras aos meus olhos e sentidos físico-espirituais, já
profundamente emocionado.
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O mais surpreendente de tudo, é que, ao mesmo
tempo em que ela se direcionava a mim procurando
chamar a minha atenção para o momento sublime, eu
percebia que ela depositava o lindo ramalhete de
rosas celestiais defronte do Cristo na Cruz, como se
a figura magnânima do Senhor estivesse “vivamente”
posicionada bem à sua (à nossa) frente, quando ela
mesma passou a me pedir (mentalmente) que eu lhe
ajudasse nessa situação pela ação de minha prece, em
seu benefício.
Agora, passadas algumas horas do ocorrido, é que me
vem à mente a sugestão mental de que ela, Santa
Teresa, precisava da atuação (ajuda) de minha força
magnética para ajudá-la a sustentar e a manter
aquela imagem sublime do Incomparável Amigo Jesus,
que, como eu disse, tratava-se de uma figura real,
viva, embora apresentada à nossa frente em condições
visuais e táteis muito diferentes como as coisas se
apresentam no nosso Plano Físico.
______________

O Espírito do Amor
“Tenho fome de Amor e sede de Carinho.
Segundo o Senhor, é preciso amar e ser amado.”
Vivaldo P. S. Filho (São Luis de França)
(Salvador/BA, 08 de julho de 2015)
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FIM DA PRIMEIRA PARTE
DO LIVRO

Pelo Esp.

Elvis Presley

Com
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SEGUNDA PARTE

A mensagem
de
__________

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).
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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 (de Todos os
Santos), no Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do precioso projeto em curso estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9)
de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo
mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em
PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos
Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis
Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em
obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi
produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”,
pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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“Mas, então, qual seria as causas dessas propriedades? É preciso sempre

ter uma causa primeira”.
Agora vejamos a nota do Codificador, que veio logo a seguir:

“Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades intimas da
materia seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são,
em si mesmas, um efeito que deve ter uma causa”.
(ALLAN KARDEC, “O livro dos espíritos”, questão # 4, da Edição Histórica francesa de 1857,
Tradução de Evandro Noleto Bezerra, pela FEB, 1ª. Edição – 1ª. impressão: 2013).
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A Reencarnação de
SOB A ÓTICA DA
NO ENTENDIMENTO DE ALLAN KARDEC.
__________________

Querido irmão & irmã!...

A luz meridiana e sempre esclarecedora dos
Espíritos do Senhor, que são As Vozes do Céu,
deverá ser a nossa baliza diante de todos os
serviços que haveremos de empreender pelo
Espiritismo, naturalmente encarregado pelo Senhor
e Mestre Jesus para que, enquanto seres
encarnados na faixa de existência do mundo
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material, ou mesmo, e muito particularmente, por
entre as diversas Dimensões da Vida Invisível que
palpita e se movimenta um tanto mais além das
vibrações “puramente” cartesianas, déssemos um
passo a mais na maneira de pensar, de agir e de
interpretar as coisas sagradas de Deus, com isso
passando a descortinar, mesmo que, às vezes, de
maneira muito temerária, os Grandes Enigmas da
Vida Imperecível!...

Temos para nós, que, para cada palmo de terra
nova descoberta, dentro desse impressionante
Esquema-matemático de números & pequeninos
cálculos, por exemplo, vamos passando a verificar
que o assunto vai ficando cada vez mais
interessante, mesmo porque toda nova descoberta,
ou novo conhecimento, estará atrelado à novos
conhecimentos e à novas descobertas, se
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transformando em outros tantos níveis e estágios
de Cultura e Saber, objetivando o Crescimento das
Criaturas de Deus, sempre atreladas umas às outras
por meio do Amor, da Justiça e da Caridade, e
não poderia ser diferente, visto que a humanidade
está ajustada a um mecanismo de Salvação que
tem a ver com a Vida Universal Do TodoBondade!...
Cérebro e Coração! São duas preciosas
ferramentas do
que não podem
caminhar separadamente, sob hipótese alguma!

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 08 de fevereiro de 2016)
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________________

“Neste livro, que devemos ao esforço sincero do confrade Vivaldo, devotado
seareiro da Doutrina Espírita, nos deparamos com inúmeras informações
hauridas em outras fontes e experiências por ele mesmo vivenciadas no
cotidiano de seus labores mediúnicos com Jesus.”
(Comentário do Benfeitor Espiritual ODILON FERNANDES, pela psicografia do Dr. Carlos A.
Baccelli, em Uberaba/MG, 23 de março de 2009, produzido mediunicamente como o Prefácio
da nossa obra: “MEDIUNIDADE EM DOIS MNDOS – Relatos de um Médium Espírita”).
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Todo novo conhecimento é sempre discutível, oun
pelo menos deveria ser assim, aliás, toda expressão
da verdade, para se fazer respeitada pela maioria,
deverá estar sempre sob o cuidadoso cutelo da
investigação e da suspeição, mesmo que seja
pela mais respeitosa suspeição, pois seria mesmo
um grande contrassenso, e até uma imprevidência de
nossa parte, como espíritas que somos, acreditarmos
que toda informação de natureza mediúnica, ou
investigativa, tivesse que ser aceita somente pelo
fato de estar sendo veiculada por alguma pessoa,
aparentemente, bem intencionada.
E é exatamente com esse pensamento, que os
de nosso estimado medianeiro
têm apresentado ao público espírita todo um cortejo
de graves Revelações do Mundo Espiritual Superior,
dando destaque para a informação de que o Espírito
São Luis já está de “VOLTA” ao seio da comunidade
espiritualista do Brasil, embora de uma maneira
totalmente “nova” de ser verificada, grave como
ela só, mas indiscutivelmente (risos de Kardec!...)
alinhavada em procedimentos técnicos de deixar
o mais exímio e prático calculista do mundo terreno
em profundo êxtase!!...
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TUDO MILIMETRICAMENTE ARRUMADO
POR MÃOS DIVINAS!!
________________

Temos agora diante dos nossos olhos, algo que
vara o conceito simplista de Investigação-mediúnica,
não que estejamos aqui desmerecendo ou tentando
desqualificar o nosso próprio trabalho anterior, o que
seria um absurdo sob qualquer ponto de vista, que
teve e tem o seu valor real, acima de tudo, pelo seu
santo conjunto de mensagens esclarecedoras e de
consolação que trouxeram em si mesmas, porém
precisamos todos e todas compreender, sob pena de
ficarmos muito atrasados dentro do conceito de
universalidade & desenvolvimento, de que há outras
incontáveis formas de se aprender e de se estudar a
Reencarnação pela Doutrina dos Espíritos, que não
aquelas que já conhecemos, todas respeitosas, mas
também que muito deixa a desejar, já que num meio
como o nosso, o de uma Doutrina-Científica, embora
substancialmente Evangélica, toda nova ferramenta
de investigação dos Fatos-Espirituais será sempre
muito bem vinda, visto que Ciência se faz de maneira
diversa, múltipla e, invariavelmente, condicionada às
técnicas já aprovadas pela Cultura Acadêmica do
mundo, por exemplo, e como tem sido o nosso caso
em particular: pela Nova Ciência da Decodificação
Espírita, que se detém sob uma desconcertante
sequência de fatos & dados-chaves absolutamente
sincronizados & encadeados, em um cem número
de milagrosas evidências, também, absolutamente
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universais, especialmente quando lhe observamos
pelo conjunto, e não somente por partes, como tem

sido dentro da própria Literatura do Espiritismo
e da Bíblia Sagrada, por exemplo!...
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__________________

“Todos aqueles e aquelas que já puderam Estudar
algum de nossos trabalhos mediúnicos, devem ter
observado que o nosso serviço literário, muito
modesto, além das mensagens Evangélicas, abarca
inúmeras experiências mediúnicas, de caráter
pessoal, mas que, indiscutivelmente, se
processam, se desenrolam, e se desenvolvem, de
maneira solidamente encadeada e consequente!...,
tudo muito bem ajustado pelos
dentro
do que existe de mais venerável na Doutrina
Espírita, e até mesmo fora dela.”
Vivaldo P. S. Filho (o médium), a atual
reencarnação de São Luis IX.
__________________
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Agora, procurando dar prosseguimento ao nosso
recente Estudo sobre:
, em
sua 1ª. Edição francesa, do ano de 1857, como
traduzida pelo competente estudioso Evandro Noleto
Bezerra, em versão Histórica Bilíngüe, pela
Editora da FEB, 1ª. Edição – 1ª. impressão, do ano
2013, tendo em vista que no nosso serviço anterior,
Livro de # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além”, sob
recomendação de André Luiz, vimos a necessidade
de interromper as nossas humildes tarefas para que
o nosso estimado médium pudesse se recompor
fisicamente, e mesmo psiquicamente, do árduo labor
que ele vem desenvolvendo pela sua psicografia
santificada, sim, pois estamos aqui tratando com um
verdadeiro Santo da Vida Superior da Terra.
Afinal, a vida humana tem as suas necessidades e
as suas naturais exigências..., vocês não concordam
conosco?!...
Se por um lado, o seu doce coração, quanto o seu
poderoso cérebro material, precisam de alguns
cuidados especiais de nossa parte por conta de
uma frequência e de um ritmo impreciso, vemos o
desenrolar do seu consistente trabalho mediúnico,
nos últimos 21 anos, se apresentar de maneira,
invariavelmente, precisa e frequente, como se os
Céus estivessem, como assim eles realmente estão,
descortinando para o Plano Material:
, de uma maneira disciplinadamente
matemática!..., passando a se configurar, dessa
maneira toda pesoal, por seu próprio intermédio: A
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UNIVERSALIDADE DOS ENSINOS ESPÍRITAS,
pois, tenham a certeza disso, o pensamento dos
Espíritos Superiores da própria Codificação Espírita
está integralmente sendo apresentado de maneira
sincronizada & consequente com os trabalhos
inigualáveis de Chico Xavier, tanto como nos dos

registros históricos do Mensageiros Celestiais dos
Antigo e do Novo Testamentos.
________________
Nota do médium: Preciso dar o meu testemunho, mesmo
que muito singelo, em relação ao que o nosso inesquecível
Kardec acaba de falar, já que, embora eu esteja num ritmo
extremante desgastante de tarefas na psicografia (aí,
levando em consideração que outras ferramentas psíquicas
são postas em serviço também por meu intermédio, e
geralmente ao mesmo tempo!), eu sou mesmo um
homem profundamente feliz, pois não saberia expressar
em palavras o quanto tenho recebido de graças do Alto...

O meu insignificante Espírito, como costumava se
expressar o nosso Chico Xavier em relação a ele mesmo, se
mantém solidamente desperto e lucidamente fixo nas
atividades de Além-Túmulo, como se eu tivesse mesmo
duas vidas perfeitamente distintas uma da outra, uma
integrada hermeticamente aos Poderes do Céu, e outra, por
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questão da minha atual condição humana, naturalmente
enfraquecida (risos...) em seus implementos fisiológicos e
neuro-cerebrais.
Mas, se desejamos, mesmo antes de ter algum poder
hiperfísico que nos proporcione o deleite nestas Regiões
paradisíacas do Invisível (no meu caso, em particular,
dependendo do meu estado emocional e vibratório do
momento, nem sempre alcanço esse precioso “deleite”...
rsrsrs...), basta-nos que nos coloquemos defronte de um
aparelho de DVD e assistamos algum dos maravilhosos
filmes da série de: “Harry Poter”, ou da celebre série de TV
norte-americana dos anos 60: “O Túnel do Tempo” (The
Time Tunel), ou então viajemos mentalmente nas aventuras
impressionantes de Indiana Jones, e aí sim estaremos um
pouco mais aptos a compreender como, em verdade, se
desenrolam essas aventuras-mediúnicas por parte de
médiuns idôneos e comprometidos com a causa de Jesus, já
que, na mediunidade de Desdobramento, tanto quanto
em qualquer outra especialidade mediúnica, o sujeito deverá
sempre ter em mente o seu compromisso com a moral
do Evangelho de Jesus, se possível pela Doutrina Espírita,
para que “não venha a cair em enormes tentações” quando
Lá chegar por força da sua, quase, irresistível capacidade de
desprendimento perispíritual.
Quanto ao fato de estarmos recebendo a “visita” do
Espírito de Allan Kardec durante um período tão conturbado
da vida brasileira, como é o caso da passagem do carnaval,
devemos informar que o Espírito Francisco C. Xavier nos
acompanhou até lá fora de nosso modesto Lar, quando
demos uma rápida pausa para arejar as emoções, sempre
muito intensas quando estamos em contato mais direto com
as Entidades Superiores, nos afirmando que esse ditado
psicográfico está sendo realizado em forma de “puras
lembranças mentais”, que foram impressas em nosso campo
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mediúnico por meio de um diálogo que mantivemos com
Allan Kardec (ele mesmo, o próprio Chico!) uma semana
antes do começo das “festividades” momescas, quando
agora passamos a ter acesso aos nossos registros mentais
da memória mais profunda.

Isso, para que as imagens e vapores enfermiços da vida
material, dessa época de profunda loucura moral por parte
dos irmãos encarnados e/ou desencarnados, não viesse a
prejudicar uma possível transfiguração do seu perispírito
na figura passada do Codificador do Espiritismo.

_______________
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O TRABALHO SEMPRE DEVE CONTINUAR
Então, reiniciemos o trabalho lá de trás deixado
incompleto, no gracioso Livro (17) de André Luiz:
“MEDIUNIDADE Mais Além”, quando ao final de
nossa pequenina participação “deixamos aos demais
Estudantes da reencarnação” (risos fartos de Allan
Kardec!...) o direito, e o dever também, de darem
prosseguimento ao que estávamos a lecionar em
torno da
,
como devidamente entranhada no conjunto de dados
numéricos que dizem mais respeito ao quadro, ou ao
Esquema Reencarnatório de
e do nosso
, que são duas Almas, mas um só
Espírito..., na rara & HISTÓRICA 1ª. Edição do: “O

livro dos espíritos”, exatamente como lançado
em Paris, França, em 18 de abril de 1857, quando
nos deteremos aqui nos respectivos CAPÍTULOS (de
#: 7, 9, 10 & 17), que estão em relação com a vida
e a missão atual de Vivaldo, em conexão com a sua
personalidade passada como o Rei Luis IX de França,
da seguinte maneira:
Vejamos:
- O livro dos espíritos (1ª. edição francesa:
1857): CAPÍTULO # 7: O exato mês (7) de julho
do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis
IX), caiu exatamente à página # 64: quando vemos
de maneira impressionante a Professia Divina para a
Terceira Revelação se realizar:
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- 6 + 4 = 10: O exato dia (10) de nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7 (o # do Capítulo!): O exato mês (7) de julho do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
Os “Sinais”, ou os “Códicos”-chaves: Numéricos,
Literários & Editoriais, para a
não falharam até
aqui... Não há nenhuma mancada científica!..., e
se juntarmos novamente os # 6... & 4, vamos ter: O
exato ano de (19)64, do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
Completando o Esquema-Chave anterior!!
_______________

Vivaldo em seu Lar, em Salvador/BA,
em 21 de outubro de 2020.
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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.”

–

(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para
Páscoa, trad. de Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).

__________________
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Pode o homem compreender a natureza íntima de
Deus?
“Não; falta-lhe para isso o sentido.”
Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 10, Atributos da
Divindade, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO
HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,
tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.

________________

________________
Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da
matéria a causa primária da formação das coisas?
“Mas, então, qual seria a causa dessas
propriedades? É indispensável sempre uma causa
primária.”
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Atribuir a formação primária das coisas às propriedades
íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa,
porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito
que há de ter uma causa. (A nota é de Allan Kardec).
(Os grifos são nosso).
Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 7, Provas da
existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição
(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares –
5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.

________________
É dado ao homem conhecer o princípio das coisas?
“Não; Deus não permite que ao homem tudo seja
revelado neste mundo.”
Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 17, Dos elementos
gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, Conhecimento do
princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª.
impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de
Guillon Ribeiro, Edição da FEB.

________________
“Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos,
porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar,
pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em
curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do
conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que
permitiu reconhecê-la, sem o que é provável ainda a
ignorassem.”
Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de
1868, A Ciência da Concordância dos Números e a
Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).
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Segundo

o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes
semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando
que, também, somente ele: nasceu às 15 horas

– ou 3hs da tarde! – sob a regência do signo
de
, do dia 10 do mês (7) de julho de
1964.
Curiosamente, Vivaldo P. S. Filho (São Luis de
França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada
Família”, em Salvador/BA, Brasil, numa perfeita alusão
à sua condição de principal Provedor Genético da
Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da
Era Cristã.
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_______________

Entretando, as coisas não param por aí... já que
na sua versão em português, dessa mesma Edição
da FEB, cai exatamente na página de # 436, que
poderá ser interpretado de maneiras diversas, mas
sempre trazendo consigo o caráter providencial das
Revelações Divinas sobre a reencarnação do Espírito
do Rei Santo de França, da maneira como veremos
logo abaixo:

- 10 (dos # 4 + 6!): O exato dia (10) do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7 (dos # 3 + 4!): O exato mês (7) de julho do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
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Mas, a coisa não fica por aí, quando a partir do
mesmo elemento (436) teremos:
Os “Sinais”, ou os “Códicos”-chaves: Numéricos,
Literários & Editoriais, para a
não falharam até
aqui... Não há nenhuma mancada científica!..., e
se juntarmos novamente os # 6... & 4, vamos ter de
volta, definindo o quadro-chave para a atual VOLTA
do Rei Santo de França: O exato ano de (19)64, do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
Completando o Esquema-Chave anterior, que
parece desejar nos fazer crer que existe, sim, uma
Ordem Maior sobre estes dados!!
_______________
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_______________

- Na soma do # 436 dessa página brasileira (versão
do original francês!): 4 + 3 + 6 = 13.
Quando: 1 + 3 = 4.
Apenas com a providencial lembrança que em: “O

Evangelho Segundo o Espiritismo”, na
versão definitiva de 1866, no seu mais que sugestivo
CAPÍTULO IV (4) – NINGUÉM PODERÁ VER O
REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO,
Instruções do Espíritos: teremos nos itens de #
24 & 25 duas mensagens sobre a Reencarnação,
assinadas exatamente pelo Espírito de
(Vivaldo P. S. Filho).

__________________

__________________
CONTRA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!!
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_______________

Evidentemente, que não vamos definir a coisa toda
por aqui, por isso rogamos que todos levemos em
consideração o esgotamento físico e mental do nosso
Vivaldo, e ao invés de avançarmos mais pelos
CAPÍTULOS # 7, 9, 10 & 17, do: “O livro dos

espíritos”, em sua 1ª. Edição francesa de 1857,
como traduzida pela FEB, no ano de 2013, como
inicialmente tínhamos em mente, apenas tracemos
mais alguns breves apontamentos a partir do
Capítulo de # 10, como uma forma de encerrarmos
o nosso Estudo da melhor maneira possível, como
dissemos, sem a pretensão de querer esgotar o tema
da Decodificação, então, vejamos a coisa pelo
seguinte prisma:
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- O livro dos espíritos (1ª. edição francesa:
1857): CAPÍTULO DE # 10: O exato dia (10) do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX),
que caiu exatamente à página de # 88:
prestemos bastante ateção nisso, quando novamente
vemos, de maneira impressionante, a professia
matemática divina se realizar:
- 8 + 8 + 1 (do # 10!) = 17.
Temos aqui:
- 10: O exato dia (10) de nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
_______________

CONTRA FATOS & DADOS
NÃO HÁ ARGUMENTOS!!
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_______________

Com a devida boa vontade, poderemos chegar a
uma conclusão muito parecida com essas acima, ao
verificarmos que na sua versão em português, pela
FEB, essa especifica página # 88 (original de 1857)
cai exatamente à página # 460, e automaticamente
fazermos uma pequenina inversão nos respectivos
valores encontrados, da seguinte maneira:
- 64: Quando teremos, logo após encontrado: O dia
(10) e o mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo: O seu exato ano de nascimento: (19)64,
claro que uma vez tendo sido convertido a partir do
elemento de # 46 (0).
__________________

Galeria De Orleáns, Palais Royal
__________________
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_______________
Nota do médium: Assim que Kardec falou sobre o fato
de estarmos psicografando de maneira intensa e quase sem
descanso algum nestes últimos anos, desde o ano de 2012,
ou por volta disso, quando eu me iniciei na psicografia,
propriamente dita, o que, para alguns confrades algo
pouco familiarizados com os fenômenos mediúnicos, poderia
caracterizar certa indisciplina de minha própria parte,
por estarmos fazendo uso de minhas faculdades mediúnicas,
quase, sem pedir permissão aos Espíritos para que viessem
(de longe!) atender ao serviço que eu estou levando em
curso rigoroso, rapidamente lembrei-me da nota do
médium que fizemos um pouco mais atrás, quando
expomos a situação de Allan Kardec ter nos transmitido todo
o conjunto desse específico Capítulo antes do dia de hoje,
quando, na verdade, se bem que com o auxílio magnético de
outros Amigos Espirituais, estamos apenas “rememorando”
por mecanismos psíquicos melindrosos o que ele já havia nos
lecionado na Vida Maior, há vários dias passados.
Talvez aí, explicando um estilo de recurso mental (e
também mecânico!) que os Benfeitores da Vida Mais Alta se
utilizam para, vamos assim dizer, “quebrar o galho” deles,
tanto quanto o dos médiuns que, às vezes, se apresentam
em melhores condições físicas, e mesmo morais, que a de
seus zelosos Instrutores desencarnados.
O que, em hipótese alguma, representa a situação minha
com a de Kardec/Chico Xavier, pois eles são os verdadeiros
Mestres e eu o seu humilde discípulo.
_______________

CONTRA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!!
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_________________

_________________

“Tudo se liga na obra
da criação.”
– Allan Kardec
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução
ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).

_________________
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Não podemos desconsiderar que a vida de

São

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec
(Chico), embora cada elemento: numérico, literário
& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em
essência, trazer a personalidade de cada um deles,
sem conflito científico algum, harmonizando-se.
_____________

Estamos lidando com
OS SINAIS SECRETOS DE DEUS

NA OBRA DO ESPIRITISMO
QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!!
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Ea

vai encontrando o seu
espaço entre os adeptos do Espiritismo!
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.

Chegando ao final dos nossos Estudos de agora,
que encerra a série original de Livros pelo médium
Vivaldo sobre As Vidas Sucessivas e a Missão do
Espírito São Luis IX, deixamos o nosso forte abraço
a todos os queridos irmãos e irmãs de crença
Evangélica pelo Espiritismo, pedido, desde já, que
lembrem-se de seus Guias em suas doces preces e
rogativas à Jesus Cristo, compreendendo que todos
nós, sem distinção alguma, estaremos sempre mais
em condição de receber do que, verdadeiramente, na
de doar, pois seremos sempre devedores da Lei de
Amor, que muito nos dá, em qualquer situação
moral que estejamos, em relação ao muito pouco que
estamos sempre doando.
(Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 09 de fevereiro de 2016)

165

Ed. E-book:
2016-21

Livro # 18: “Melodias da Vida Eterna” – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Nota do médium: A mensagem de
teve o auxílio magnético e mental direto de
, que se trata de uma das Entidades
Superiores que compõem a
.
__________________

O TRIUNFO DA Verdade!...

Se hoje podemos nos considerar felizes adeptos do Espiritismo, não
há motivo algum para que estejamos nos consumindo em dúvidas e
indagações deploráveis diante dos fatos robustamente apresentados
sobre São Luis de França, o heroico combatente das Forças
Superiores da Luz, tendo como o princípio único: a esquisita
propensão para o negativismo, crendo que poderemos nos
esconder de Deus por meio da negação sistemática dos novos e reais
Fatos-Espíritas pela Decodificação.
Espiritismo e Materialismo, realmente são duas parcelas da Verdade
que não se assemelham em nada, embora muito necessárias uma à
outra, e aos propósitos da Divindade.

Elvis Presley (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Salvador/BA, 11 de fevereiro de 2016)

__________________
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FIM
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________________

Eu sou o Caminho, a Verdade
e a Vida.
– Jesus (João 14,6)
________________
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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.)
_________________________
Segunda-feira, 23 de maio de 2011

A

coisa

aconteceu

por

acaso.

Descobriu-se

utilizando-se
técnicas
de
criptografia
que
acontecimentos importantes estavam presentes na
Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a
investigar mais detidamente o assunto, e constatouse que mais e mais fatos estavam previstos de forma
oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o
Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos
por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e

criou-se até um programa de computador que ai
sim revelou de forma inquestionável e
reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia
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era um código que tinha
acontecimentos futuros.

a

previsão

dos

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista
(esta foi “Múltipla” com João Evangelista), e de Allan Kardec.

Baseado

nessa descoberta, foi constatado com
antecedência de mais de um ano, o assassinado do
primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e
procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou,
e de fato foi assassinado um ano depois de
acordo com o que fora previsto no código
secreto da Bíblia.
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Durante três mil anos um código da Bíblia
permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do
computador, poderá vir a revelar nosso futuro.

Dr. Eliyahu Rips: O famoso matemático israelense
descobridor dos Códigos da Bíblia.

O código foi descoberto por um matemático
israelense, que provou o fato publicando as
provas num jornal científico de renome, e
confirmado por matemáticos famosos no
mundo todo.
O livro publicado sobre esse assunto é a primeira
descrição completa de uma descoberta científica que
pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter
cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da
história.
O código de três mil anos de idade prevê fatos que
aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter
sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a
bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill
Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até
Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com
Júpiter.

Coube aos investigadores científicos internacionais
averiguar a autenticidade dos códigos secretos na
Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos
do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e
competentes acadêmicos a tarefa de dar
notoriedade aos sagrados Códigos Secretos
de Deus na Terceira Revelação.
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-dabiblia.html
(Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016,
e devidamente adaptado para aqui).
_________________________
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A “Numerologia Espírita” na Obra de
Allan Kardec e Chico Xavier

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de
Francisco Cândido Xavier:

O Espírito da Verdade
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NÃO

PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO,

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA
DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA
REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO,
QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO
XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM
TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE
ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO
SENHOR JESUS CRISTO.
– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO)

“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 bemaventurados.”

– Santo Agostinho

Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de Antonio
Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974.

_________________
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Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de
pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer
ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais
de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO LUIS

IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um pequeno,
mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia
para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos,
de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum motivo
qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro
principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de alta
confiabilidade
das
palavras
dos
Benfeitores
Espirituais
(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de
Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a
reencarnação atual de São Luis de França:
Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados
histórico-matemáticos
seriam
“apenas”
uma
mera
ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o
acaso, verdadeiramente, não existe.
E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no
campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes
sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria
Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de
Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento
descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo
a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria
personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos
advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.
É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas,
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios,
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do
Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato dia
10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo nasceu
no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa perfeita
alusão à sua condição de principal Provedor Genético da
Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem
(matematicamente) documentado na maioria das suas 17 obras
anteriores.

Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito
natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis
contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma
outra pessoa que seja, também, médium de variadas faculdades
psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o conjunto de
características matemático-mediúnicas que foram produzidas e
apresentadas até o presente momento, em seu conjunto numa
impressionante coleção, agora, de 18 livros de inquestionável
valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara,
racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais
(Os Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) que
chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da
Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor,

176

Ed. E-book:
2016-21

Livro # 18: “Melodias da Vida Eterna” – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

esteja suficientemente capacitada para verter do Mais Alto, de um só
golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas,
científicas e religiosas que fazem parte tanto da obra original “SÃO
LUIS IX”, quanto do seu Portfólio São Luis IX (“A Reencarnação
Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”), sobre o tema da
VOLTA de São Luis de França.
________________

________________
Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no
sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos
caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos
matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida
pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em
certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela), Maria
Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane Amorim
R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F. O.
(Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que
figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do
mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo
do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei
Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente

177

Ed. E-book:
2016-21

Livro # 18: “Melodias da Vida Eterna” – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos
Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da História,
facultando desse modo uma maior precisão numéricocircunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista”
aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as
suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos,
embora muito simples de serem feitos.
Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão
mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida
quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida
nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa
disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho,
faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo carinho no
que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior para a Vida
Material de meus irmãos.
Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial
(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo
Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram esse
livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela, Maria
Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em outras
obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara e
Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como as
de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22), como ficou
evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época)
de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação
ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise,
tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais
aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá
levar em consideração outros tantos aspectos de natureza
Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso
caso aqui!), configurando assim mais uma prova material,
mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em
torno da “Reencarnação Programada da Família Real de
França” do século XIII, assim como a do século XVII – como
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apresentado de maneira consistente no livro: “A Reencarnação

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”.

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri
não somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a
de Gutenberg, O pai da Imprensa.
Nota do médium: Pelo Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS
IX”, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão
Revista & Ampliada de 07/2021, do belo Livro: “Melodias da Vida
Eterna”.
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado,
dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia
Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os
estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas
ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes
“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas.
_________________
Numa análise estritamente científica, e até mesmo
doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério
estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos
assistindo aqui é um caso (matematicamente)
comprovado de Vidas Sucessivas!!
_________________
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FIM DA SEGUNDA PARTE
DO LIVRO

Pelo Esp.

Elvis Presley

Com
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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:
“Melodias da Vida Eterna”
Vivaldo P. S. Filho (médium)
_________________

- 1ª. versão: 03/2016.
- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 07/2021.
(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências
histórica-doutrinárias).
(O arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!)
_________________

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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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com
mais de 100 obras, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!!

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens
Espirituais sobre Ciência, Filosofia, e Religião (inéditas), os
Amigos da Vida Maior, em grande parte da 9ª. Esfera
Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência),
consolam, esclarecem e animam os corações humanos,
sempre desejosos que se encontram de transmitir aos
companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais
Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não
somente de grandes verdades, mas, acima de tudo, de muita
Esperança no futuro, para todos aqueles que já
se identificam com as formosas promessas
de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8)
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Leia, estude e divulgue as obras da lavra
mediúnica de:

190

Ed. E-book:
2016-21

Livro # 18: “Melodias da Vida Eterna” – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

AS MELODIAS DA VIDA ETERNA!
A beleza de Elvis não estava apenas exposta em seu formoso talhe
facial, em sua figura esbelta ou em seu caricioso sorriso, mas, e
principalmente, em sua ALMA bela e formosa, cheia do fervor em Jesus
Cristo, que não se esgotava em amar as pessoas e servi-las com gestos
de bondade, de solidariedade e gentilezas.
- Elvis Presley, foi uma figura torturada pela saúde física-frágil, embora
profundamente resistente ao mal.
- Ele soube, como ninguém, confiar a sua vida aos braços de Deus,
amando a todos, mas vivendo, e "convivendo", entre os mais simples e
os mais humildes...
Embora tenha sido um ser humano em conflito constante com a vida
humana, exatamente como ocorre com milhões de outras pessoas no
mundo, por conta da extensa lacuna existente entre amar o ser e o ter,
indiscutivelmente foi um verdadeiro ‘Homem de Bem’ em busca das
coisas verdadeiramente espirituais, enquanto poucos, muito poucos
mesmo, o entendia bem...
Sem dúvida, foi um amante sincero da Música, da Justiça e
principalmente da Caridade...

José de Alencar (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 01 de fevereiro de 2016)
OBRA BY A FALANGE DA VERDADE – (SEM FINS LUCRATIVOS) –
03/2016. (Obra Revista & Ampliada em 07/2021).
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