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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

espirituais foram capturados em fontes diversas da Internet e em obras da literatura 

espiritualista. Por isso mesmo, rogamos carinhosamente aos detentores de seus direitos 

autorais levarem em consideração que todo o esforço aqui é unicamente por força da 

Caridade, por conta do sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também 

de qualquer desejo, por parte do médium Vivaldo P. S. Filho, de aferir qualquer lucro 

financeiro. 

 

    The pictures and the extracts presented in our works were captured in various sources 

of the Internet and in spiritualist literature’s works. For this reason, we kindly ask the 

copyright owners to take into consideration that all the effort here is only for the sake of 

charity, fraternity and solidarity. Also, we have no interest, on part of the medium Vivaldo 

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus   

______________________  

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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Elvis & Amigos 
VOLUME 6 – Com Diversos Espíritos 

 

Vivaldo P. S. Filho                                                

Elvis Presley & Santa Clara de Assis 

 

“Se não tivesse amor eu nada seria.”                                      
(São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios) 
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________________ 

 

Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da                           

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                             

sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

       

No Livro # 1 (166 pág.):  

“Mediunidade em Dois Mundos”                                                 
pelos Espíritos Elizabeth d´Espérance,                              

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 
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________________ 

 

Estudem as (novas!) obras desta épica Série:                                        

Elvis & Amigos,                                                     

pela mediunidade de Vivaldo P. S. Filho,                               

pelos Espíritos Elvis Presley & Clara de Assis                                                  

com Espíritos Amigos:                                             

     

 Livro # 117  – Vol. # 3        Livro # 118  – Vol. # 4 

Se os seres encarnados encontram-se passando por duras 

provações, não há como desconsiderar que o apoio amigo e 

generoso dos Espíritos de Luz não lhes deixam orfãos de 

amor e proteção, justamente por lhes endereçar a  

Decodificação Espírita, que nos entreita os laços pelo 

conhecimento da Lei da Reencarnação!!! 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus 

*  *  * 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR1TWkINkaeGNQ3pih17g7KhC29fTZPdiJ6OA-kazn6V6FguKttO5TzPBdA&h=AT10iTRvP6G4Vp-7niiJaTRF3NBg-FNFyyxsshV5vMCzA0WHQMnHG-KaCEfptXVom3wqGLN0D54C7pm1Jo9eWAkpSM2jWtzfPXKlzDbDljyZZU9b9SIITB3GW8EkDUztnGyRlFL24Slgl2TthT3IlKC8f-8JliEjE672pgSqTZikI3up0QCwghW4E6RShphA4-yr5ih-_zSXxBvpJ9Y3I8gixZgxQmaNFf4FNzgwaHMlJ7YhMRmRnz61JmfI5u__BXTUi3xymqQwlYoYBK_OBt2dwOyXj14xDNgFkxdBX7K4HuoL0KABkh-VZ-VsnnzDMb_6vAXuMERWE-IMEOjKLYyKR1kJAlNrNZCfKRSlj58X9T9eNi8xu12p4kYUhxB8zwORiUCILuPWYl1rzpeWGhOF-Ort0HEyf-PEa8CNucaRHq_4b3b3DQYxoCNJ2bgMHH2OAW3agv92HqTo1FOB24NKPdBmXCxa4jCC_ZOjyPKn4kyFBLG5Vg9TQjYyEYwp8pvDJs-8CHiJM6ZIDlZkE2Y2Udgb3gccnxtjCNXXkrIvlh_v1tECfRhs2CeCBFpDjp8BFaks7Ryl93L7MNGGeMd23awUG-QhUuuRXP-OlKxezQ-C6VAtgY_XKdMkctRUTGre
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________________ 

   

 Livro # 119  – Vol. # 5          Livro # 120  – Vol. # 6 

Ninguém se encontra sozinho, seja na Terra ou no Mais 

Além, por esta razão, uma vez confiando nisto, é que 

temos que resistir a todo o mal, obedecendo a Lei de Amor, 

Justiça e Caridade, para que as sombras espessas do nosso 

teimoso orgulho e egoismo se trasfigurem em luz perene de 

paz e alegria, não somente para nós próprios, mas para 

toda a humanidade, que acima de tudo precisa 

urgentemente de Deus, avançando na execução de suas 

pequeninas tarefas de solidariedade, para que, desde hoje, 

a vitória do bem seja uma realidade para todos. 

Odilon Fernandes (Espírito)                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      

(Salvador/BA, 21 de março de 2020) 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus 

 

________________ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR1TWkINkaeGNQ3pih17g7KhC29fTZPdiJ6OA-kazn6V6FguKttO5TzPBdA&h=AT10iTRvP6G4Vp-7niiJaTRF3NBg-FNFyyxsshV5vMCzA0WHQMnHG-KaCEfptXVom3wqGLN0D54C7pm1Jo9eWAkpSM2jWtzfPXKlzDbDljyZZU9b9SIITB3GW8EkDUztnGyRlFL24Slgl2TthT3IlKC8f-8JliEjE672pgSqTZikI3up0QCwghW4E6RShphA4-yr5ih-_zSXxBvpJ9Y3I8gixZgxQmaNFf4FNzgwaHMlJ7YhMRmRnz61JmfI5u__BXTUi3xymqQwlYoYBK_OBt2dwOyXj14xDNgFkxdBX7K4HuoL0KABkh-VZ-VsnnzDMb_6vAXuMERWE-IMEOjKLYyKR1kJAlNrNZCfKRSlj58X9T9eNi8xu12p4kYUhxB8zwORiUCILuPWYl1rzpeWGhOF-Ort0HEyf-PEa8CNucaRHq_4b3b3DQYxoCNJ2bgMHH2OAW3agv92HqTo1FOB24NKPdBmXCxa4jCC_ZOjyPKn4kyFBLG5Vg9TQjYyEYwp8pvDJs-8CHiJM6ZIDlZkE2Y2Udgb3gccnxtjCNXXkrIvlh_v1tECfRhs2CeCBFpDjp8BFaks7Ryl93L7MNGGeMd23awUG-QhUuuRXP-OlKxezQ-C6VAtgY_XKdMkctRUTGre
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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. 

__ São Luis IX (9)__                                         

E a 9ª. Esfera Espiritual da Terra  
(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 

______****______ 
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V o l u m e  # 6  
 

Elvis & Amigos                     
Com Espíritos Amigos                                                                     

 

Por Elvis Presley &                 

Santa Clara de Assis                                                                            
Médium Vivaldo P. S. Filho                                              

Uma das encarnações futuras de São Luis de França. 

     

“Paulo e Estevão”: O livro preferido por Chico Xavier. 

“Se não tivesse caridade, tudo isso de                              

nada me serviria.”                                                                              
(São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios.                                                       

O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo XV,                                                                       

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Yara Amaral 

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

“Elvis & Amigos” – Vol. 6, 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 edição: 04/2020 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, da Autoria Espiritual de Elvis Presley & 

Espíritos Amigos, vem complementar as obras 

anteriores 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 Espírita foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, orientando de mais 

perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à 

Falange da Verdade.  
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ESTAMOS EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

163 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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    Nota 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 (E-books) mediúnicos, é natural 
que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de 
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar 
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças. 
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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 
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 
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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 

Mediunidade (Sempre) Gratuita, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa que 
se diga em 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, 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 da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 

PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA 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 

(Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano IX, março de 

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

parte I, 1ª. edição, FEB, 2004).                                 

O destaque no texto de Kardec é nosso. 
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do 

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão, co-

produzido por ele mesmo na TV Itapoan (SBT Bahia), em 

homenagem ao Rei do Rock, Elvis Presley. Agosto de 1991. 

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

sensibilidade de sua presença sempre segura, sóbria e 

sábia, embora muito simples e muito amável!) –, nos orienta 
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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, 
porem, 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 
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numerologia como ciência para o domínio de nossos 

conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

“Os Números são a Linguagem Universal 
ofertada por Deus aos humanos como 

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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Dedicatória Especial 

 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis) & Maria Isaura (Branca de Castela), no 

seu Lar, em Salvador/BA, no dia 21 de abril de 2019.  

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 me lecionou durante a minha atual 
existência, quando neste ano de 2019 completo 55 anos de vida. 
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                 Século XIII                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

Branca de Castela (Palência, Espanha, 4 de Março de 1188 — Melun, 
França, 27 de Novembro de 1252) 

   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 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Mar%C3%A7o#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1188
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1252
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_____Thank you very much!!! _____ 
 

        
 

Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal 

Gralund) 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. 
 

E o meu afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo: Arne 

Metzner (Norway), que durante anos consecutivos à frente do Flaming Star 
deu exemplos magnânimos de sua paixão e lealdade à Elvis Presley e aos 

seus fãs, que, mesmo na condição impressionante de “ateu”, nos 

demonstrou o que é ser um verdadeiro ‘Homem de Bem’.                              
Many Thanks my gracious friend! 

 

    
 

Elvis Presley, Santa Clara de Assis e a 9ª. Esfera Espiritual da Terra                                  
(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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O Espírito do 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 eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

também de maneira cientificamente racional e lógica.  
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Dr. Inácio Ferreira 
 

   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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Vivaldo, em seu lar, em Salvador/BA, em 17 de abril de 2020. 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 

(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,                                   
na lembrança evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA 

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                         

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 1___ 

 

 
_________________ 

   M. C. Boa noite meu querido amigo... 

   Somente pelo AMOR bem sentindo e bem praticado é que 

conseguiremos alcançar a alegria perfeita. 

   Que livro lindo  – Se referindo ela ao nosso Livro # 119 

–... Me emocionei muito com todas as mensagens e me senti 

abençoada por poder ler cada uma delas. 

   Quanto a Mensagem # 1, de Elvis Presley, ela me tocou 

profundamente e não resisti, é muito profunda... tenho muito o que 

aprender, o que melhorar e quem sabe um dia serei um ser humano 

melhor. 

   Vivaldo, é com o meu coração cheio de amor e gratidão que deixo 

o meu abraço carinhoso a cada um de vocês e que Jesus os abençoe 

sempre. 

_________________ 

   Bom dia, minha querida M.! Eu desejo para você o 

mesmo, que a sua vida humana, rumo a Pátria Maior, 

seja um esforço permanente de sua alma em 

busca de melhoria íntima, para que cada 

momento de sua existência, em Nome de Deus, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810&comment_id=Y29tbWVudDoyOTUxNTQ2NzI0OTMzMDEwXzI5NjY4MTAyODY3Mzk5ODc%3D
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possa ser lembrado por você mesma como um 

relógio de ouro divino que somente lhe dará as 

alegrias da paz de consciência pelos minutos e 

pelos dias que você soube talhar com a sua bondade 

e a sua solidariedade em benefício dos que mais 

necessitam de sua ajuda, especialmente a estes, 

'pois que são os mais sofridos os mais 

preferidos de Jesus', e com este símbolo de bom 

cristão, ou de bela cristã (risos), você poderá escapar 

de todas as tentações do mundo, visto que será pela 

caridade, por este amor bem sentido e bem 

praticado que você mesma coloca em destaque 

em sua linda carta em nossa intenção, na minha 

e na dos nossos Amigos Espirituais, que haveremos 

todos nós de vencer o mal que se corporifica até hoje 

no orgulho e no egoísmo que, na maioria das vezes, 

trazemos ainda dentro de nós mesmos...  
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   Mas, enfim, a vida é para que busquemos nos 

encontrar com nós mesmos por meio da Vida de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu e nos dará 

sempre todos os exemplos de que precisamos para 

nos transubstanciarmos em verdadeiros Homens e 

Mulheres de Bem, assim como nos esclarece "O 

Evangelho Segundo o Espiritismo", e não há como 

fugirmos desta preciosa fatalidade, a de, em dado 

momento de nossa caminhada rumo ao Infinito, nos 

assemelharmos ao Senhor, já que Ele mesmo nos 

disse: "Vós sois deuses" (João 10:34)...  

   Fique com o meu forte abraço, quando aproveito 

para lhe pedir que mantenha e reforce todos os 

cuidados necessários em relação ao Covid-19, já que 

não podemos nos esquecer de que enquanto não 

somos 'deuses', assim como o Senhor afirma, todo 

o cuidado sempre será pouco para nos 

mantermos com a saúde acertada, dentro de um 

Plano Material cheio de incertezas!  

   Deus conosco... 

_________________ 

   C. M. S. P. Boa tarde meu irmão! Que o senhor esteja tomando 

cuidado com sua saúde tb ! 

   Um abraço fraterno e muita paz e sabedoria! 

   Bom final de semana! 

_________________ 

   Querida C.! Estou muito agradecido pelas suas 

doces palavras de interesse em minha saúde, aliás, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007119948317&comment_id=Y29tbWVudDoyOTUxNTQ2NzI0OTMzMDEwXzI5NzEwMzIyNDI5ODQ0NTg%3D
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toda prece e cada gota de pensamento que venham 

em nosso benefício físico e mental nestes dias tão 

sofridos da Terra Material (5ª. Esfera Espiritual da 

Terra) são sempre um tesouro a mais vindo da Alma 

daqueles e daquelas que nos querem bem, pois sei 

que são sinceras, e que partem de um coração 

generoso e amigo, e por isso também aproveito para 

lhe depositar o meu próprio coração como forma de 

lhe retribuir de maneira mínima o enorme carinho 

que acabas de me dedicar, e porque não dizer: que 

vens me dedicando, o que me faz imediatamente 

recordar da divina mensagem de Jesus, no: "Amai-

vos uns aos outros como eu vos amei." (João 

13:34).  

   Que o Bom Deus lhe abençoe e a todos os de sua 

família e amigos!! 

_________________ 

   Precisamos reforçar o quanto tem sido bom 

verificar como o nosso leitor vem reagindo aos 

nossos livros (virtuais), visto que por estas 

manifestações de carinho e apreço já podemos 

vislumbrar um pedacinho do Céu ainda na Terra onde 

vivemos, geralmente a duras penas (risos). 

Vivaldo P. S. Filho                                
A Reencarnação de São Luis IX 

Sob a Inspiração de Elvis Presley   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 22-25 de abril de 2020)                                  



              Livro # 120: “Elvis & Amigos – Vol. 6” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

36 

   Nota do médium: Claro, que é por uma questão de 

reconhecimento a quem generosamente nos escreve que 

temos dado espaço em nossa obra para podermos lhes 

trazer para mais próximo do nosso humilde esforço 

espiritual, de alguma maneira fazendo parte dele. 

________________ 

  

   Uma coisa muito importante que volto a deixar ao 

querido leitor em forma de solicitação é que, dentro das 

possibilidades de cada um, em particular, procurem 

fazer a sempre necessária divulgação do nosso trabalho 

mediúnico em suas redes sociais, entre seus familiares e 

amigos, para que um maior número de pessoas possam 

acessar (sempre GRÁTIS!!) os meus livros (virtuais) 

mediúnicos, assim, claro, todos nós estaremos 

participando de uma linda e saudável corrente de 

promoção do Espiritismo. – Com a intenção de atualizar 

a informação que temos dado acerca dos locais onde os 

nossos livros tem sido acessados pelo nosso Site 
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Espírita, vejamos que hoje já são procurados em trinta 

e quatro (34) países, apenas ficando de fora, pelo 

menos por enquanto, o continente oceânico. 

   Que o Senhor nos abençoe a todos. 
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Isabel de Aragão 
 

 

Espírito Veneranda                                                                  

(Santa Isabel de Aragão) 

A Rainha Santa de Portugal  
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Prefácio de Santa Isabel 

“Elvis & Amigos” Vol. 6  

Precisamos Exercitar a 

Caridade! 
 

 

   Graças ao Bom Deus, estamos aqui entregando ao 

amigo leitor o Volume # 6 desta Série de Luz que 

faz parte do acervo sentimental de várias Entidades 

Espirituais que, segundo a condição de cada uma, 

vem ao Plano Material para deixar a divina marca do 

Senhor pelo que humildemente acreditamos ser uma 

continuação do que nos legou Allan Kardec sobre a 

Cultura do Espaço, que antes de qualquer coisa há 

de prezar pelo estudo do Evangelho... 
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   Como temos dito desde o começo da nossa tarefa 

de Decodificação Espírita, nenhum de nós temos a 

pretensão de esgotar um assunto tão importante 

quanto este que temos tratado segundo a capacidade 

física e mediúnica do nosso Vivaldo, mas não 

podemos deixar de realçar a beleza do que vai sendo 

apresentado no decorrer de nossa abençoada tarefa, 

visto que se por um lado os Espíritos Amigos vão 

traçando encantadoras linhas em letras de amor puro 

e vivo, de paz real e otimismo constante, por outro 

vamos encontrando o pensamento meridiano de 

Allan Kardec contaminando os textos que dizem 

respeito a Nova Ciência da Numerologia 

Espírita, fazendo com que todos nós, os 

encarnados quanto os desencarnados, nos sintamos 

realmente beneficiados com uma coisa que Vem da 

Parte de Deus!! 
 

 
 

   Que o Senhor abençoe o Espiritismo. 
  

Isabel (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 30 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos 

nossos antigos, quanto aos novos, leitores que a querida 

Entidade Veneranda usa de um pseudônimo (livro 

“Nosso Lar”, do Espírito André Luiz, por Chico Xavier, 

Editora da FEB), já que por intermédio da faculdade 

mediúnica de Francisco Cândido Xavier fora-nos possível 

saber que, a mesma, se trata do Espírito de Santa 

Isabel, a Rainha Santa de Portugal, como consta da 

obra “ISABEL – A mulher que reinou com o 

coração”, da autoria de Maria José Cunha (Editora Vinha 

de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

    

Este (acima) é um livro que haverá demerecer a atenção de 

todos os sinceros devotos e crentes espíritas, além dos cristãos 

em geral que de alguma maneira já se sentem atraidos pelos 

fatos da Reencarnação, até porque o Evangelho tem nos 

apresentado casos onde Jesus Cristo nos alerta para esta 

realidade da Vida Espiritual, o das Vidas Sucessivas!! 
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   Ela, que se identifica pela Doutrina Espírita pelo nome 

de Veneranda, logo de pois de Chico Xavier (João 

Batista/Allan kardec), é o Espírito mais graduado que 

nos dirige as faculdades mediúnicas. 

   Devemos recordar que Isabel de Aragão trata-se de 

uma das futuras reencarnações do glorioso Espírito de 

Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo, assunto que já 

tivemos a oportunidade de tratarpela Decodificação do 

Espiritismo em algumas obras enterirores de nossa lavra 

mediúnica. 
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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), 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 projeto em andamento 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 (e-

book) pela psicografia: “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/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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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  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 1: Elvis Presley (O Co-Autor) 

“Elvis & Amigos” Vol. 6  

As Armas do Bem 
 

 

7 
“Sim, o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho, 

contudo, a morte constrange-o a regressar aos alicerces da simplicidade para a 

regeneração da própria vida.”  

– Instrutor Áulus  

(André Luiz/Chico Xavier, “NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE”, cap. 20,                     

MEDIUNIDADE E ORAÇÃO, Editora da FEB). 

Não adianta ficarmos murmurando pelos quatro 

cantos da estrada, pedindo do Mais Alto a ajuda que 
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precisamos se, de nossa parte, não iniciarmos o 

trajeto com aquela fortaleza de espírito que cabe a 

todo e qualquer cristão que se preze (risos), afinal, 

no correr da história, não encontramos uma única 

alma que tivesse podido encontrar a Deus sem que, 

acima de suas próprias forças morais, e mesmo 

físicas, não tivesse selado um acordo consigo mesmo 

de carregar a sua própria cruz e demandar o destino 

que nos cabe construir com toda a boa vontade em 

relação ao mundo que nos cerca!... Ou será que 

podemos crer que algum de nós possa compreender 

e vivenciar uma Vitória Real sem que, antes de tudo, 

estejamos completamente ajustados com os 

princípios da verdadeira Solidariedade, a irmã 

muito próxima da Caridade?!... 

   Estamos em vias de conquistar o Reino de Deus, 

e por esta razão não podemos esmorecer diante da 

luta, aquela que travamos entre o bem contra o 

mal, claro, porque o mal realmente existe, que 

nos convoca a cada momento a sermos um pouco 

melhores do que fomos há alguns momentos antes, 

mas que esta luta seja uma empreitada que nos 

afaste de toda a agressividade, porque na luta pelo 

Reinado do Senhor as únicas armas possíveis a 

serem utilizadas pelo cristão serão as da compaixão 

e as da misericórdia.   

Elvis Presley                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Para não se deixar em falta 

mediúnica comigo, quanto com os nossos interessados 

leitores, visto que sempre estamos algo ansiosos para 

receber alguma nova informação psíquica de sua parte 

(risos), ele neste momento, já na chuvosa manhã de 

27.04.2020, momentos antes de eu iniciar esta nota, 

passou a me fornecer algumas imagens do Astral, aqui 

de dentro de minha residência, que passaram a me dar 

conta de que eu literalmente me movimento no Plano 

Material Entre Mundos Espirituais diversos, cada um se 

particularizando por meio de uma bolha astral que lhes 

dão uma espécie de fronteira dimensional que lhes 

mantém distantes ou separados uns dos outros... 

 

   Na verdade, pelo que eu pude observar, pelo menos 

neste momento, não se tratavam de Mundos Espirituais 

evoluídos, mas Dimensões que estão mais relacionadas 

à existência humana, menos avançadas, e que de certa 
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maneira me passaram algum receio, mas que, segundo 

ele, não tomasse isso de maneira absoluta em relação a 

minha própria maneira de viver, até porque, para os 

Espíritos Amigos e Benfeitores, geralmente, os melhores 

médiuns são aqueles que conseguem se manter em 

contato permanente com o Céu sem deixarem de pisar o 

solo planetário, para que todos possamos nos beneficiar 

do o contato mais próximo com a periferia dos Mundos 

Espirituais, onde verdadeiramente perambulam as almas 

que carecem do socorro do Mais Alto. 
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de 

junho de 1926 — Brentwood, 4 de agosto de 1962) foi uma atriz, modelo e cantora 

norte-americana. Estrela de cinema de Hollywood, é um dos maiores símbolos 

sexuais do século XX, imortalizada pelos cabelos loiros e as suas formas voluptuosas. 

Inicialmente, ficou famosa por interpretar personagens cômicos...  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brentwood_(Calif%C3%B3rnia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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Capítulo # 2: Marilyn Monroe  

“Elvis & Amigos” Vol. 6  

Dois Pracinhas 
 

 

   Na proporção que os dias vão passando mais 

vamos nos interessando e nos empolgando com o 

tema da Reencarnação, especialmente por esta nova 

perspectiva, a da Numerologia Espírita, que se de um 

lado tem nos tomado o espírito por força de tão 

intensas luzes que se derramam do Mais Alto por 

meio de números & palavras-chaves que vem a nosso 

dar ciência sobre ocorrências que até então se 

encontravam ocultas dentro das narrativas da 

Literatura Espírita quanto da Bíblia Sagrada, de outro 

tem nos feito rodopiar a mente por causa de 

circunstâncias que absolutamente nos remetem aos 

quadros maravilhosos da TV e do Cinema de Ficção 

Cientifica e de Aventura, criando em cada um de nós 
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gosto a mais para a parte cientifica da Doutrina dos 

Espíritos... 
 

   E uma vez tendo feito esta breve apresentação, 

deixemo-nos tocar pelas palavras de Elvis, em seu 

Capítulo # 1!! 
 

   Pois bem, aquele que tem algum conhecimento 

sobre a biografia de Elvis Presley de quando 

reencarnado, já deve ter tomado conhecimento do 

grande interesse que o Rei do Rock tinha por armas 

de fogo e distintivos de policia, por exemplo, tendo 

sido presenteado com vários deles por autoridades 

policiais de seu país, e aquele que mais se destaca 

dentre todos foi o de Agente Federal (FBI), que 

recebeu após seu épico encontro com o Presidente 

Richard Nixon, em dezembro de 1970, encontro 

este na Casa Branca. 

 

   Até ai, nada de anormal (risos), até porque Elvis 

sempre foi um grande patriota e amante do bem, 

sem contar que entre os anos de 1958 e 1960 ele 

serviu ao Exército dos Estados Unidos da América, 
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saindo ao final de seu serviço militar com a 

graduação de Sargento... 
 

 
 

   Mas, onde entraria o santo Espiritismo nesta 

situação sobre a biografia graciosa e extremamente 

rica deste grande Amigo e Benfeitor? 
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   Exatamente, no ponto em que Vivaldo, sendo até 

hoje um dos seus milhões de fãs espalhados pelo 

planeta, inspirado pelo seu exemplo também 

procurou servir ao Exército (risos), aqui no Brasil; 

então, uma vez tendo entrado como um recruta, 

pelos anos de 1980, acabou saindo como um Cabo 

das Forças Armadas, isto ocorrendo em sua atual 

existência apenas por ele se encontrar apaixonado 

pelo grande ídolo, que de sua parte nada mais fez do 

que dar bons exemplos aos seus inumeráveis fãs, 

aliás, eu tenho para mim que se ele tivesse 

‘engajado’ no serviço militar, para passar mais 

tempo, ele teria até conseguido chegar ao posto de 

Sargento, pelo menos o de 3º., assim como havia 

ocorrido com Elvis Presley (risos), sem contar que 

esta foi uma época marcante em sua trajetória como 

pessoa humana, poderia até dizer que como um 

divisor de água em sua vida moral, porque por esta 

mesma época ele teve a grande alegria e o privilégio 

de conhecer duas queridas pessoas que eram 

Policiais Federais, assim como fora o amado Elvis 

(risos) e que, a partir de então, se tornaram os seus 

melhores e mais sinceros amigos por mais de trinta 

anos, ambos apaixonados fãs do King!! – O gentio 

Davi ele conheceu quando se dirigiu para a Sede da 

Policia Federal com o intuito de conseguir a 

autorização (da Censura Federal) para exibir nos 

cinemas de Salvador, Bahia, o filme: “Elvis – O 

Ídolo Imortal”, numa promoção da FM Aratu, a 

então filiada da Rede Globo de Televisão, enquanto 

que o inesquecível Tarcísio ele conheceu quando o 

mesmo, de moto e de casaco de couro (risos), foi 

pessoalmente em sua residência para lhe conhecer, 

isto após ele, o Tarcísio, ter visto Vivaldo dando uma 

de suas épicas entrevistas de TV sobre o amado ídolo 

dos três!! 
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Vivaldo & Tarcísio A. Torres, recém desencarnado. 
    

   Mas por que eu estaria agora rememorando parte 

de sua trajetória humana? 
 

   Evidentemente, que para deixar registrado a 

participação destes dois grande amigos em sua vida 

moral, ambos gente muito boa, claro que cada um 

com as suas manias e suas esquisitices (risos) de fãs 

ardorosos do Rei do Rock e de outros grandes temas 

da Cultura de valor do mundo, assim como acontecia 

e ainda acontece com o nosso Vivaldo, somente que 

agora vemos o nosso querido pupilo dar condições 

mediúnicas para que os seus grandes ídolos artísticos 

e musicais de outrora venham do Além-Túmulo 

testemunhar a Realidade da Vida Imperecível, já que 

continua sendo um ardoroso fã das canções, dos 
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filmes e dos shows de Elvis, dentre outros astros e 

estrelas da cultura mundial, e que graças a internet 

tem hoje a condição de poder os assistir e ouvi-los a 

qualquer hora, mas também para tentar reproduzir 

para o nosso atento leitor o que Allan Kardec já nos 

alertara: de que o acaso não existe; ou seja, para 

cada um de nós, se formos parar para pensar na 

nossa vida é bem certo que em determinado ponto 

dela, ou em vários pontos, estejamos encarnado ou 

desencarnado, haveremos de identificar alguma 

lógica em acontecimentos que num primeiro 

momento poderá parecer fortuito. 
 

 
 

Vivaldo ao lado de alguns companheiros de tropa                            
durante o seu serviço militar. 

 

   E no que toca especificamente a bela mensagem 

do Espírito de Elvis Presley, a do Capítulo # 1, 

levemos em consideração que, por mais que já 

sejamos profundamente tocados pelo sentimento 

elevado do amor e do carinho, do respeito e da 
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consideração, poderá ser que, já estando no Mundo 

Espiritual, venhamos a necessitar de assumir 

determinados compromissos de Defesa da Grande 

Vida Espiritual por ações mentais poderosas no 

complexo e multifacetário campo do Magnetismo e 

da Tecnologia de combate, propriamente dita, mas 

que nem por isso poderemos vir a nos considerar 

Espíritos agressivos, na lembrança do que ele 

acabou de nos ministrar, já que o que realmente 

vai ser levado em consideração por Deus será, 

exatamente, a real intenção dos nossos objetivos, 

que deverão estar em perfeita sintonia com o 

Evangelho de Jesus. 

________________ 

  
 

   Ainda dentro dessa intrigante narrativa de Forças 

Armadas e Policia Federal, quanto a do FBI para o 

Elvis, que diz respeito a atual encarnação de Vivaldo 

em conexão com a última passagem de Elvis pela 

existência material, temos alguns dados numérico-

chaves que certamente haverão de nos trazer ainda 
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mais subsidios sobre o que tem sido tratado da atual 

VOLTA de São Luis IX, embora aqui sob o foco da 

sua atraente vida como um dos grandes fãs do 

inesquecível Rei do Rock, da seguinte maneira: 
 

- Seviço Militar no 19º. BC, em Salvador, Bahia. 
 

- Na ‘Companhia de Apoio’, sob o nº. 2563. 
 

   Que podemos deduzir da seguinte maneira: 
 

- 1 + 9 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 

- 2 + 5 + 6 + 3 = 16... 1 + 6 = 7: O exato mês (7) 

de julho do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX). 

_____________ 
  

   Mas as circunstâncias-chaves não param por ai, 

quando: 
 

- Certificado de Reservista: 179954 
 

   Que podemos deduzir: 
 

- 17: Temos o dia (10) e mês (7) do nascimento 

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 

- 9 + 9 = 18... O exato mês (1) de janeiro do 

nascimento de Elvis Presley, e o exato mês (8) de 

agosto da morte de Elvis Presley, que foi a 

reencarnação do Rei Daví (bíblico). 
 

- 54: O fato é que no campo da Decodificação, este 

emblemático # (5 + 4) tem a ver com a 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), que tem uma conexão com a Nova Missão 

de São Luis IX (9). 

_____________ 
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   Mas as circunstâncias-chaves ainda avançam e 

parece nos convidar ao estudo, quando: 
 

- 179954 + 15 + 12 + 1983 (data: 15/12/1983, de 

minha ida para a reserva do Exército Brasileiro) = 

181,964 
 

   Resultado este, que poderemos compreender da 

seguinte maneira: 
 

- 1: O exato mês (1) de janeiro do nascimento de 

Elvis Presley. 
 

- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de Elvis 

Presley, que foi a reencarnação do Rei Daví 

(bíblico). 
 

- 1964: Temos o elemento-chave que faltava 

dentro dos esquemas anteriores, que é: O exato ano 

(1964) do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX). 

_____________ 
 

 
 

“G. I. Blues” (LP), no Brasil teve o título de “Saudades de um 
Pracinha”, de 1960. 
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_____________ 
 

   Tivemos este resultado mais acima: 181,964, mas 

destaquemos daí os elementos-chaves que tratam 

especificamente de São Luis IX: 
 

- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

   E em relação aos demais números-chaves que ai 

ficaram?... 1 + 1 + 9 + 6 = 17. 
 

- 10: O exato dia (10) do 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).    

_____________ 
  

 
 

Livro # 55 (137 pág.), Lançado em 13.10.2017. 
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_____________ 
 

   Como pudemos verificar, tudo vai hermeticamente 

se ajustando de acordo com o que os Benfeitores 

Espirituais de Vivaldo, o Espírito São Luis de França 

reencarnado, tem dito deste o começo de sua tarefa 

mediúnica e de pesquisa pela Decodificação do 

Espiritismo, e quanto ao fato de São Luis IX & 

Vivaldo P. S. Filho em determinados momentos 

entrarem no rico jogo das referências de outras 

Personalidades da História humana, recente ou mais 

antiga, não existe nenhum impedimento para 

que isso venha a ocorrer, já que os seus dados 
históricos: numéricos, literários & editoriais tem 

Identidade Própria, tudo concorrendo de maneira 

exaustivamente repetitiva & universal para que a 

idéia-base se mantenha integral.  
 

   Quanto a mim mesma, somente tenho o que 

agradecer por poder fazer parte desta intensa Equipe 

de Espíritos Benfeitores e Amigos que trazem do 

Mundo Maior as informações acerca da 

Reencarnação (Matematicamente) Programada 

de São Luis IX, por exemplo, enriquecendo o meu 

pobre Espírito pelo Amor e pela Instrução. 
 

   Que o Senhor abençoe a todos os valorosos 

Espíritos Protetores, quando é do Alto que partem 

as divinas claridades que iluminam os caminhos 

ainda muito obscuros da nossa vida espiritual, seja 

os da Terra ou os de outras Regiões do Invisível. 
 

Marilyn Monroe                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25-28 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Esta mensagem de Marilyn me 

tocou fundo o Espírito, especialmente por eu ver dois 

grandes amigos aqui serem evocados das minhas mais 

doces lembranças daqueles deliciosos tempos do Elvis 

Today Fan Club, o qual eu fundei informalmente apenas 

como um hobby para que outras pessoas, assim como 

eu, tivessem a oportunidade de conhecer a vida artística 

e pessoal do Rei do Rock, e dentro desse trajeto de 

muitas aventuras eu pude conhecer os amados Davi e 

Tarcísio, quando este último foi para mim quase que um 

pai, por assim dizer, pois tive nele a compreensão e a 

tolerância para as minhas limitações de jovem-adulto 

romântico e inexperiente, visto que eu em minha atual 

existência humana tive pouquíssimas oportunidades de 

namoro, eu tive apenas umas 8 para 10 rápidas 

namoradas até o presente momento, tendo ele, 

inclusive, me prestado inapreciável ajuda não somente 

como um grande amigo e conselheiro dos meus 

momentos pessoais mais difíceis, mas como alguém que 

sempre estava disposto a me ajudar nas dificuldades 

financeiras, como comprando alguns materiais raros 

(LP´s, Cd´s, revistas & Dvd´s, etc...) que eu possuía em 

minha coleção de Elvis Presley, tendo sido ele, 

inclusive, mesmo que de uma maneira indireta, o 

responsável pela aquisição dos meus primeiros móveis 

de casa quando eu fui morar (casar) na companhia de 

Maria F. L. de Amorim (a atual reencarnação da Rainha 

Margarida de Provença), isto já em 2004, e para a 

minha grande felicidade, já na condição de espírita e 

médium atuante há vários anos, eu pude ter a 

participação do querido Tarcísio em nosso ‘Culto 

Domestico do Evangelho no Lar’, já quando eu 

morava nesta minha atual residência em Salvador, 
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Bahia, isso tendo ocorrido ainda na presença de 

Francisca quanto na de sua/nossa filha Joane – Eu e a 

Francisca nos separamos definitivamente no ano de 

2012, mais precisamente no dia 30 de junho... 

Curiosamente, foi neste exato mês de junho de 2012 

quando comecei a recepcionar de maneira mais intensa 

as lindas mensagens dos Espíritos de Luz da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência)!... –, quando eu pude verificar desde então o 

quanto este grande e saudoso amigo já procurava de 

alguma maneira se harmonizar com a sua própria vida 

espiritual. 

 

   Que Jesus abençoe estes dois irmãos de caminhada 

humana, além de reservar a sua família consangüínea o 

conforto da paz, da saúde e da luz. 

________________ 

   Outro ponto deste mesmo assunto que eu gostaria de 

trazer a lume, para que o leitor mais recente possa tomar 
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ciência de como eu venho me dedicando ao culto da 

memória dos astros e estrelas da música, do cinema e 

da televisão mundial, é o fato de desde muito criança, lá 

pelos 8 para 10 anos, ou bem antes, visto que desde o 

final dos anos 1960, na companhia de minha querida 

mãezinha, venho tomando conhecimento das novelas 

que passavam na TV desde então, ainda em preto e 

branco, e assim eu tenho acompanhado aos filmes e 

shows musicais que eram transmitidos pelas emissoras 

de televisão desde aquele tempo, quando, finalmente, 

por volta do ano de 1975 eu conheci a figura marcante 

de Elvis Presley pela primeira vez, quando o assisti no 

filme: “Cavaleiro Romântico” (Tickle Me, 1965)... 

 

Vivaldo & Dr. Antonio Carneiro (Bélier), à época engenheiro da 

Petrobrás, também o autor dos livros: “Epopéia Elvis” & “Elvis 

Esotérico”, numa fotografia tirada numa antiga residência dos pais                          

do médium no bairro de Boa Vista de Brotas, pelos anos de 1980.                                      

__________________ 
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   Uma vez eu tendo me iniciado no Espiritismo e logo na 

Mediunidade com Jesus, em 1995-1996, comecei a 

receber a visita de várias Entidades da Luz que, como 

eu notava, haviam sido grandes astros e estrelas da 

cultura musical, televisiva e cinematográfica do Plano 

Material, sendo que logo veio a se destacar o Espírito de 

Elvis Presley, a quem eu aprendi a amar de todo o 

coração como um dos seus apaixonados fãs e 

admiradores, já que desde meados dos anos de 1970 eu 

passei a colecionar seus discos de vinil (LP´s) e revistas, 

por exemplo, até que nos anos de 1980 eu formei o seu 

Fã Clube em Salvador, Bahia, apenas como um meio de 

conhecer outros fãs no Brasil e no exterior e adquirir 

através deles, pelos Correios, mais materiais raros, ou 

não, relacionados a sua vida e bela obra artística, 

quando, inclusive, passei a manter contato com grandes 

fãs que tiveram a felicidade de ter assistido um ou mais 

de seus concertos, o que para mim foi um deleite 

(risos)... 

   O nosso Livro # 2: “Mensagens de Além-Túmulo – 

Vol. 1”, foi o primeiro de nossa lavra psicográfica a trazer 

as mensagens dos Espíritos Superiores da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência). 
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Ava Lavinia Gardner (Smithfield, 24 de dezembro de 1922 — Londres, 25 de 
janeiro de 1990) foi uma atriz e cantora norte-americana. Indicada ao Oscar, é 
considerada uma das 50 maiores estrelas do cinema estadunidense, segundo 

o American Film Institute. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ava_Gardner  
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Capítulo # 3: Ava Gardner  

“Elvis & Amigos” Vol. 6  

O Mundo de Nós Mesmos 
 

 

   Não podemos dar espaço para quantos acreditam 

que a fatalidade apareça na vida da gente para nos 

afirmar que o mal vem em nossa direção porque 

todas as ocorrências do Universo sejam uma obra do 

acaso, como se Deus para eles não passasse de um 

ser que absolutamente tenha sido criado pela 

imaginação de pessoas que nada mais fazem senão 

sonhar, e sonhar..., como se da mente e do coração 

dos românticos não pudesse surgir uma luz que lhes 

fosse capaz de dissipar todas as trevas da natureza 

humana, perturbada e enfermiça, que se acredita 

somente feita de células e de outros adereços da 

maquinaria cerebral!... 
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   Mas, graças a Deus, qualquer um de nós que já 

tenha passado por alguma situação mais ou menos 

expressiva no campo da Mediunidade sabe muito 

bem o quando precisaremos estudar e aprender 

sobre as multifacetárias manifestações do psiquismo 

humano, até porque, cremos, não exista uma única 

alma na face do planeta que, de alguma maneira, já 

não tenha exercido a função de intermediário Entre 

dos Dois Mundos, seja por meio de alguma situação 

desconfortável ao acordar de um doloroso pesadelo, 

ou quando tenha de alguma maneira pressentido a 

presença sinistra de algum Elemento da nossa Vida 

Mental, ou seja lá como adjetivemos as nossas 

relações como o mundo de nós mesmos!...  
 

   Devemos confiar num Poder Maior, que exerce a 

função paternal de nos cuidar e de nos socorrer 

durante toda a estadia terrena, para que as nossas 

forças sejam capazes de superar qualquer tentação 

que nos surja para a queda precoce, ou não, de 

nossas forças físicas e mentais, enfim, para que o vôo 

de nosso Espírito Imortal possa se dá ainda quanto 

estivermos chumbados ao plano das células mortais, 

não havendo nada que lhe impeça de vislumbrar o 

Céu diante de si mesmo, a lhe soprar aos próprios 

sentidos a clamor de uma Felicidade que não se 

encontra pelo apego aos prazeres fugidios da 

materialidade, por mais que ela nos seja necessária 

onde quer que venhamos a viver, mas unicamente 

pela vivencia de uma existência elevada às Alturas 

Celestiais pelo devotamento ao Bem, de todos!!  

Ava Gardner                                    
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Como verificamos pela sua 

mensagem, Ava deve ser uma estudante muito atenta e 

dedicada de Psiquismo, quando ela nos envolve pela 

maneira charmosa de nos dedicar alguma coisa do que 

vem apreendendo na Vida Espiritual Superior já na 

condição de desencarnada; ou melhor, ela se encontra 

desencarnada para o nosso meio de ação terreno, mas, 

segundo eu tomei conhecimento por ela mesma, ela se 

encontra atualmente encarnada (pela primeira vez) 

numa Esfera Espiritual adjacente ao nosso campo de 

ação, pelo fato de dai desta localidade ela poder ter um 

acesso melhor ao nosso Plano Material, propriamente 

dito, aliás, sua condição física-astral é das mais belas 

que eu pude visualizar pela clarividência, a sua pele e o 

seu talhe facial são simplesmente magníficos, os 

detalhes de seu corpo astral (físico, para eles dessa 

Região!) são de deixar qualquer homem, ou mulher 

(risos), da Terra completamente boquiabertos, além de 

ela trazer na região do pescoço e da cabeça belíssimas 

jóias preciosas, como que forjadas em mãos sublimes, 

embora ela tenha deixado escapar que as mesmas foram 

confeccionadas por equipamentos da tecnologia da 

localidade onde ela atualmente reside, e por ser uma 

Região Espiritual um pouco mais avançada do que a 

nossa terrena ela pôde tranqüilamente reservá-las com 

especialistas da área, que trabalham com as mãos e com 

a ajuda de ferramentas de sua Esfera com cuidado e zelo 

nas suas produções artísticas. 

   Ela se encontra reencarnada numa região do oriente 

que diz respeito ao nosso oriente médio, a Pérsia, mas 

que na Vida Espiritual traz uma sólida e ampla 

compreensão do que vem a ser a Espiritualidade, não 

que já estejam intimamente muito avançados neste 
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conceito, mas porque em seu conjunto social já sabem 

bem como reverenciarem as coisas que dizem respeito 

ao Mundo dos Espíritos, sem perderem a sua particular 

noção de Religiosidade e de Humanismo. 
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Cláudio Luiz Murgel Corrêa e Castro (Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1928 
- Niterói, Rio de Janeiro, 2005). Ator e diretor. Protagonista da montagem 

de Galileu Galilei, de Bertolt Brecht, 1968, pelo Teatro Oficina, constrói uma 
difícil combinação entre o distanciamento brechtiano e a empatia do ator com o 

personagem. Em Curitiba, participa da fundação do Teatro de Comédia do 
Paraná, onde dirige cerca de 22 espetáculos... 

 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa274813/claudio-correa-e-castro  

  

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa274813/claudio-correa-e-castro


              Livro # 120: “Elvis & Amigos – Vol. 6” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

72 

Capítulo # 4: Claudio C. e Castro  

“Elvis & Amigos” Vol. 6  

Pensamento e Vida 
 

 

   Eu tenho pensado bastante neste Outro Lado da 

Vida, evidentemente que não mais do que eu 

tenho procurado me fazer de útil, embora as 

naturais restrições que os Espíritos Benevolentes tem 

encontrado em minha acanhada condição de criatura 

desencarnada, especialmente no quanto precisamos 

estudar e aprender acerca da vida como um todo, 

não somente ao que diz respeito ao nosso mundo 

íntimo, mas no que trata das nossas relações 

com o próximo, que ainda são muito precárias, se 

é que podemos separar uma coisa da outra, 

mas, sinceramente, eu tenho tentado observar 

melhor as outras pessoas, mais do que a mim 
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mesmo, para ver como elas se comportam em 

relação a minha atrasada figura... 
 

   Pode parecer que eu esteja trocando as bolas da 

Evolução (risos), mas eu não consigo deixar de 

acreditar que, para os outros, o seu desempenho tem 

tudo haver com o que acontece com nós mesmos, 

como se de nossa Personalidade bastante acanhada 

o mundo inteiro pudesse se repartir em mil pedaços, 

enfim, como se a gente, na nossa insignificância, 

fosse os responsável por todas as suas dores e 

mazelas, provavelmente adiquiridas por conta de sua 

própria leviandade, como causa e efeito... 
 

   Mas, como eu ia lhes dizendo, amigo leitor, eu 

tenho tentado buscar alguma coisa no outro que 

possa ter haver comigo, para que eu consiga 

solucionar este dilema: O AMOR DO PRÓXIMO! 
 

   Não somente o amor que devemos dar, mas aquele 

que precisamos também receber!!! 
 

   Quando, finalmente, pude encontrar a resposta 

para essas minhas movimentações mentais acerca 

dos relacionamentos humanos, sim, porque por aqui 

ainda temos muito de humanidade, quase beirando a 

ferocidade, que é o fato de ainda estarmos sendo 

pouco generosos para com os demais seres; ou 

melhor, nós estamos tentando tanto amar que 

acabamos nos esquecendo de dar alguma chance aos 

demais de nos amarem, como que subtraídos pela 

vaidade exagerada. 

Claudio                                    
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Realmente, eu tenho também 

notado isso, quando eu tento ser ‘muito humilde’ (risos) 

diante de determinadas pessoas, sejam homens ou 

mulheres, elas, por assim dizer, perdem espaço para a 

minha atrasada personalidade sem conseguirem ser tão 

humilde quanto nós mesmos gostaríamos de ser. 

 

   Por isso, todo o cuidado será sempre pouco no trato 

com os nossos companheiros de caminhada terrena, já 

que todos estamos aprendendo e ensinando, cada um 

dentro do seu espaço e hora de poder dar e precisar 

receber. 

   Creio que isso tenha haver com simpatia (risos). 

   Outro ponto de sua carta que me deixou bastante 

curioso, foi o fato desse querido Amigo Espiritual ter 

tratado de um assunto como que incorporando-o a 

ele mesmo, de maneira muito pessoal, dando-nos a 

compreender que ele, pelo menos neste momento, 

esteja se encontrando, ou em transito, por alguma 
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Esfera menos evoluída do que a 9ª. Esfera Espiritual 

da Terra, que sei se tratar da sua Morada Celeste atual, 

ganha por justo direito; entretanto, pelo que ele vai 

relatando em sua profunda mensagem, deixa-nos 

praticamente convencidos de que ele, assim como a 

amada Ava Gardner, deve estar reencarnado em 

alguma Dimensão Espiritual menos evoluída do nosso 

Ecossistema de Planetas da Terra, que se apresenta 

repartido em Planos e Sub-planos, talvez, creio, que para 

nos ajudar moralmente e/ou materialmente de alguma 

maneira, e por esta razão ele compartilhe conosco 

algumas de suas atuais dificuldades no campo muito 

complexo dos relacionamentos. 

   Que Oxalá o abençoe. 
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Elizabeth Victoria Montgomery (Los Angeles, 15 de 
abril de 1933 — Beverly Hills , 18 de maio de 1995) foi uma atriz norte-
americana cuja carreira se estendeu por cinco décadas. Ela é lembrada 

principalmente por seus papéis em A Feiticeira como Samantha Stephens, 
em A Case of Rape como Ellen Harrod e em The Legend of Lizzie 

Borden como Lizzie Borden. 
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Capítulo # 5: Elizabeth Montgomery  

“Elvis & Amigos” Vol. 6  

Exame de Consciência  
 

 

   Em Nome de Deus, pela capacidade que cada um 

de nó possuímos de pensar, sentir e executar, como 

pode ainda, a essa altura do campeonato, existirem 

pessoas sobre a face do Planeta que acham que 

somente porque possuem algum bem material, por 

exemplo, se considerem criaturas privilegiadas em 

relação ao que o Todo-Bondade tem para nos 

oferecer, e isto quando estes irmãos e irmãos creem 

na existência de um Poder Maior a pairar sobre as 

suas cabeças?!... 
 

   É de arrasar o coração da gente, ver como andam 

as coisas pela pobre existência material, quando 

temos tanto o que fazer em benefício dos que mais 

sofrem, exatamente pela privação das necessidades 

mais elementares suas vidas, e obvio que não estou 

deslocando ninguém do eixo das perversidades e 

humanas, visto que, se existe realmente uma alma 
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que se importa com o seu semelhante, ainda deve 

estar para nascer no solo planetário, e não adianta 

vocês se chamarem de demente ou de algum Espírito 

obsessor, não, porque eu sei muito bem do que 

estamos tratando e o quanto temos a capacidade de 

observar o que vai na intimidade do coração dos que 

atualmente se encontram sediados na Terra 

Material!... 
 

   Façamos um sincero exame de consciência... 

E vejamos se lá no fundo de nossa alma ainda não 

temos aquele interesse de fazer mais por nós do que 

pelas demais pessoas?!... 
 

   Eu tenho certeza que se vocês forem honestos, 

meus amados leitores, todos haverão de observar 

dentro de si mesmos um grande dragão a saltar 

brasas ardentes sobre os outros enquanto que, para 

si mesmos, apenas tem lindas flores de um jardim 

escuro e medonho, totalmente obscurecido pelo 

próprio egoísmo, para não falar do orgulho!... 
 

   Enfim, estamos à beira de um grande precipício, 

visto que a Transição Planetária está ai a evocar o 

que existe de melhor dentro de cada um de nós, 

embora a nossa teimosia em continuar acreditando 

que temos algum poder sobre as ocorrências da vida, 

fiando que Deus opera por nós, e somente por nós, 

na nossa cegueira de identificá-Lo pelo único prisma 

do nosso umbigo, esquecendo-nos de que somos 

todos credores da Bondade do Alto. 
 

Elizabeth Montgomery                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Num primeiro momento, eu fiquei 

quase que arrasado pela sua mensagem, mas, a 

proporção que eu lhe traçando as fortes e sábias linhas 

espirituais, fui me lembrando como tem sido tratado o 

caso do Covid-19 em muitos países, ou seja, na maioria 

dos casos a nações e organizações empresariais do 

Planeta tem manifestado mais preocupação com a sua 

economia local do que, necessariamente, com a saúde 

de sua população, especialmente a mais pobre, visto que 

a OMS – Organização Mundial da Saúde, afirma que no 

caso dessa terrível pandemia a coisa ainda poderá levar 

mais tempo para ser solucionada, enquanto, como 

acabamos de dizer, todos, quase sem exceção alguma, 

embora Elizabeth afirme que não haja exceção, 

estejamos mais preocupados com o nosso próprio “bem 

estar” em relação a liberdade que perdemos 

parcialmente com a rápida disseminação da 

enfermidade, como se fosse possível termos algum real 

bem estar sem a nossa saúde em dia. 

 

Pandemia 
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   E parece-nos que ela anda assistindo a televisão do 

nosso Planeta, visto que ainda hoje pela manhã pude 

assistir por um telejornal (nacional) que incontáveis 

pessoas, de vários países, estão apelando aos seus 

governos pela volta das atividades econômicas e de 

lazer, pressionando-os, sem se darem qualquer conta de 

que estão colocando em risco a sua própria saúde e a de 

outras pessoas. 

   Minha gente, num momento como este pelo qual toda 

a humanidade está passando, quando estamos lidando 

com uma doença das mais complexas, sem uma vacina 

que possa nos ajudar a detê-la, mais do que nunca 

precisamos sair do conforto do estudo e dos livros e 

partir para a ação, criando em nosso Espírito o desejo de 

amor e paz para todos. 

   Não é mesmo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Livro # 120: “Elvis & Amigos – Vol. 6” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

81 

                                     

 

Elizabeth Rosemond Taylor DBE (Londres, 27 de fevereiro de 1932 — Los 
Angeles, 23 de março de 2011) foi uma atriz anglo-americana.] Começou sua 

carreira como atriz infantil no início dos anos 1940, tornando-se uma das 
estrelas mais populares do cinema clássico de Hollywood nas décadas                       

de 1950 e 1960. 
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Capítulo # 6: Elizabeth Taylor  

“Elvis & Amigos” Vol. 6  

Pelo Amor ou pela Dor 
 

 

   O clamor, em tom de quase desabafo, que 

acabamos de testemunhar da parte da querida E. 

Montgomery, tem o gosto amargo daquela verdade 

que nunca queremos tomar conhecimento, quando 

esta verdade nos atinge, em cheio, os próprios 

anseios egoísticos, mas que mais cedo ou mais tarde 

haveremos de tratar como se não houvesse mais 
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tempo para que continuemos na mesmice de 

sempre; aliás, o que mais temos feito quando 

encarnados, e eu também me apoio nas suas 

palavras: de que quase ninguém tem escapado a 

essa triste fatalidade do ego humano!..., é colocar os 

nossos desejos mesquinhos na frente das enormes 

necessidades de outras criaturas que estão sofrendo 

muito mais do que a gente, isto, quando realmente 

algum de nós esteja atravessando por alguma 

privação... 
 

   Não estamos falando das dores morais, porque 

todos nós as possuímos, cada qual com o seu 

quinhão de sofrimento, mas das necessidades 

materiais, que geralmente enlouquecem os nossos 

irmãos e irmãs de privações humanas por estarem 

eles e elas assistindo a dor e a angustia de uma mãe 

e de um pai, de um filho ou de algum outro ente 

querido que, deles mesmos, retiram todas as 

lágrimas possíveis pelo clamor agudo da própria 

miséria financeira!... 
 

   Quando não passamos por problemas, fica difícil 

saber como estas coisas se dão na vida dos outros, 

mas foi por isso que Deus nos deu a benção da 

reencarnação, para que de alguma maneira 

pudéssemos desfrutar desse amargo licor das 

tragédias temporais, para que tocados pelo 

sentimento de solidariedade nos tornássemos 

Espíritos melhores, visto que somente aprendemos, 

com raríssimas exceções, pela experiência e pelo 

próprio testemunho, seja no amor ou na dor. 
 

Elizabeth Taylor                                    
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Segundo podemos compreender 

pela Doutrina Espírita, que nos esclarece de maneira 

viva as palavras de Jesus e do seu Evangelho, a exemplo 

de uma situação como a que vivemos na atualidade, não 

podemos simplesmente nos trancar em nossas casas, 

protegendo-nos e aos nossos entes mais próximos, 

acreditando que por ai as coisas ficarão super bem para 

nós, aliás, a real situação está muito longe disso, porque 

não podemos colocar a nossa cabeça em algum buraco 

tentando apagar de nossa vista os imensos problemas 

que estão a nossa volta, clamando-nos a caridade... 

 

O Espiritismo, Chico Xavier e a Caridade 

   Existem muitas e muitas pessoas urgentemente 

necessitadas da nossa ajuda, especialmente no que 

toca às necessidades materiais, como nos alerta a 

querida Liz Taylor, como temos podido verificar palas 

reportagens da televisão, por exemplo, e por isso que 

devemos abrir os nossos cofres particulares e procurar 
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ajudar o máximo possível, porque pela reencarnação, 

amanhã, poderá ser um ou muitos de nós mesmos que 

venha a precisar de um socorro que, hoje, quem sabe, 

não tivemos a coragem suficiente para realizar por 

ainda estarmos quase que completamente presos aos 

ilusórios tesouros da matéria, por mais escassos que 

sejam eles. 

 

   Quanto ao que elas duas, E. Montgomery & Liz 

Taylor, sentenciaram em relação ao nosso atual modo 

de sentir e agir por aqui na Terra, chegando as duas a 

afirmarem que atualmente ninguém se encontra 

realmente em condições morais necessárias para serem 

classificadas como pessoas boas (Lucas 18:19), é a 

mais pura verdade, a não ser aquelas criaturas que já 

compreendem a profundidade e a extensão da divina 

mensagem de Jesus Cristo (Lucas 18:22), que por 

enquanto tem sido muito, muito raras de se encontrar 

em nosso simplório Plano Material. 
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Esther Jane Williams (Inglewood, 8 de agosto de 1921 — Beverly Hills, 6 
de junho de 2013) foi uma nadadora e atriz estadunidense... Antes de entrar 

para o cinema, Williams, entusiasta de natação, foi campeã do esporte na Feira 
Mundial de San Francisco (EUA). Além disso, cursou a Universidade da 

Carolina do Sul e foi modelo profissional... 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esther_Williams 
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Capítulo # 7: Esther Williams  

“Elvis & Amigos” Vol. 6  

Tocando o Espírito – III  
 

 

   Sentimos uma alegria profunda ao tratarmos de 

um assunto que diz respeito às múltiplas faculdades 

mediúnicas de São Luis IX (reencarnado), não que 

ele deseje ardentemente que o apalpemos com o 

calor do nosso carinho e do nosso respeito sem 

qualquer consideração a própria modéstia, já que 

ele sabe e reconhece que toda e qualquer tarefa na 

mediunidade vem da Parte do Mais Alto, pelo menos 

aquela que diga respeito ao sentimento mais 



              Livro # 120: “Elvis & Amigos – Vol. 6” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

88 

elevado, claro, porque, como já deve ser do 

conhecimento dos espíritas mais estudiosos, os 

Espíritos perversos e ignorantes, também, possuem 

o seu potencial psíquico e que não deve ser 

desconsiderado por qualquer um de nós, pois eles 

são sim muito capazes de arrasar colônias inteiras de 

Entidades, que, de alguma maneira, não se garantem 

pela sua segurança não somente dos seus próprios 

pensamentos como pela natureza das suas 

capacidades de defesa: mecânica e física... 
 

   Então, como íamos dizendo, no nosso Vivaldo o que 

mais me atrai são as suas condições físico-psíquicas 

que lhe dá condições de poder tocar a “pele” e as 

“carnes” dos Seres do Além-Túmulo, 

independentemente de estarem desencarnados ou 

apenas fora do corpo material pela Emancipação da 

Alma, e com isto lhe oferecendo o deleite de 

apreciar-nos, quando isso se faz necessário, seja 

por prazer pessoal ou para estudo da mediunidade, 

não apenas por meio da sua visão, mas em especial 

pelo contato mais direto conosco, pelo toque, 

pelo apalpar, enfim, confiando-se aos cuidados dos 

Espíritos Amigos que o ama e o protege durante estes 

belos ensaios espirituais que certamente são ou virão 

a ser o seu passaporte para encontros definitivos, 

entre ele mesmo e os seus muito dedicados Guias e 

Protetores da Vida Maior, embora, vez por outra, lhe 

permitamos o contato mais estreito com outras 

Entidades que se não são ainda muito elevadas 

moralmente, são, de certo, muito dedicadas a ele, O 

Espírito do Amor!... 

Esther Williams                         
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Eu tenho observado pelo correr do 

tempo, aliás, desde o comecinho do meu continuado 

aprendizado junto aos meus Amigos e Benfeitores 

Espirituais, que toda vez que eu tenho algum contato 

mais direto com o Plano deles, de alguma maneira, eles 

aparecem, nem sempre no mesmo instante do 

fenômeno, para me garantir uma maior tranquilidade ao 

que tenho observado e sentido, isto para que o curso 

Entre os Dois Planos possa transcorrer na mais confiável 

relação entre Mentores e tutelado, e, via de regra, 

quando eu peço para eles alguma instrução sobre o que 

eu vi ou venho vendo, experimentado neste contato dos 

Dois Planos de Vida, nada recebo, ou quase nada eles 

me falam, geralmente aguardando o momento mais 

adequado, segundo eles, para que eu possa me ilustrar 

sobre o que vem ocorrendo comigo psiquicamente... 

   E por estes tempos, eu tenho notado que a minha 

faculdade de efeitos físicos, a que possibilita a 

materialização dos Espíritos, está me colocando a toda a 

prova novamente (risos), quase como ocorria comigo no 

começo de meu desenvolvimento mediúnico, me dando 

uma viva experiência de como o Mundo dos Espíritos, 

para determinados médiuns, pode parecer tão próximo 

e tão existente quanto qualquer parte do nosso Plano 

Material, solido e palpável, nos convidando a lhe 

devassar a intimidade, nem sempre prazerosa.  

Como já nos alertou André Luiz, pelo Chico Xavier: 

“A ficção cientifica nada mais é do que a                    

antecipação do futuro.” 

  _________________  
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   De qualquer maneira, na condição de médium mais ou 

menos moralizado, o que precisamos ter é confiança no 

Mais Alto e reconhecer em Nosso Senhor a nossa real 

fortaleza, procurando estudar e aprender pelo 

Espiritismo as lições de vida realmente moral, para que, 

numa dessas inusitadas experiências astrais, não 

venhamos a cair nas ciladas armadas pelos seres menos 

evoluídos do Além. 

   No meu caso em particular, o Mundo dos Espíritos 

não somente se apresenta à minha visão como à minha 

condição física, palpável, dando-me a impressão que de 

se eu me permitisse poderia até adentrá-lo de corpo 

físico, por inteiro e sem deixar para trás qualquer rastro 

da minha atual existência humana. 

   Curioso, não é mesmo? 
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Audrey Kathleen Hepburn-Ruston (Bruxelas, 4 de 
maio de 1929 — Tolochenaz, 20 de janeiro de 1993) foi 

uma atriz e humanitária belga. Após pequenas aparições em vários filmes, ela 
estrelou na Broadway na peça Gigi depois de ter sido descoberta pela 

romancista francesa Colette, em cujo trabalho a peça foi baseada. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Audrey_Hepburn 
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Capítulo # 8: Audrey Hepburn  

“Elvis & Amigos” Vol. 6  

No Seio de Deus 
 

 

   Quando temos alguma boa vontade em relação a 

alguém ou a alguma coisa, a algum objetivo que 

inicialmente se mostra para a gente como difícil de 

alcançar, é bem verdade que o peso da marcha na 

direção da conquista do nosso ideal será cada vez 

menor, porque quanto mais trabalhamos pela 

realização dos nossos objetivos, com grande fé e 

esperança, mais vamos acelerando dentro de nós 

mesmos as energias superiores que estão por ai, 

apenas aguardando de nossa parte a aquisição do 

nosso interesse real para que, delas, das Potências 

Invisíveis, recebamos o nosso percentual de força e 
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coragem para que os frutos da chegada venham 

também com a certeza da consciência tranquila... 
 

   Seja de que maneira for, todos nós deveremos 

depositar a nossa cota de entusiasmo diante de 

qualquer luta que haveremos de empreender, seja no 

campo dos relacionamentos afetivos quanto em 

qualquer serviço que possa nos garantir a saúde ou 

a sobrevivência social e financeira, visto que o 

universo de nós mesmos vive em comunhão com o 

Todo-Poder, que comanda as nossas vidas apenas 

esperando de nossa parte alguma mínima parcela de 

confiança nEle e em nossa própria capacidade de 

resistir e de vencer qualquer dificuldade que venha a 

surgir em nosso caminho, dando-nos do que 

precisamos na maioria das vezes de maneira oculta, 

para que a nossa alegria de vencer não seja 

obscurecida pela presença de alguma tendência que 

possamos acalentar ao coração para a preguiça ou 

para a desconsideração de nossas próprias forças... 
 

   Deus é Bom! 
  

   Ele não nos daria um fardo tão pesado que não 

pudéssemos carregar, e por esta razão é que 

estamos aqui, todos unidos no mesmo ideal de 

Evangelização de nossos Espíritos, para informar e 

esclarecer, alertar e lembrar aos irmãos sediados no 

Plano Material da mensagem viva e de eterna 

coragem no Senhor: “Tudo posso naquele que me 

fortalece.” (Filipenses 4:13). 
 

   Avante, meus amados espíritas. 
 

Audrey Hepburn 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Eu preciso dar aqui para vocês um 

testemunho a mais sobre esta querida e muito amada 

Benfeitora Espiritual, é o fato de ela ainda essa semana 

ter me lembrando do quanto se faz necessário que cada 

um de nós, evidentemente que dentro das 

possibilidades de cada um, procure além de orar com 

fervor pelos irmãos e irmãs menos favorecidos 

financeiramente, lhes ajudemos com o que tivermos 

condições de ajudar, pois, segundo ela mesma, e de 

coração e pires nas suas doces mãos a pedir pela nossa 

ajuda, não precisaremos ir muito longe para verificarmos 

o quanto existe de pessoas passando por privações 

materiais dolorosas em meio a esta nova pandemia, 

todos carecendo com urgência do nosso carinho e 

do nosso socorro, que para eles chegará como um 

verdadeiro alento dos Céus, pois que para qualquer 

sofredor da Terra ou do Além a ajuda que venha a 

receber de nossa parte lhe fará pensar e crer que a 

valiosíssima ajuda veio verdadeiramente da parte de um 

anjo celestial... 

 

   Como Jesus falou, e ela também: Deus é Bom!! 
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   Acreditemos nisto, e procuremos seguir pelos passos 

do Mestre Galileu para que o nosso esforço pessoal de 

hoje, com Deus e em Deus, seja o terreno fértil para 

todas as vitórias, de hoje ou de amanhã, do nosso 

coração que ainda precisa muito de aprender servindo e 

construir amando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Livro # 120: “Elvis & Amigos – Vol. 6” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

96 

 

 

Sammy Davis Jr. & Elvis Presley, Las Vegas 1970. 

Samuel George "Sammy" Davis, Jr. (Harlem, 8 de dezembro de 1925 — Beverly 

Hills, 16 de maio de 1990), mais conhecido simplesmente como Sammy Davis Jr., foi 

um cantor, dançarino e ator estadunidense. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sammy_Davis_Jr. 
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Capítulo # 9: Sammy Davis Jr.  

“Elvis & Amigos” Vol. 6  

O Valor da Amizade 
 

 

Frank Sinatra, Liza Minnelli & Sammy Davis Jr. 

   Embora as dificuldades para viver na Terra sejam 

sempre imensas e se apresentem de maneira muito 

diversa de como ocorre nos Planos Mais Altos, não 

podemos desconsiderar que, para termos uma 

existência mais ou menos racional e menos 

desgastante emocionalmente, haveremos de nos 

deixar tocar pelos ensinamentos do Cristo, que sabe 

como nenhum outro nos dar um caminho seguro 

sobre estradas bastante perigosas da vida material, 

deixando claro que para que possamos encontrar 

alguma paz durante a nossa breve encarnação, 

alguma somente, visto que a paz duradoura e real 

somente encontraremos naqueles Mundos Mais 

Avançados, teremos que ter em nossa mente, e 
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especialmente em nosso coração, que toda e 

qualquer sorte de amizades que venhamos a fazer 

deverá encontrar de nossa parte aquele percentual 

enorme de paciência e de tolerância (risos) que Ele 

mesmo nos pede para ter em relação às demais 

pessoas, sejam elas quem for (Mateus 18:21-22), e 

por esta nobre sentença, meus amados, o Cristo nos 

afiança que não teremos paz interior e nem exterior 

enquanto não conseguirmos perdoar indefinidamente 

a todos!... 
 

   É da Lei do Amor que façamos todo o esforço para 

que a nossa vida interior e o mundo exterior se 

mantenham pacificados, contribuindo dessa maneira 

com a harmonia do todo universal... 
 

   Evidentemente, que isto não quer dizer que 

tenhamos que conviver com os inimigos e com os 

desafetos dentro do nosso próprio lar, enfim, nos 

relacionarmos com eles de alguma maneira mais 

próxima, não mesmo, porque seria quase que uma 

sentença de morte para nós mesmos, quando não 

emocional, certamente que física, ingenuamente 

crendo que estas figuras entranhas, de sentimento 

doentio, possa nos acolher ao próprio coração de 

uma hora para a outra sem o devido remédio do 

tempo, para que as coisas do nosso mundo moral 

possam se resolver, de lado a lado, quando for o 

caso, e dentro deste conceito de relatividade, e de 

racionalidade, enderecemos o nosso amor e a nossa 

caridade a todos, embora não esquecendo de que o 

Melhor Amigo de todos nós morreu na cruz. 

Sammy Davis Jr.                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 30 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Este querido Amigo Espiritual traz 

consigo aquele toque generoso e solidário das grandes e 

belas Almas do Grande Além, deixando-nos aqui a sua 

palavra carregada de sabedoria, aliás, quem de nós já 

não teve ou tem algum desafeto, mesmo que 

gratuitos, sim, porque muitas pessoas somente de nos 

ver trabalhando e servindo, de alguma maneira, sentem-

se desprestigiados pela vida por não terem ainda 

condições de fazerem o mesmo ou algo melhor do que a 

gente tem procurado humildemente fazer com esforço e 

dedicação?!...  

 

   E nestes dias muito difíceis de pandemia, para 

mencionar uma época mais próxima e viva, as nossas 

relações pessoais passam a serem colocadas a toda a 

prova, visto que estamos sendo obrigados a passar mais 

tempo com o esposo ou a esposa, mãe e/ou pai, filhos, 

irmãos, namorados, enfim, com todas aquelas pessoas 
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que inicialmente acreditávamos credoras do nosso amor 

e do nosso mais dedicado afeto, mas que agora, quem 

sabe, poderão se colocar para nós como elas realmente 

são, ou a gente em relação a eles... 

   Paciência e tolerância, este foi o recado do Sammy, 

sem nos esquecermos do bom senso. 
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Clara de Assis, em italiano Santa Chiara d'Assisi, nascida Chiara 

d'Offreducci (Assis, 16 de julho de 1193 — Assis, 11 de agosto de 1253), foi a 

fundadora do ramo feminino da ordem franciscana, a chamada Ordem de Santa Clara 

(ou Ordem das Clarissas). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_de_Assis 
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Capítulo # 10: C. de Assis (Co-Autora)  

“Elvis & Amigos” Vol. 6  

Pela Busca da                 

Medicina de Jesus 
 

 

Clara & Francisco 

   Jesus! 
 

   Lhe depositamos neste momento todo o nosso 

reconhecimento pelo que tens nos dado de carinho e 

cuidado extremo, visto que de tua proteção nada tem 

nos faltado para que, sob a inspiração do teu 

formoso amor, possamos continuar seguindo 

adiante em nossa tarefa permanente de Evolução 

para Deus!... 
 

   Então, Amigo Divino, diante de tão intensa luz do 

teu incomparável coração, rogamos dessa vez pelos 
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médicos, enfermeiros e tantos outros companheiros 

de caminhada para o Alto que tem ofertado a cada 

um de nós, na condição de grandes enfermos de 

praticamente tudo, na condição de encarnados 

quanto de desencarnados, para que eles possam 

continuar neste bela tarefa de socorrer a quem 

precisa do auxilio e da experiência dos que dedicaram 

e continuam dedicando as suas vidas pelo bem de 

todos aqueles que lhes buscam o caridoso socorro, 

visto que sob a sua doce inspiração fazem eles como 

tu mesmo fazes, amparando a quem precisa pelo 

prazer de fazer o bem sem se darem conta se o 

necessitado é um rico ou um pobre, um criminoso ou 

um religioso cheio de devotamento ao próximo... 
 

   Enfim, que neste momento o nosso coração chegue 

até as Alturas de onde contemplas piedosamente a 

nossa própria miséria moral, para que apiedado de 

cada um de nós, os teus irmãos muito pequeninos, 

volte como há mais de dois mil anos, para 

novamente triunfar sobre o mundo material, e 

para que, novamente em tua santa presença, 

possamos lhe pedir perdão pelo que fizemos e pelo 

que provavelmente ainda faremos, porque sabes 

muito bem que na condição de enfermos do corpo e 

da alma nada podemos fazer por enquanto, senão, 

buscar a Medicina Divina do teu inesgotável e 

perfeito Amor!! 

 

   Que assim seja. 

Clara                                             
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 30 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Santa Clara trata-se de um dos 

meus Guias Espirituais e que vem conduzindo a tarefa, 

junto com o Espírito Elvis Presley, de apresentar as 

mensagens dos Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra por meu intermédio.   
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos Elvis Presley            

& Clara de Assis                                                         

Com  
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SEGUNDA PARTE 

André Luiz Fala sobre              
Os Códigos de Deus no  

__________ 
 

   

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), 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 projeto em andamento 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 (e-

book) pela psicografia: “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/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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Carlos Justiniano Ribeiro Chagas (Oliveira, 9 de julho de 1879 – Rio de 

Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi 

um biólogo, médico sanitarista, cientista e bacteriologista brasileiro, que 

trabalhou como clínico e pesquisador. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1879
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_P%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacteriologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas


              Livro # 120: “Elvis & Amigos – Vol. 6” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

109 

___Capítulo # 11___ 

  

O grande Mentor de Chico Xavier: 

Emmanuel, e a sua                     

ligação (matemática) com a futura 

VOLTA de São Luis IX – Parte IV 
_____________ 

   É com imensa alegria que voltamos a apresentar 

mais alguns elementos: numéricos, literários & 

editoriais que asseguram que São Luis IX está de 

VOLTA solo planetário, visto que os fatos científicos 
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que temos fartamente apresentado não deixam que 

a gente desconsidere a Decodificação Espírita, que 

apela não somente para a nossa razão como para o 

coração de todos aqueles que já se interessam sobre 

os fascinantes temas que dizem respeito a 

Mediunidade e a Reencarnação, sim, porque aqui 

as coisas se manifestam por estes dois primas, 

deixando-nos evidenciado de que desde épocas 

recuadas da existência planetária já haviam sido 

montados um precioso esquema-chave que 

absolutamente forjariam a idéia central do nosso 

serviço de investigação doutrinária, um material de 

riqueza somente comparável ao que foi produzido por 

Allan Kardec na Codificação Espírita, abstração feita 

da maravilha que ele mesmo fez ao retornar ao Plano 

Material na Personalidade de Chico Xavier, e por 

esta razão, por estarem unidos por uma mesma 

missão atemporal e sem precedentes da história do 

da humanidade, somente temos agora que conciliar 

o que Vivaldo vem fazendo com o que Kardec pode 

realizar ao seu tempo!! 
 

   Tudo sido hermeticamente ajustado por mãos 

sábias e divinas do Além na obra do Espiritismo, 

assim como na Bíblia Sagrada (Antigo e Novo 

Testamentos), de maneira sempre conseqüente & 
universal, com isso elevando os nossos humildes 

apontamentos ao ápice da Glória Religiosa e 

Espiritual, pela força da Ciência!... 
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_________________ 

    

Em Tempo de Aprender! Livro # 118 
 

 
 

   Se vocês prestarem bastante atenção, irão ver 

que a obra que estamos tratando de investigar pela 

Decodificação Espírita, trata-se de um exemplar 

de 1961, ou seja, de antes da atual reencarnação de 

São Luis IX, já que o nosso Vivaldo somente 

reencarnaria no ano de 1964, por volta de três (3) 

anos após esta preciosa literatura vir a lume pela 

santificada mediunidade de Chico Xavier, dessa 

maneira assegurando por completo: o aspecto 

cientifico de nossa tarefa atual, já que seria um 

absurdo cogitar de qualquer fraude da parte de quem 

quer que seja quando o nosso médium, o São Luis 

de França reencarnado sequer havia dado a graça 

de sua presença física em solo planetário, em sendo 

assim cá estamos nós novamente, pela bondade do 

Alto, para dar prosseguimento a nossa   

Decodificação da Doutrina dos Imortais!... 

_________________ 



              Livro # 120: “Elvis & Amigos – Vol. 6” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

112 

   Aqui, vamos novamente nos aproveitar da rara & 

HISTÓRICA 1ª. edição do grande livro: “SEARA 

DOS MÉDIUNS”, de Emmanuel, por Chico Xavier, 

Editora da FEB, do ano de 1961 (10/07): 
 

   
 

   Nós vamos nos concentrar na Página # 138, que 

nos remete para o seguinte esquema-chave que foi 

originalmente produzido por Mãos Sublimes do Plano 

Invisível:  
 

- 1 + 3 = 4: O exato mês (4) de abril do 

nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 13... Que logicamente podemos deduzir como: O 

exato século XIII (13) de Luis IX de França 

(Vivaldo P. S. Filho). 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas da 

Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência 

de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada 

pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são 

nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, 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. 

________________ 

     Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da matéria, 

ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, que 

é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela 

um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é 

insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os 

efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não 

seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, 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. 

________________ 
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Palavra-chave: decifradores. 
 

(Palavra que tem tudo haver com a nossa tarefa de 
Decodificação Espírita!!) 

 

- Contagem de ida... (127). 
 

- Contagem de volta... (11). 
 

   Que facilmente poderemos deduzir da seguinte 

maneira a partir destes dois # chaves (acima): 
 

- 2 + 1 + 1 = 4: O exato mês (4) de abril do 

nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

- 1 + 7 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte 

de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

Enquanto que no # 17, teremos: 
 

- 10: O exato dia (10) do 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). 

_______________________ 

 “10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A forma 

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) 

com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se 

ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E este é o número em 

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

– Santo Agostinho                                                                  
(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de Antonio 

Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                        

_______________________ 
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), exite 

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 câncer, 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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Palavra-chave: decifradores. 
 

(Palavra que tem tudo haver com a nossa tarefa de 
Decodificação Espírita!!) 

 

- Contagem de ida... (127). 
 

- Contagem de volta... (11). 
 

   Que facilmente também poderemos deduzir da 

seguinte maneira a partir destes mesmos dois # 

chaves (acima): 

 

- 127 + 11 = # 138... Temos de volta o exato # da 

Página, do Capítulo # 57: Futuro, sob a nossa 

investigação: 
 

- 1 + 3 = 4: O exato mês (4) de abril do 

nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 13... Que logicamente podemos deduzir como: O 

exato século XIII (13) de Luis IX de França 

(Vivaldo P. S. Filho). 

_____________ 

   Uma vez não tendo espaço para qualquer duvida 

quanto ao fato de São Luis IX, o nosso querido 

Vivaldo, está verdadeiramente associado a esta bela 

obra de Emmanuel por Chico Xavier, pelas breves 

operações que acabamos de realizar... 
 
  

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS NA OBRA DE 

EMMANUEL,  POR CHICO XAVIER, REVELAM                  

A VOLTA DE SÃO LUIS IX !! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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Contra fatos, realmente não existe 

argumentos!! 

   Voltamos a destacar o impressionante fato de este 

livro se tratar de numa grandiosa obra de Chico 

Xavier que teve o seu lançamento original em 

1961 (10/07), enquanto que o nosso Vivaldo, o 

São Luis IX reencarnado, somente viria a nascer no 

Plano Material no ano de 1964, como dissemos mais 

acima, dando um caráter totalmente cientifico e dos 

mais atraentes quanto possa ser uma tarefa 

mediúnica e de pesquisa que tem como fundamento 

a Ciência dos Espíritos. 
 

 
 

Dr. Carlos Chagas (André Luiz) & Albert Einstein. 
 

   Viva Jesus, Kardec & Chico Xavier. 
 

André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 30 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Como temos feito até aqui, 

recomendamos aos que se sentirem a vontade para isso, 

e que queiram mais respostas, que experimentem por si 

mesmos, fazendo a sua própria investigação em mais 

este livro da lavra de Emmanuel/Chico Xavier (FEB), 

quando certamente haverão de encontrar outras tantas 

evidencias sobre da VOLTA de São Luis IX. 

   Que Oxalá seja sempre louvado e que nos permita 

seguir adiante com o coração carregado de paixão e 

amor a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos, 

já que esta é a Lei e os Profetas.  
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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.) 

_________________________ 

S e g u n d a - f e i r a ,  2 3  d e  m a i o  d e  2 0 1 1  

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   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 constatou-

se 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 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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_________________ 

 

Francisco Cândido 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. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

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-da-

biblia.html    
 

   Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016, e 
devidamente adaptado para aqui. 

_________________________ 

http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
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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 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 
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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 bem-

aventurados.” 

 

– 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 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 

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 119 

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 120 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 
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chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor, 

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 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da História, 

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial 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”, pag. 

410, 411 e 412, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão de 

04/2020, em “Elvis & Amigos– Vol. 6”. 
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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 

 

Pelos Espíritos Elvis Presley            

& Clara de Assis                                                         

Com  
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_________________ 
 

 

Elvis Presley numa linda foto de 1973: Segundo temos 

conhecimento pela mediunidade, ele foi a reencarnação 

do Rei Daví (bíblico), e mais tarde a de Gabriel Delanne, 

pelo Espiritismo. 

FIM 
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_________________ 
  

 

A Saga dos Espíritos de Elvis Presley              
& Clara de Assis continua!! 

 

    
 

   
_________________ 

 
 



              Livro # 120: “Elvis & Amigos – Vol. 6” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

136 

_________________ 
  

 

A Saga dos Espíritos de Elvis Presley              
& Clara de Assis continua!! 

 

    
_________________ 

 
 

_________________ 

 

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer 
falha de gramática, por exemplo, 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:  
 

“ELVIS & AMIGOS” (VOL. # 5).  
Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, abril de 2020) 
_________________ 

  

- 1ª. versão:  04/2020  
_________________ 

 
 (Os arquivos: Volumes # 1, 2, 3, 4, 5 & 6 já disponíveis no nosso Site Espírita).                                                                       

_________________ 
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_________________ 

 

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

_________________ 
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O médium Vivaldo P. S. Filho 
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas explicativas do 

médium, sobre diversos fenômenos psíquicos vividos por ele mesmo). 
 

www.facebook.com/vivaldo.psfilho   

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 

OS ARQUIVOS (EM PDF) DE TODOS OS 118 LIVROS PSICOGRAFADOS 

POR VIVALDO P. S. FILHO, ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: 

INTEIRAMENTE GRATIS!                                            

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 

http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de  

Francisco Cândido Xavier 
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Elvis & Amigos – Volume 6 
 

Qualquer criatura sobre a face do mundo não pode se dar 

ao luxo de afirmar que nunca ouviu falar da caridade, visto 

que todas as escolas do pensamento religioso e 

espiritualista da Terra, de alguma maneira, já tem incutido 

entre os seus seguidores e adeptos alguma noção básica de 

‘desprendimento’, por mais que apregoem aqui ou acolá 

que a vida é um berço esplêndido para realizações 

materialistas, ao gosto dos que se consomem de maneira 

desastrosa pelos tesouros da existência material e não 

espiritual... 

Quando o homem parar um pouco para meditar na 

Mensagem de Jesus Cristo, encontrará em definitivo um 

Reinado que somente haverá de ser conquistado, por 

qualquer um de nós, pelo sincero desprendimento dos 

interesses imediatistas, buscando para si próprio, e para os 

que lhe observa de perto ou de longe, a felicidade real, 

que somente se conquista pelo sentimento sublimado. 

 

O Senhor é o Caminho, a Verdade e a Vida. (Jo 14:6).   

Elvis Presley (Espírito)                                                               

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                      

(Salvador/BA, 30 de abril de 2020)       

OBRA MEDIÚNICA SEM FINS LUCRATIVOS,                                           

BY “A FALANGE DA VERDADE” – 04/2020. – Revisto: 11/2020. 


