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Esta obra foi realizada em homenagem ao livro: “QUEM SÃO” (IDE),
por Espíritos Diversos, pela lavra psicográfica e abençoada de:

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

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

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM BAIANO
VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, CLARIVIDÊNCIA,
CLARIAUDIÊNCIA E PSICOMETRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS
SUPERIORES EM HOMENAGEM À OBRA “QUEM SÃO”, POR ESPÍRITOS
DIVERSOS/FRANCISCO C. XAVIER (IDE, 1982) E “BOA NOVA”, POR
HUMBERTO DE CAMPOS/CHICO XAVIER (FEB, 1942).
***

“Não somos daqueles que, de maneira imprudente, firmam uma tese
sobre determinado assusto, e, como se fossem verdadeiros capatazes de
morféia, insistem na suposta teoria, mesmo reconhecidamente falsa, de
maneira a crerem-se quitados com a própria vergonha. Desvalia pura!
Precisamos mesmo é de ter coragem para mudar e continuar seguindo a
frente, consagrando ao “passado” somente o que, verdadeiramente, lhe
cabe: Louros pelo Bem, e lágrimas pelas tragédias.”
Espírito

J. Herculano Pires/Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 14 de agosto 2015)
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ELVIS & Amigos
Vivaldo P. S. Filho

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

1a edição: © 2015 Copyright by Vivaldo P. S. Filho
Obra (original) realizada sem fins lucrativos, iniciada em dezembro de
2012 e concluída em 06 de dezembro de 2015, quando foram
adicionados à respectiva obra alguns outros interessantes capítulos que
versam sobre Mediunidade, Reencarnação, e Espiritualidade, assinados por
queridos benfeitores espirituais, dentre eles:

de Girardin,

India Chayene & Delphine

dessa maneira complementando as obras anteriores de

nossa própria lavra mediúnica, que fazem referência à atual Missão do

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

Elvis Presley & Santa Clara de Assis, que,

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

EDIÇÃO ESPECIAL 2019 – REVISTA & AMPLIADA.
Os recursos que venha a ser arrecadados com a publicação desta obra
deverão ser doados integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPÍRITISMO,
não recebendo o autor ou seus familiares qualquer remuneração
proveniente de sua venda.
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ELVIS & Amigos
Vivaldo P. S. Filho
Pelos Espíritos:

Elvis Presley & Santa Clara de Assis
Com a Participação de Espíritos Diversos
_________________

Prezado amigo Vivaldo,
...Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos leitores” que
estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas como, por
exemplo, a USP; na de Juiz de Fora e a de Minas Gerais, existem
grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...
Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores se
levantarão contra o seu livro por nele existirem obras polêmicas, que
alguns irmãos “ainda não devidamente preparados”, farão
críticas, salvaguardando André Luiz...
- Dr. ELIAS BARBOSA
(Comentário antes de sua desencarnação prematura, em Uberaba/MG, 03 de
fevereiro de 2011).
Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho.
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de tudo procuram enriquecer um tanto mais o rico manancial de
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na vida
física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam
pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam
do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e
dignos que os aguardam na Vida Superior, para a continuidade do serviço
de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito.”
- Instrutor Druso
(André Luiz/Chico Xavier, “AÇÃO E REAÇÃO”, cap. 2, COMENTÁRIOS DO INSTRUTOR, 2ª.
edição especial – 1ª. Reimpressão, FEB, 2008).
Nota: Mesmo antes da desencarnação, tal ocorrência pode acontecer. A
lembrança espontânea de vidas passadas, e mesmo por sugestão hipnótica, já é
um fato extensamente difundido no meio espiritualista e científico da Terra. (O
grifo no comentário do benfeitor Druso é nosso).

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

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

Espírito

André Luiz

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

–

A Equipe da Verdade

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

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

“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, cujas diversas partes foram
tratadas separadamente, depois coligidas num corpo metódico, quando
puderam ser reunidos materiais suficientes. Esta parte da ciência espírita
mostra desde já que não é uma concepção sistemática individual, de um
homem ou de um Espírito, mas produto de múltiplas observações, que tiram
sua autoridade da concordância existente entre elas”.
– Allan Kardec
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao estudo dos
fluidos espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque é nosso.
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do

Médium Vivaldo Filho

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

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

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

O Espírito André Luiz, que é um dos nossos mais graduados
e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele
tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica
como o célebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as
circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja,
a natureza mental e emocional do diálogo que vamos
mantendo, quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber
com a personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai
da Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR
ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO
HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE
OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU
DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS
E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU
PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO
QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO
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TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO
INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e
altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade,
mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como
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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André Luiz

Veneranda

Emmanuel

“O problema do homem é o seu excessivo
apego ao que é transitório, sem dúvida, ele
deveria olhar mais para dentro de si do que
no espelho... Falta-lhe desenvolver o sentido
de eternidade.”
– Chico Xavier
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Quem disse que após a sua morte o Espírito estaria impossibilitado de se
manifestar mediunicamente por qualquer “ferramenta” encarnada que
estivesse ao seu dispor, obviamente que dentro das suas naturais
possibilidades psíquicas, antes de tudo a lhe emoldurar no próprio
coração as rosas benditas do sagrado do amor e do gesto de bondade
que, invariavelmente, deverá ser o seu sincero objetivo, diante de um
serviço da mais elevada consideração?!
Meus amigos: “O Espírito sopra onde quer!”

Chico Xavier (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Salvador/BA, 14 de agosto de 2015)
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Espírito Veneranda/Santa Isabel de Aragão.
(Acima, numa de suas reencarnações: Santa Isabel da Hungria)

16

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Prefácio de Veneranda

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

O Reino de Deus

“Ele lhes disse: Amém, vos digo que não há ninguém que tenha deixado a
casa, ou mulher, ou irmãos, ou genitores ou filhos por causa do Reino de
Deus, que não receba, neste tempo, muitas vezes mais, e na era vindoura, a
vida eterna.”
– Jesus (Lucas 18: 29-30)
(Haroldo Dutra Dias, “O NOVO TESTAMENTO”, 1ª. edição, CEI, 2010)

Meus queridos filhos do coração!
Que a paz do Bom Pastor, sim, pois somente Ele é verdadeiramente
Bom, esteja com cada um daqueles que já primam por uma
existência feliz e em harmonia, pelas veredas de um caminho que
haverá de ser trilhando com muito trabalho e suor, é verdade, mas
também repleto de alegria, saúde e esperança.
Muitos dos amigos que transitam pela faixa de existência do
planeta material têm se comportando, diante da vida, como
verdadeiros arautos da bondade e da justiça, medindo as suas
próprias ações não pela estreita, quão limitada, métrica dos homens,
mas, antes de tudo, pela visão clarividente dos Espíritos do Senhor,
que, invariavelmente, consomem-se pelo ardor de servir ao Cristo
segundo a sua Lei, ditada aos humanos há mais de dois mil anos
atrás por intermédio de sua Boa Nova, toda santa e completamente
perfeita.
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Se em algum ponto de sua palavra os homens parecem estar
diante de algum “enigma”, não é por causa do seu sentido abstrato,
pois, não o possui, mas, unicamente, por estarem convencidos de
que

“O Reino Deus”

pode ser comparado a alguma taberna do

século XIII, onde os parias e os defeituosos, as mulheres de má vida
e os senhores do poder transfigurados em verdadeiras hienas
domesticadas, ou antes, aparentemente domesticadas, podem fazer o
que bem entendem sem terem que prestar “contas” à sociedade,
como se estivessem protegidos por algum manto sinistro e obscuro
que possa lhes facultar a “liberdade de ação”, toda medonha e
profundamente entorpecente.
Se, por um lado, na claridade do dia, afirmam que amam ao Cristo,
lamentavelmente, e levianamente, se aproveitam da escuridão da
noite, sempre passageira, e sempre muito rasteira, entre as paredes
do mundo material, para amaldiçoar o Seu nome sagrado, pois
todas as suas ações (clandestinas!) atestam exatamente o
contrário.
A situação de meus irmãos, pelo menos de uns cem número deles,
é mesmo de arrasar a qualquer coração mais afeiçoado ao Belo e ao
Bem, pois, não podemos realizar a justiça sem que façamos
Verdadeira Luz no mundo, pelo menos a claridade espiritual, a qual
muitos pedem a Deus, mas pouquíssimos tem se esforçado, com a
sinceridade devida, para a obtenção de tamanha oferta de
generosidade do Pai Celestial.
Parece-nos até que estamos ainda em pleno século XIX, onde as
criaturas terrenas não conseguiam vislumbrar a Vida do Espírito da
maneira adequada, pois viviam sob a neblina da Igreja de Roma, que
muito fez por Jesus, justiça devemos fazer, mas que pouco, muito
pouco mesmo, providenciou para que a humanidade pudesse lhe
“tocar” a Alma Bendita pelo Pai por meio da cultura generalizada de
que: o Reino de Deus só haveremos, verdadeiramente, de conquistar
pela vivencia Cristã totalmente devotada à simplicidade, à
humildade, e à caridade.
Estas, são as três vertentes desse triangulo amoroso do Cristo.
Quem estiver imaginando que fará a sua ascensão para a Vida Mais
Alta, somente pela vivencia de uma delas... pode tirar o cavalinho da
chuva, meus queridos filhos, pois está perdendo o seu tempo
precioso.
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Nós sabemos que um único gesto de bondade, feito com amor,
lealdade, e verdadeira paixão, poderá conduzir o doador de tal
benção para mundos elevados da perfeição.
Sim, isto é verdade e sempre possível.
Entretanto, para a gloria definitiva de seu Espírito, não podemos
duvidar de que teremos, incondicionalmente, que bater estas três
asas da beatitude celeste:
- Caridade...
- Humildade...
- Simplicidade.
Definitivamente, ninguém
intermédio de Jesus Cristo.

irá

até

o

Pai

Celeste

senão

por

E ir por Jesus, é segui-lo e vive-lo.
Viver na alma, nas ações, no pensamento, e, acima de tudo, no
próprio coração.
O sentimento é a porta de salvação de toda criatura crente no
Senhor.
O esquecimento do sentimento, em si mesmo, será a porta do
Inferno e da completa perdição de todos nós, sem distinção, que não
O tenhamos abrigado no altar de nossas mais caras intenções.
E não bastemo-nos com as intenções.
Tenhamos fortaleza de espírito para dar prosseguimento aos
impulsos de generosidade, convencidos de que somente com alguma
intenção na cabeça, e uns poucos trocados no bolso, doados ao
miserável que geme pelas ruas, mais de solidão e esquecimento do
que, geralmente, de fome material, não teremos o combustível
suficiente para impor um vôo mais alto que possa nos elevar à
condição de Bons Servidores.
Jesus espera sempre o melhor de nós.
Sei, sim, que muitos haverão de nos dizer que deixar as coisas da
Terra sempre é mais difícil do que se pensa, que precisam de mais
“um tempinho” para se desfazerem por completo das mazelas
materiais.
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E este tempo já não nos foi dado pelo Senhor?
Alguém, aqui, pelo menos entre os Espíritos espíritas, desconhece
que: A Hora Chegou?!...
Estamos verdadeiramente à beira de um precipício, meus irmãos e
filhos do coração!
Se não tomarmos pé da situação, imediatamente, podem crer que
amanhã será muito tarde para rever a situação, pelo menos nos
próximos cem ou duzentos anos, na melhor das hipóteses.
A Vida, meus lindos, é um ato de Amor incessante às Criaturas pelo
seu Criador, que nos consola, nos orienta, e nos guia pelas trevas
medonhas do mundo, que geme de frio e sofre ainda muito pelo
desamor intenso com o qual temos ornamentado o próprio coração
no decorrer das eras do tempo.
E o Tempo, essa graça perfeita do Pai, é o patrimônio divino que
haverá de nos ascender às claridades de um Mundo Feliz e Pleno de
Alegria, ou apagar, ainda mais, as chamas do amor bendito, que foi
depositado em nosso peito como reserva santificada do óleo
purificador de nossas almas milenares, quando somente pelo
sentimento, puro e digno, fiel e sincero, poderemos todos ascender,
em definitivo:

Ao Reino de Deus.

Pensemos no Cristo.
Mas, acima de tudo, vivamos por Ele, e com Ele.
Por causa dEle: nós todos já estamos por aqui!

Isabel da Hungria (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 15 de agosto de 2015)
Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos antigos,
quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda usa de um
pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André Luiz/Chico Xavier, FEB), já que por
intermédio da faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier fora-nos
possível saber que, a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a
Rainha Santa de Portugal, como consta da obra “ISABEL – A mulher que
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reinou com o coração”, autoria de Maria José Cunha (Editora Vinha de Luz,
Belo Horizonte/MG, 2012).

Não temos qualquer dúvida da identidade da querida Benfeitora Isabel da
Hungria, pois, ela mesma, Santa Isabel de Aragão (ou Veneranda, como
desejem!), nos deixou perceber inúmeras vezes a sua performance
perispíritual, no que toca às suas irradiações áuricas, como se
desejasse firmemente que eu “lhe tocasse” a vestimenta físico-astral,
mesmo que a certa distância, com a intenção de nos possibilitar a
verificação de sua identidade passada, aliás, o que eu pude observar até
com certa facilidade, pois existe uma singular diferença entre a
personalidade de Isabel de Aragão e a de Isabel da Hungria, como se a
primeira fosse tocada de maior “gentileza”, enquanto que a segunda era
detentora de uma personalidade “mais marcante”, poderia até dizer: um
tanto áspera! Embora, muito linda (risos).
As duas são muito parecidas fisicamente, quase o mesmo porte, embora
a “austera” Santa Isabel da Hungria tenha traços mais finos, mais delicados
mesmo, como se o seu corpo físico tivesse sido talhado pelas mãos de um
hábil escultor.
Para mim mesmo, em particular, o que marcou fora o inusitado desejo de
nossa querida amiga Veneranda ter se transfigurado na personalidade dessa
sua encarnação passada, como se, em verdade, estivesse querendo nos
dizer algo ou dando-nos uma espécie de “sinal” para alguma ocorrência
transcendental, que até o presente momento só percebo de forma geral,
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pois imediatamente após o ocorrido fui buscar alguma informação sobre
esta sua reencarnação na obra acima citada, o que me trouxe muita
satisfação por ver que os dados matemáticos batem com perfeita
precisão em torno de algumas evidências aritméticas entre elas duas, e
comigo mesmo.

Se bem que esta é uma outra história.
Nesta madrugada, estivemos em alguns locais de atendimento à
Espíritos sofredores no Mundo Espiritual que fazem limites com o
plano terrestre, e ficamos chocados com a situação de inúmeras
Entidades (espíritas!), que nesta última existência viveram uma
vida de aparências, como se à luz do sol fossem verdadeiros Oasis
de conforto aos semelhantes, porém, “na calada da noite” (com os
pobres!), na verdade, não passavam de pessoas profundamente
egoístas e vaidosas, carregadas de orgulho e prepotência.
Pra dizer a verdade, fui tomado de imensa surpresa ao me perceber onde
me encontrava, pois não havia sido informado antes por Veneranda ou
outro de meus Guias que eu haveria de adentrar esse tipo de Região, que,
diga-se de passagem, embora ter uma aparência sofisticada, ou seja, com
uma sofisticação tecnológica avançada, me pareceu profundamente
atrasado em seu aspecto emocional, como se os seres que lá habitavam e
trabalhavam andassem o tempo todo “de pavio curto”, como se estivessem
sempre estressados com alguma coisa, embora autênticos profissionais da
saúde e exímios técnicos da enfermagem (se é que podemos chamá-los de
“exímios”, pois a rudeza no tratamento com os seus pacientes e visitantes,
inclusive comigo mesmo, não lhes davam uma boa performance
profissional, apesar de serem muito úteis naquela Região do Espaço!).
Quando, de repente, me percebi circulando pelo local em questão, e que
logo me veio a mente ser um hospital ou uma clinica, me deparei com
inúmeras mulheres bastante humanas em sua maneira de agir, embora os
seus corpos me parecessem um pouco disformes em seu aspecto
anatômico.
A algazarra era intensa. Apesar do respeito reinante!
Pensei comigo mesmo: “Meu Deus! Que lugar será esse mesmo?”.
Na realidade, eu estava em dúvida se se tratava de um especifica ala de
algum imenso hospital do Plano Espiritual ou se era, em verdade, apenas
uma clinica em proporções avantajadas. Quando, de repente, vi surgir bem
a minha frente a querida Dra. Marlene Nobre Severino Rossi, que todos
nós espíritas aprendemos a amar e a respeitar pelos seus inúmeros
trabalhos na Doutrina, e por sua sincera amizade com Chico Xavier.
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Foi quando ela me deus algumas orientações rápidas e pedindo-me
desculpas por ela estar sem tempo para me atender “como eu merecia”,
segundo as palavras dela mesma (risos...).

Foi, então, quando naquele mesmo instante observei de ali se tratar de
uma ala de Ginecologia Espiritual, pois as mulheres em atendimento
eram inúmeras e não havia nenhum Espírito masculino em volta, ou
naquele setor.
Pra ser sincero, nem mesmo atendente homem eu vi ali.
Como me senti um pouco sem sentido naquele local, pois o serviço corria
intenso e não havendo nenhum assistente que pudesse me orientar nas
minhas anotações, procurei me dirigir para ouro local dali mesmo. Quando,
não saberia dizer como, passei a adentrar um outro setor, este, menos
aparelhado, com menos pessoas (ou Espíritos!...risos...), mas que me
pareceu imediatamente ser uma enfermaria, com um ar pesado de angustia
e sofrimento, apesar de muito limpo e asseado em seu interior.
Movimentei-me na direção de uma senhora que me parecera bastante
agradável em seu aspecto facial e físico. Pareceu-me ser uma enfermeira, e
como se estivesse usando um habito de freira, mas sem trazer um ar de
católica em seu clima (semblante) psíquico.
Logo ela me levou ao encontro de sua superior que me trouxe um outro
vigor espiritual.
Sorridente, embora sóbria, mas muito agradável também.
Não sei como, mas ela me endereçou a forte impressão de já ter
conhecimento da minha condição espiritual, pois passou a sorrir

23

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
intensamente, quase me deixando encabulado, e me levando de uma sala
inicial, muito escura, como se fosse uma caverna (dentro da ala mesmo do
hospital, como se aquelas entidades enfermas ainda necessitassem do clima
sombrio e úmido onde se localizavam anteriormente!), para uma outra
repartição, dali mesmo, que, ai sim, me deu a idéia precisa de ser uma
enfermaria.
Ela foi começando a me apresentar as entidades enfermas ali, uma a
uma, uma após a outra.
Sinceramente, não soube o que fazer naquela hora. Meditei por frações
de segundos e, sem saber ao certo como me conduzir diante de tamanho
sofrimento individual, pensei em orar e socorrer-lhes a alma desvalida com
alguma coisa de minha emoção e de minha energia. Então, num átimo,
passei a endereçar-lhes meus fluidos curativos pela vibração do
pensamento e do coração. Mesmo assim, sem saber ao certo se eu deveria
realmente fazer isto.
Percebi que ela, a supervisora do local, que me atendia com a maior
atenção e generosidade, me pegou pelo braço e mentalmente me deixou
ciente que não iria adiantar muito a minha atenção sobre elas, pois eram
casos especialíssimos e que haveriam de ser tratados com outro tipo de
providencia terapêutica, embora, é evidente, que toda prece é um
socorro sempre bem vindo a todos os que sofrem.
Ela que continuava sorrindo e sempre muito amável, deu-me a entender
que já havia chegado o momento de retornar ao corpo físico. – Esta parte,
eu só percebi na integralidade agora que estou fazendo esta nota
adicional!).
Pelo que eu pude notar e que Veneranda me afiançou, a situação das
mulheres após a morte do corpo físico está sendo muito mais difícil do que
a dos homens.
A mulher veio para sustentar a Família.
E ao invés disso, temos visto ela se desvirtuar do seu compromisso
sagrado com o próprio Lar, geralmente perturbada pela vida fácil e de
prazeres fugidios.
Quanto ao homem, Ah! justiça seja feita, temos observado um certo
entusiasmo seu pela vida domestica, mas o que vem a ser ele sem o apóio
da companheira?!
Isto estaria acontecendo mesmo ou seria uma “ilusão” de minha parte?
Meus amigos, este assunto já foi motivo até de estudo por sérios
pesquisadores internacionais, pois há algum tempo atrás foi noticiado que
nos dias atuais, “o indice de mulheres que traem os homens é maior do que
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nos anos anteriores.” O que vem confirmar que elas, as nossas queridas
companehiras, estão se nivelando ao terrivel indice de promiscuidade
masculina, no que diz respeito à vida adultera.

“Na edição mais recente da General Social Survey (GSS), pesquisa de
comportamento que é realizada há quatro décadas nos Estados Unidos, 14,7%
das mulheres declaram já ter traído o cônjuge. Em 1991, só 11% diziam já ter
traído. Logo, houve crescimento de quase 40% na traição feminina declarada.
Mas os homens ainda traem mais. Entre eles, o percentual é de 21,6% e quase
não mudou desde 1991, como noticiou a agência Bloomberg.”
Fonte: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/8-fatos-curiosos-sobre-atraicao-nas-relacoes-amorosas

Se isto é pecado ou não é pecado, é outra história que haverá de merecer
estudo pelas pessoas competentes.

Isabel de Aragão (Isabel da Hungria/Espírito Veneranda).
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O que precisamos entender é que no momento nos encontramos numa
trincheira de guerra, num combate espiritual entre a vida conjugal e familiar
e a experiencia humana muito próxima da animalidade ancestral (pelo
menos dentro no nosso sistema social e juridico), aquela sem compromisso
algum com o sentimento alheio e sem o respeito devido ao coração do
próximo.
Por todo o conjunto de informações mediúnicas que já foram vertidas do
Mais Alto por nossa faculdade mediúnica, inclusve pela própria Veneranda,
fica-nos evidente que as intervenções espirituais na esfera do Sentimento e
da Sexualidade se expande e se desenrolam de maneira que estamos muito
longe, ou antes, no encontramos incapazes de apreender, tanto
moralmente como sentimentalmente, já que, se algumas pessoas vierem a
nos questionar sobre esses mesmos exemplos que damos, no campo muito
melindroso, como maravilhosamente surpreendente, da Sexualidade
Transcendental, como a sugerir uma possivel “bigamia” por parte dos
seres hiperfísicos, devemos levar em consideração que eles, os seres
desencarnados, pelo menos os de Alta Hierarquia Espritual, ou os que
vivem em regiões dimensionais bem mais “acima” que a nossa
esfera terrena, vivem experiencias mentais e emotivas, quanto
morais, diametralmente diferentes das nossas, no que podemos deduzir
que estas ocorrências pitorescas da vida sentimental deles, em relação as
nossas acanhadas personalidades, deve-se, em primeiro plano, ao grande
poder de sugestão que eles tem sobre a nossa mente muito limitada, com
isso, naturalmente, nos conduzindo a vida intima como se fossemos, em
realidade, verdadeiros “animaizinhos de estimação”, sempre necessitado do
amparo gentil e misericordioso de sua bondade, muito além da nossa,
mesmo porque nunca perguntamos a elas, as Amigas Espirituais que nos
fizeram a caridade de manter uma Relação Sexual Intermundos
conosco, se elas eram casadas, divorsiadas, viúvas, ou seja, se eram
desimpedidas Lá Encima.
Este assunto
doutrinário.

haverá

de

dar

um

interessante

estudo

psicologico-

Se bem que, com uma delas, o caso foi bem particular, assim como foi
relatado por Veneranda em um dos volumes de: “SÃO LUIS IX”, já que a
mesma se encontrava encarnada no solo da Terra, somente que veio ao
nosso encontro num maravilhoso fenomeno de desdobramento sonambúlico
e em pleno estado de vigília.
Não saberia afirmar se ela estaria semi-consciente ou completamente
inconsciente no corpo carnal, pois eu não quiz lhe perguntar nada para não
lhe aguçar ainda mais a sua mente já tão sofrida, pois ela se encontrava
nos últimos meses de gravidez, com a devida ressalva de que durante
todo o periodo de gestação da criança em processo de reencarnação, ela,
sequer, teve o apoio, e, nem tão pouco, um único gesto de carinho do seu

26

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
atual esposo, pelo contrário, segundo ela mesma me afirmou: “Ele
manteve-se distante, frio e indiferente a tudo o que me ocorria. Nem tocou
em mim durante toda a gravidez!...” Um drama incalculável, segundo
entendemos.
Por isso, e seguindo a propria sensibilidade supranormal, acabou por ir
nos buscar em nossa casa, quando mantivemos uma relação sexual em
pleno campo fisico, sendo que eu no corpo físico e ela em corpo
astral, semi-materializado. Porém, devemos levar em consideração que,
mesmo não tendo uma noção exata do que se processava no Mundo
Espiritual, depois fiquei sabendo que ela era exatamente a genitora por uma
“Transposição Reencarnatória” (& Multipla).
Os detalhes sobre este intrigante assunto poderão ser acessados, pelos
amigos interessados, em outras obras de nossa humilde lavra mediúnica,
particularmente: “Portfólio do Livro São Luis IX”.
Mas, como eu estava dizendo, o que mais importa aqui é exatamente
como estamos nos conduzindo na nossa esfera de ação, pois, a situação
como se verifica entre os Anjos, foge a nossa alçada. E se, realmente,
desejamos ter uma vida saudável e sem graves conflitos de consciência
após a nossa desencarnação, como pude relatar um pouco acima na minha
rápida viagem astral, precisamos parar para conversar com as nossas
parceiras e parceiros, independente de sexo, pois nestes casos o que menos
importa para os nossos Benfeitores Espirituais, que zelam por nós com
carinho extremo, é a nossa preferência sexual, mas, sobretudo, e acima de
tudo, o respeito que devemos de uns para com os outros.
Senão, minha gente, o nosso destino será sofrer, chorar e ranger os
dentes por longos anos a frente, quem sabe até aqueles cem ou duzentos
anos mencionados um pouco antes pela venerável Santa Isabel da Hungria.
Meditemos em tudo isto e, antes de tudo, procuremos acertar os
nossos ponteiros com as nossas queridas parceiras, ou queridos
parceiros, antes que seja tarde demais, como nos afiançou a generosa
Benfeitora Isabel da Hungria.

Abençoa os nossos Lares, Senhor!
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DEDICATÓRIA

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico essa obra à
minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral, e, em especial,
à minha Eterna Alma Gêmea: Elizabeth d´Espérance (até pouco
reencarnada no interior Brasil, como a Senhora M.).
– Vivaldo P. S. Filho
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AS DUAS OBRAS ACIMA PODEM SER ENCONTRADAS NAS
LIVRARIAS E CENTROS ESPÍRITAS DO BRASIL.
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As mensagens
dos Bons Espíritos
__________

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

A Reencarnação Passada de Amelie Bodet.
(A Senhora Allan Kardec)
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Capítulo # 1: Clara de Assis (A Autora)

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

O Cristão, o Espírita e o Mundo!

“Simão, Simão! Eis que Satanás vos requisitou para joeirar como o trigo. Eu,
porém, roguei por ti para que não cesse a tua fé; e tu, quando voltares, apóia
os teus irmãos. Ele, porém, lhe disse: Senhor, estou preparado para ir contigo
tanto para a prisão quanto para a morte. Mas ele disse: Pedro, eu te digo (que),
hoje, não cantará o galo até que negues três vezes me conhecer.”
– Jesus (Lucas 22: 31-34)
(Haroldo Dutra Dias, “O NOVO TESTAMENTO”, 1ª. edição, CEI, 2010).

Meus filhos! O coração de Jesus se mantém em expectativa em
relação a cada um de nós, seus irmãos pequenos, desde aquela
época do bruto Calvário.
Não que esteja profundamente triste ou amargurado, mas
sinceramente expectante diante da nossa teimosia em continuar-Lhe
negando a nossa companhia.
Não temos a pretensão de formular parecer de salvação absoluta
ou imediata para o mundo intimo da criatura humana, esteja ela
encarnada ou desencarnada, pois, segundo compreendemos,
somente Ele foi, é, e será sempre a Salvação Perfeita do Mundo,
pois nas suas palavras estão inseridos todos os principais códigos de
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ética e moral com os quais todos nós, sem qualquer distinção,
poderemos salvar-nos, uns aos outros, do inferno de nós mesmos.
Como Pedro, temos lhe acolhido a palavra.

Mas, infelizmente, também como Pedro, temos Lhe negado o
próprio coração e o testemunho da fé sincera.
Se é verdadeiro que o homem contemporâneo já exerce um grande
domínio sobre os segredos da Ciência e da Tecnologia, não é menos
certo que, diante dos enormes “enigmas” do coração, a Humanidade
ainda vem se debatendo sobre as chamas do próprio egoísmo, do
próprio orgulho e da insana vaidade, a lhe queimar a alma como se
estivesse sobre as lavas de um vulcão imenso e arrasador.
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Mas como isto poderá está ocorrendo com a criatura, de uma
maneira geral, após tantos séculos de serviço Cristão prestado pela
bondade e pela generosidade de tantos Espíritos, encarnados e
desencarnados, que tem vertido do próprio coração as mais belas e
as mais doces pétalas do sentimento sublime de Jesus,
transformando a Sua própria dor no calvário santificado das horas em
benefício de todos?
Se hoje encontramos algum passageiro da nave terrestre a afirmar
que não conhece a “Boa Nova” do Cristo, podemos até aceitar-lhe a
ignorância, entretanto, ninguém, ninguém mesmo, poderá assumir a
responsabilidade perante a própria consciência acreditando-se órfão
do sagrado testemunho da fé.
Pois, lhes digo, a Fé é algo inato em toda a Criatura, filha de Deus.
Se cada um de meus irmãos forem se debruçar sobre o horizonte a
sua frente, de maneira alguma poderá desconsiderar que para além
dele, do horizonte imenso a sua frente, se descortinará uma nova
etapa em sua vida, um novo mundo de oportunidade, e um imenso
universo de novas realizações, configurando-se, então, a certeza da
fé em Deus, que não nos trouxe à vida terrena apenas para que
tivéssemos alguns pequenos momentos de “prazer”, geralmente
regado a muito conhaque, muito uísque e a muita cerveja, sempre
muito refrescantes para o paladar obtuso daqueles que se habituaram
a lavar os pulmões e os seus intestinos com as incontáveis correntes
de bactérias e bacilos do plano astral inferior, sempre muito
arrasadores para a sua economia celular e neuronal, ou então para
que viéssemos a somente nos deleitar, prazerosamente, nos gases
mórbidos de uma alimentação toda devotada aos detritos pestilentos
da vida intestinal dos nossos irmãos pequeninos da vida animal
(detritos pestilento sim! pois, uma vez sendo devorados pela clientela
humana, os Espíritos das criaturas indefesas passam a jogar no seu
psiquismo toda uma corrente de peste e doenças mentais, que, mais
a frente, a depender da resistência individual de cada ser, culminarão
com uma ingênua indigestão, ou, de maneira mais agressiva: como
uma futura ulcera gástrica, ou mesmo com alguma mazela de feição
cancerígena).
Esperamos que os irmãos da Terra compreendam bem as nossas
palavras, que são expressas apenas como forma de um generoso
alerta: em tom sincero de reflexão, não medindo o pendor das
Entidades da Luz para o Bem, para o Belo, e para o que é realmente
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Puro, pelo gral de corrupção no qual tem se entregado os amigos da
vida planetária, como se fosse possível perverter a ordem absoluta e
perfeita da Lei do Criador.
Sentimos que em algumas pessoas, na sua generalidade, existe,
sim, o real interesse em se melhorar e em viver uma vida sã, seja
ela espiritual ou seja ela material, entretanto, entre os companheiros
de crença espírita, aqueles que já deveriam estar mais afeiçoados aos
ensinamentos dos Espíritos Superiores, temos notado mesmo é uma
completa indiferença aos avisos e aos alertas do Mundo Espiritual
Maior quanto a sua própria reforma intima, como se estivessem,
esses nossos desventurados companheiros de causa evangélica,
vivendo uma profunda miopia espiritual, que naturalmente nos
conduz às palavras do Mestre Incomparável:
- “São cegos a guiar outros cegos. E um cego a guiar outro
cego, ambos cairão do barranco.”
Então, é dessa maneira mesmo que vemos a caminhada da grande
maioria dos adeptos do Espiritismo, uma caminhada incerta por entre
as tenebrosas tormentas da vida material, sempre, sempre muito
perigosa para qualquer um de nós que venha a se atrever a transitar
por ela sem o apoio de uma fé.
Uma fé em melhorar-se.
Uma fé em distanciar-se de todo o mal.
Uma fé ardente na soberania e no poder de Deus.
Sem a fé, meus filhos, será mesmo um atrevimento nos propormos
a uma regeneração.
A regeneração de nossas almas pelo sacrifício constante ao bem do
próximo.
A regeneração de nosso coração pela bondade intensa aos que
se debatem no clima sombrio da vida planetária, insulados no drama
da dor e da solidão.
A regeneração de nossa vida intima pelo carinho e pelo
devotamento àquelas pessoas que nos foram doadas por Deus, em
forma de esposo, esposa, filhos, familiares e amigos, sem que isto
venha a nos impedir de lhes educar e de lhes proporcionar a justa
capacidade de, também, se auto-regenerarem.
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A proposta do Espírito da Verdade será sempre a de Educação.
Educação pelo amor.
Educação pelo sentir.
E Educação pelo prazer de sentir e amar, sempre e cada vez mais.
Se formos seguir adiante, não nos esqueçamos de colocar em
nossa bagagem as palavras de Jesus à Simão Pedro: - “Eu, porém,
roguei por ti para que não cesse a tua fé.”
Portanto, queridos irmãos, adeptos do Espiritismo, um sol intenso
brilha sobre as nossas cabeças, a alvorada cresce a cada instante do
caminho mostrando-nos o imenso Universo a ser conquistado, assim
sejamos fervorosos em nossa fé, seguindo sempre fieis no serviço
do Bem, em nome de Jesus e sob a proteção dos Seus Bons Espíritos,
que representam As Vozes do Céu.
Se fizermos a nossa parte nesta grande tarefa de evoluirmos para o
Pai Celestial, com certeza que nada nos impedirá de vencer, vencer

o mundo material como o Senhor venceu.
O Cristo nos segue os passos.

Clara de Assis (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 16 de agosto de 2015, às 17hs25min)
Nota do médium: É mesmo surpreendente a maneira pela qual estas
Entidades da Luz Divina tem se manifestado por nossa faculdade mediúnica,
não por questões pessoais, pois a minha pessoa nada vale mesmo, mas
pela força e pelo poder de sugestão mental a qual estamos,
invariavelmente, atrelados com elas.
Na maioria das vezes, posso assegurar, tento fazer uma força extrema
para lhes apreender a personalidade intima, como se eu desejasse
mesmo era ter uma prova mais material sobre as ocorrências
espirituais a que sou submetido por elas, particularmente no campo
muito melindroso da Identidade dos Espíritos.
Geralmente, os Espíritos Amigos são unânimes em me orientar que eu
fique sempre alerta e me mantenha sempre em guarda no que diz respeito
aos comunicados de Além-Túmulo, pois, apesar de toda a segurança que
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tenho em minhas faculdades psíquicas, eles, sempre que necessário, me
sugerem uma analise mais detida sobre os fluidos espirituais deles mesmos,
como se estivessem a todo o instante me lembrando que nunca é demais
tomar cautela, embora a justa autoconfiança que devemos possuir em nós
mesmos e a natural confiança em nossos Benfeitores Espirituais
desencarnados e encarnados, estes últimos aparecendo em estado de
desdobramento
sonambúlico
(geralmente
semi-conscientes
ou
inconscientes).

Santa Clara de Assis (A médium: Eva Carrière).
Podemos assegurar, pelo menos testemunhar por nossa faculdade
mediúnica, que a nossa doce benfeitora Clara de Assis, ao tempo da
Codificação Kardequiana, grafou mediunicamente a mensagem de Allan
Kardec constante no item 19, do capítulo IV, NINGUÉM PODERÁ VER O

REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO, de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”, quando, em verdade, o querido Kardec fora
sugestionado pelo seu poder indutor, tanto mentalmente como
mecanicamente, num ato mediúnico muito espontâneo entre ela mesma,
Clara, e o Codificador.
E, diga-se de passagem: Kardec pressentiu a sua sagrada presença ao
seu lado direito.
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Marthe Béraud (Eva Carrière).
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Por outro lado, e seguindo a orientação de nossos Guias, deixamos
também registrado que ela, Clara, mais tarde seria alvo da atenção dos
mais respeitáveis investigadores dos fenômenos psíquicos, quando estava
reencarnada na personalidade transitória da notável médium de efeitos
físicos:

Eva Carrière

(pseudônimo utilizado por Marthe Béraud: séculos

19-20).
Para a nossa sensibilidade mediúnica, a amorosa Clara se apresenta tão
doce e tão terna quanto é apresentada nas fotografias/imagens acima,
como traçada pela Igreja de Roma.
Sua natureza emocional, infelizmente, não lhe permite uma aproximação
mais intima comigo, creio que por força de sua própria índole emocional,
carregada de profunda ternura e formoso encantamento, já que a maioria
das Entidades enfermas que me acompanham poderia lhe trazer algum
desgaste ectoplásmico desnecessário.
Pois bem, vou me explicar: É que ela, Santa Clara, atualmente se
encontra reencarnada na Terra, em território brasileiro, e devido ao enorme
sofrimento que passou na sua encarnação como a senhorita Eva Carrièrre,
isto, durante os incontáveis anos de submissão aos “escravos serviços na
mediunidade”, quando, embora tenham sido aceitos por ela mesma, a
maioria dos investigadores de sua época não tiveram a
sensibilidade e a delicadeza de lhe perceber a alma totalmente
feminina, muito terna e muito sensível, o que resultou em longos
períodos de angustia intima, apesar do seu total desprendimento diante do
momento decisivo para o Espiritismo-Ciência (ou Experimental), e agora ela
tem que se manter a certa distância de determinados médiuns que tragam
em sua intimidade psíquica um maior grau de compromisso com os
Espíritos sofredores.
Seria como um “descanso forçado” para que ela, ao mesmo tempo em
que pudesse continuar na lida do serviço cristão, não se privasse, de todo,
das tarefas na Mediunidade com Jesus Cristo.
Um dispêndio maior de sua força psíquica, pelo menos por enquanto,
quando ela transita pela faixa dos quinze (15) anos de idade na atual
encarnação, seria algo completamente desnecessário para ela mesma
e um grande inconveniente para a sua tarefa futura no seio do
Espiritismo contemporâneo, pois, apesar de sua pouca idade, já se
integrou num especifico serviço doutrinário da cidade onde mora, no interior
do Estado de São Paulo.
Ou seja, ela, a nossa doce Santa Clara, vem e vai, como sob o sopro
refrescante e abençoado de Jesus Cristo, quando nos orienta as singelas
tarefas na causa do Consolador Prometido.
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Façamos a lembrança de que a sublime Entidade Santa Clara de Assis é
considerada a “Padroeira da Televisão”, pelos nossos irmãos da Igreja
Católica, e ainda que esse venerável Espírito fora a companheira
insuperável de São Francisco de Assis, O Poverello de Assis.
Segundo ela mesma havia nos informado, à época da produção mediúnica
de sua primeira obra por nossa faculdade: “MENSAGENS DE ALÉMTÚMULO”, a sua próxima reencarnação na Terra estaria programada para
a partir dos próximos 200 anos, se tudo corresse bem com a humanidade
terrena, ou seja, sem conflitos nucleares.
Intrigado por essa possível falha de nossa faculdade, veio-nos a resposta
para essa aparente “mancada” mediúnica:
- “Meu filho! nem tudo o que realizamos Do Lado de Cá da Vida pode ser
revelado ao nosso médium, mesmo que esteja ele mantendo o maior
pendor para a sacrossanta Causa de Jesus. Não há equivoco algum nesta
informação inicial, que veio numa época em que as notícias em relação às
“Reencarnações Programadas & Múltiplas” começavam a ser transmitidas
ao plano dos encarnados, por seu intermédio mesmo. O que podemos
acrescentar é apenas um adendo, como forma de ilustração, de que quando
o Espírito reencarnado, mesmo vivenciando uma determinada experiência
material, poderá, ou não, se projetar (ou submergir!) noutras experiências
materiais, com isto, e a depender da situação, vindo a ofertar ao seu pupilo,
ou seu discípulo encarnado, no caso de ser ela uma Entidade Elevada, o
maior percentual possível de informação acerca do que ocorre com ela
mesma.
No seu caso, em particular, nada poderíamos ter avisado além do que os
amigos leitores, à época, poderiam saber, por conta da delicadeza de sua
própria tarefa espiritual, e também por não estarmos convencidos, de todo,
se tudo sairia como o planejado antes da sua atual reencarnação.
Se, por acaso, desse certo, como estamos vendo e testemunhando, ai
sim, tudo seria colocado a descoberto, fazendo do imenso Véu de Isis sob
os vossos olhos parecer, nada mais, que um pequenino obstáculo de ceda
pura.
Às vezes, meus irmãos, é preciso “jogar com a sorte” (risos de Clara!),
embora todo o conjunto de evidências demonstrar que todos os
acontecimentos na Terra correm por conta da autentica precisão dos
números mágicos ou cabalísticos de Deus, pois, mesmo da parte dos Guias
Espirituais da Humanidade, o grande futuro sob o nosso olhar, de uma
maneira geral, carece, também, de certa precisão.
Entretanto, já podemos ter uma certeza: caso a nossa tarefa de agora
não se conclua com o êxito desejado, e organizado pelos Benfeitores da
Terceira Revelação, tanto eu mesma, quanto você (que compomos A
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Falange da Verdade), somente retornaremos ao seio do mundo material em
nova experiência reencarnatória após duzentos (200) anos, a contar do ano
2000, como lecionado, muito parcialmente, em nossa primeira obra
psicográfica: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, EM HOMENAGEM AO
LIVRO “VOLTEI” (Pelo Irmão Jacob/Chico Xavier, Editora da FEB) - vale a
lembrança de que a minha missão espiritual, segundo Veneranda, já foi
integralmente concluída, como consta da obra “SÃO LUIS IX” -, quando os
princípios de Fraternidade e Caridade, Paz e Solidariedade, apregoados pelo
Espírito da Verdade na revivescência do Evangelho de Jesus Cristo, já
estiverem mais sedimentados no coração da criatura terrena, que sempre
tem dado mais acolhimento ao luxo e ao conforto do que ao sentido
primoroso, quão apaixonante, de amarem-se uns aos outros como o Senhor
nos recomendou, dando-nos o seu divino exemplo até entregar-se em
martírio, no calvário infame, pela humanidade inteira.
Nas reencarnações gerais e que dizem respeito aos seres mais atrasados,
seja na Terra ou em outros planetas, tudo nos parece se apresentar como
uma verdadeira incógnita.” (

Clara de Assis/Espírito reencarnado).

Abstração feita de minha mediunidade, vejamos que aqui Santa Clara de
Assis nos dá uma verdadeira aula sobre Reencarnação, seja ela
programada ou não.
Nos cabe agora somente pensar, refletir, e continuar estudando.
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Um pensamento a mais...
Quanto ao que ela nos assegura em relação a tipo de alimentação e de
bebidas que ainda fazem parte dos ‘gozos’ humanos, devemos compreender
que Clara apenas nos alerta quanto aos inconvenientes espirituais pela
ingestão da carne animal e do uso de bebidas alcoólicas, entretanto, assim
como ela mesma reconhece, não devemos acreditar que por isso todas
as pessoas de maneira indiscriminada já estejam aptas a mudar o tipo de
sua alimentação ou, de maneira abrupta, largar o vicio da bebida, visto que
somente com o tempo e com perseverança, naturalmente que auxiliado
por especialistas médicos das respectivas áreas, e pela assistência dos
Bons Espíritos, é que todos nós, de uma maneira ou de outra,
conseguiremos lograr o exito e a felicidade de somente fazer uso alimentar
do que realmente seja sádio moralmente e materialmente para todos.
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Martin Luther King

Martin Luther King Jr. (Atlanta, 15 de janeiro de 1929 — Memphis, 4 de
abril de 1968) foi um pastor protestante e ativista político estadunidense. Tornou-se
um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos
Estados Unidos, e no mundo, com uma campanha de não violência e de amor ao
próximo.
(Fonte: Wikipédia).
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Capítulo # 2: Elvis Presley (O Autor)

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

O Racismo e o Espiritismo!

“E sucedeu, depois disso, que ele percorria cada cidade e aldeia proclamando
e evangelizando o Reino de Deus; os doze (estavam) com ele, e algumas
mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades: Maria
de Magdalena, da qual saíram sete daimones; Joana, mulher de Cuza,
administrador de Herodes; Suzana e muitas outras, as quais serviam a ele
com os seus bens.”
– Jesus (Lucas 8: 1-3)
(Haroldo Dutra Dias, “O NOVO TESTAMENTO”, 1ª. edição, CEI, 2010).

Querido irmão, R.,
Jesus sempre conosco!
Veja só que coisa mais curiosa, mesmo!...
Infelizmente, alguns espíritas (alguns poucos, apenas, que não
sabem "nada" de Espiritismo, e nem tão pouco de Mediunidade,
quanto de Espiritualidade!), que detêm algum, aparente, "poder"
sobre determinados grupos doutrinários do Espiritismo brasileiro, há
algumas semanas chegaram ao ponto de tentarem desqualificar as
assinaturas dos Espíritos (de pessoas famosas do passado) que tem
se comunicado por intermédio do nosso modesto medianeiro. Todos,
lamento afirmar, profundamente desconcertados pelas palavras
calorosas de incentivo à volta, por parte de nosso ambiente
doutrinário (dos espíritas!) em terras do Cruzeiro, à simplicidade...
À VERDADEIRA SIMPLICIDADE! Como sempre fora exemplificada
por Kardec e Chico Xavier.
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Só que no decorrer dos meses, temos notado que tudo vem se
desenrolando a nosso favor, do nosso médium e de seus Guias e
Mentores queridos.
Exemplo fiel disto, é que, no período que se intercalou de vários
meses, foram transmitidas duas (2) mensagens psicográficas do
grande emissário da Vida Mais Alta, o do

King, como

Espírito Martin Luther

veremos postadas originalmente em sua página de

divulgação espírita, gratuita, na democrática rede de comunicação da
Internet, Facebook: (www.facebook.com/vivaldopfilho).
Só que agora, todos nós vemos, estarrecidos, os gravíssimos
conflitos de ordem "racista" voltando a ocorrer em várias localidades
dos Estados Unidos da América do Norte, a Grande nação do mundo
civilizado!... mesmo tendo eles um presidente negro!...
Obviamente, que não devemos e nem podemos desconsiderar as
sérias ocorrências "racistas", embora camufladas em forma de
proteção à segurança dos injustiçados náufragos nos mares da
Europa.
O que vem dar força ao nosso esforço de continuarmos vertendo do
Céu as Mensagens dos gloriosos Agentes da Luz, tenham sido eles
muito "famosos" no seu passado terreno ou mesmo simples pessoas
do cotidiano humano.
Este, posso garantir, é apenas um dos inúmeros exemplos que
temos observado no decorrer de nossa tarefa mediúnica junto ao
companheiro encarnado.
Muita paz!
E continuemos seguindo para frente e para o Alto.

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

(Salvador/BA, 22 de junho de 2015, às 08hs53min)
Nota do médium: Esta mensagem espontânea foi endereçada
originalmente a um companheiro espírita do interior do Estado de São
Paulo, que, devido ao seu conteúdo profundamente moral e evangelizador,
ainda que bastante doutrinário, resolvemos dar-lhe publicidade, pois segue
a linha de orientações de nossos Guias Espirituais que tem o maravilhoso
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Espírito Elvis Presley como um dos seus integrantes, que compõe a Falange
do Espírito da Verdade.

Segundo o Espírito de Martin L. King, Jr., por nossa faculdade:
- “A passagem evangélica de Nosso Senhor Jesus Cristo acima,
representa muito bem a maneira como devemos lidar uns com os outros,
mas não somente entre povos negros e brancos, asiáticos ou africanos, mas
como homens e mulheres, Espíritos Eternos perante Deus, pois se o
Senhor, dentro da sua simplicidade impar e da sua personalidade grandiosa
e inigualável, aceitava de bom grado o auxilio daquelas mulheres: à
exemplo de Maria de Magdala, Joana de Cuza e Suzana, como é que nós,
seres tão imperfeitos e insignificantes perante o Universo, poderemos nos
sentir diminuído diante do socorro material de nossas mulheres, sejam
companheiras do lar ou apenas amigas de trajetória humana?
Precisamos, meus amigos, ter cabeça fria e arejada diante dessas
convenções meramente humanas, adquirindo nova força moral para
compreendermos, e, em definitivo, aceitarmos a condição de “irmãos” uns
dos outros, que, em verdade, só nos trará alegria e conforto espiritual, pois
se nascemos agarrados quase que às vísceras de uma mulher como não
aceitar-lhe o óbolo sagrado da gentileza em meio as turvas construções da
materialidade, que haverá de cair por terra, logo, logo, assim que
baixarmos a tumba sombria da morte inevitável, a nos reclamar da própria
consciência: Que fizeste tu, oh! Criatura, dos bens da terra que Deus
lhe confiou em benefício de ti mesmo e dos teus irmãos de
caminhada?!...”
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Um pensamento a mais...
Para nós, fiaca ecidenciado o cuidado que os Espíritos Amigos tem em
nos orientar sobre a necessidade de que tanto o homem quanto a mulher
tem resposibilidade de cuidar, seja moralmente quanto materialmente, das
necessidades uns dos outros, deixando de lado aquele pendor que a
maioria de nós temos de acreditar que somente o outro deve prover ou
estar com a maior resposabilidade de prover os cuidados que, em verdade,
todos nós carecemos da parte de uns dos outros.
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Sir William Crooks
(17/06/1832 + 04/04/1919)

“EU NÃO DIGO QUE ISSO É POSSÍVEL, EU
AFIRMO QUE ISSO EXISTE.”
Comentário após pesquisas de laboratório realizadas com a médium
Florence Cook. Homem de ciência, de renome internacional no campo da
Física e da Química. Crookes graças ao heliômetro de Greenwich foi a primeira
pessoa a fotografar os corpos celestes. Seus estudos giraram em torno da
espectroscopia, da descoberta do tálium e do quarto estado da matéria, ou
seja, o estado radiante.
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Capítulo # 3: William Crookes

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Uma Cidade no Além-Túmulo

“Ai de ti Corazim! Ai de ti Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivessem
ocorrido os prodígios que entre vós ocorrera, há muito tempo teriam se
arrependido, sentadas em pano de saco e cinza. Todavia, haverá mais
tolerância, no juízo, para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum,
acaso será elevada até ao céu? Serás rebaixada até ao hades! Quem vos ouve,
ouve a mim; quem vos rejeita, me rejeita; quem me rejeita, rejeita o que me
enviou.”
– Jesus (Lucas 10: 13-16)
(Haroldo Dutra Dias, “O NOVO TESTAMENTO”, 1ª. edição, CEI, 2010).

Seria bom demais se tivéssemos aqui uma forma segura de
averiguar o futuro da criatura humana.
Não que não nos seja possível apreender algo de sua natureza
intima espiritual, e isto eu falo dentro do concerto geral da
humanidade que transita, ou mesmo se arrasta pelos caminhos tão
tenebrosos da experiência carnal, pois, quem já teve a oportunidade
de estudar (em detalhes!) a preciosa obra do Espírito André Luiz (por
Chico Xavier/FEB) haverá de lá encontrar um episódio dos mais
interessantes, que é o que relata do seu auspicioso encontro com
alguns Instrutores da Vida Mais Alta, na obra: “NOS DOMÍNIOS DA
MEDIUNIDADE”, quando logo no capítulo 1, que segue às
apresentações gerais, passam a entreter relações com um aparelho
muito sui generis, que é o Psicoscópio.
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Um aparelhinho, aparentemente modesto, que serve muito bem
aos interesses da Espiritualidade Maior no que se refere a observação
da natureza humano-espiritual, em seu aspecto não somente
psicológico-social (geralmente formulado em ocorrências de natureza
exógena: O Vulto sempre impõe algo de si mesmo na intimidade dos
incrédulos!), como no conjunto de emanações fluídico-magnéticas
(multicoloridas e multivisuais) que haverão de lhe caracterizar em
telas panorâmicas: a personalidade profunda!... tendente ao que
haverá de ser, ou de realizar na sua jornada a frente, e desenrolando
para cada um dos expectadores, que são os seus devotados Guias e
Protetores
particulares,
como
um
verdadeiro
anfiteatro,
emoldurando-lhe as cenas intimas com pinceladas coloridas e
hiperdinâmicas de pura realidade passional, de vida passada,
presente e futura, dessa maneira possibilitando que tenhamos, Do
Lado de Cá, uma grau quase perfeito de predestinação, pelo menos,
quanto ao seu conjunto de caracteres morais, realizando, assim,
embora ainda inacabada, uma obra perfeita de sua futura experiência
reencarnatória.
Por que estamos assumindo este compromisso frente aos nossos
amigos do plano material, quando, sinceramente, poderíamos já estar
planado por mundos e habitações tão maravilhosamente perfeitas, ou
quase perfeitas (pelo menos para os sentidos atrasados do homem
terráqueo!), que é o de insistirmos, quase até o esgotamento de
nossas forças físico-astrais, diante de cada um de vocês, nossos
queridos irmãos da vida material, em afirmar que: positivamente, há
Esperança.
É claro que não podemos assegurar a vitoria final para todas as
criaturas, pois seria um desatino completo assumir esta
responsabilidade, a de dar fé numa causa perdida.
Mas, é certo que alguns, pelo menos alguns, poderão cruzar o
portal luminoso dos vitoriosos, após a perda da vestimenta
fisiológica, como verdadeiros triunfadores de uma acirrada batalha,
aquela sempre travada entre ele mesmo e a sua própria
consciência.
Mas como eu ia dizendo, com esse pequeno aparelho, atualmente
muito mais aguçado em seus sentidos mecânicos, os Espíritos
Amigos, e mesmo aqueles que lutam ao lado de seus pupilos sobre a
face do mundo como valorosos benfeitores desencarnados, sim, pois
o temos em caráter móvel e portátil, podem aferir a condição mental
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dos seres hospedados na Terra, passo a passo, como se estivessem
monitorando um grande mar turbulento e perigoso pelo qual teimam
em transitar não por pura obrigação, mas por amor a Jesus e aos
seus entes queridos que ficaram para trás na romagem carnal, mas
que continuam necessitando, hoje, mais do que nunca, da
assistência afetiva e moral dos que já transpuseram o pórtico sagrado
da Vida Imperecível como senhores de si mesmos, embora, também,
muito conscientes de que precisam continuar avançando, e
avançando sempre na direção do Infinito.

Olivia Newton-John
(http://www.olivianewton-john.com/)

E dentre esses verdadeiros Arautos da Vida do Infinito, estão
àquelas bondosas almas que se localizam, ou atualmente residem, na
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9ª. Esfera Espiritual da Terra,

que

compreende,

em

sua

especialidade, acolher em seu seio luminoso e radiante todos os
Espíritos que desencarnaram na experiência humana, seja na Terra
material ou em suas demais dimensões espirituais (e subdimensões), como triunfadores da matéria, não seres perfeitos, mas
unicamente seres perfectíveis, que lutaram, batalharam e cumpriram
com as suas obrigações no âmbito de suas tarefas gerais na esfera da
Cultura, da Ciência e da Música, todos felizes e irradiando de alegria
por terem sido uma peça sensível, embora muito humilde, na
engrenagem do mundo cartesiano, chegando a contribuírem com o
embelezamento da vida planetária como Anjos Alados do Mundo
Cintilante das Notas e das Partituras, dos Pinceis e das Telas,
formoseando a natureza mental de toda a Terra com as rosas
encantadoras do amor e do romance, da aventura e do heroísmo,
fazendo o homem-animal sentir, e sentir cada vez mais com o seu
coração e não apenas pela sua genitália, lhe assegurando: que vale
a pena amar mais do que ser amado, embora nada afirme a Lei
de Deus contra o desejo, sempre saudável, de também ser amado.

Segundo William

Crookes, estas duas imagens acima refletem muito bem o nível de

sensibilidade e de ternura que encontraremos nesta específica 9ª. Dimensão
Espiritual da Terra, embora a generalidade, a versatilidade e as particularidades de
sua Natureza sejam coloridas e exuberantes, como haverá sempre de reinar em todos
os Universos Múltiplos de Deus.
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Quando os amigos encarnados passarem a se inteirar melhor das
inúmeras mensagens espirituais que tem sido apresentadas ao plano
de matéria densa por intermédio de nosso amigo-médium Vivaldo
Filho, particularmente as que se dedicam a verter do Mais Alto as
Revelações Espirituais sobre a Vida do Senhor, com as suas naturais
conseqüências para o futuro da humanidade terrena, isto, dentro do
maravilhoso concerto de evidências matemáticas insuperáveis
sobre a Nova Genealogia do Cristo a partir da genética dos
diversos mensageiros encarnados que, atualmente, compõem o
séquito ou a Caravana de Espíritos da Monarquia Divina de Jesus,
composta pelo Rei São Luis IX de França e a sua parentela espiritual,
que, segundo já foi explicitado em diversas obras de nossos
Benfeitores da Vida Mais Alta, por Vivaldo, são os profetas, as
prostitutas e os santos evangelistas, dentre outras personagens
muito simples da vida dos hebreus e dos cristãos primitivos, que, de
alguma maneira, contribuíram para o sucesso da implantação e da
divulgação da Boa Nova no mundo e que nos últimos decênios
VOLTARAM do Além-Túmulo para que, agora, no seio da
comunidade humana terrena, possam dar prosseguimento aos
sagrados desejos do Senhor, que é o de realizar o Bem e o Belo por
intermédio de uma verdadeira Educação: toda ela centrada no Amor,
na Ternura e no Respeito ao divino nome do Cristo.
O Espiritismo traz, em si mesmo, todas as condições doutrinárioeducativas para fazer o ser espiritual que transita na terra material,
com o auxílio de uma vestimenta fisiológica, definitivamente,
compreender que somente Jesus Cristo: é o nosso Caminho, a
nossa Verdade e a nossa suprema Vida com Deus.
E que jamais iremos ao Pai senão por Ele.
Agora, tomemos da atenção e nos foquemos nas diretrizes
Evangélicas destes Missionários da Luz, fazendo de suas palavras o
nosso modelo de vida na Terra, segundo a Santa Mensagem do
Espírito da Verdade.

William Crookes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 18 de agosto de 2015, às 19hs08min)
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Nota do médium: Uma curiosidade marcante nas irradiações fluídicas e
da estrutura físico-astral do campo áurico de Sir William Crookes, é que elas
trazem em sua intimidade um variado tom de rosa suave vibrante e azul
celeste suave, numa cápsula ovóide hipersensível a expandir-se de dentro
para fora, como se milhares e milhões de cintilantes estrias, nestas mesmas
tonalidades, sendo lançadas de dentro para fora, formassem uma espécie
de cápsula protetora, que mantém toda a atividade fisiológica e fisioquímica
interna de seu corpo espiritual.
Com toda a sinceridade, nunca antes havíamos visualizado uma estrutura
astral dessa natureza, muito linda e muito impressionante de se observar,
como se estivéssemos dentro do mais perfeito serviço tecnológico do Mundo
Superior, mesmo que na nossa humilde residência do plano material.
Fora como se estivéssemos diante de um regular disco voador, do porte
físico-astral de nosso Amigo Espiritual, como se esta formidável estrutura
plástico-elétrica fosse a responsável não somente pela sua vida intima
(orgânica, fisioquímica e mental), mas, também, e muito naturalmente, por
sua proteção exterior à ela mesma, num ato continuo de lançamento de
finíssimas estrias luminosas (psi-fótons), em rajadas cadenciadas e
milimetricamente perfeitas, no que diz respeito a sua tessitura e a sua
luminosidade, em movimentos, segundo ele mesmo, de: “empuxo de
dobra”, o que lhe permite entrar e sair de nosso plano de ação sem ser
pego de surpresa pela generalizada contenção do meio ambiente inferior da
Terra material. E ele acrescenta: - “Isto, que, obviamente, em decorrência
do alto grau de sensibilidade mediúnica a que estamos atrelados. Sem
termos do nosso lado um equipamento psíquico adestrado para essa
finalidade, qualquer que seja a natureza de nossa missão, sempre poderá
incorrer em grave insucesso para os protetores desencarnados do sujeito,
ou médium. Embora, diga-se de passagem, que qualquer empreendimento
na vida mental e emocional dos seres encarnados, de uma maneira geral,
sempre haverá de trazer maior ou menor grau de complicações para a
nossa vestimenta astral (perispíritual). Quem se atreve a adentrar qualquer
ambiente hostil, principalmente os da natureza mental e emotiva
humano-nuclear, terá que se haver com as naturais conseqüências de sua
missão heróica!”
O Dr. Crookes, ainda nos esclarece: - “Esta estrutura cilíndrico-ovóide
apresenta-se regularmente, variando cada classe de Mensageiro, entre os
Espíritos Protetores, que se adaptam no decorrer dos anos e dos séculos a
um tipo especifico de tarefas e missões, sejam elas empreendidas durante
as suas estadias nos Mundos Espirituais ou durante a sua permanência,
mesmo que temporária, nos Planos de Matéria mais sólida, com isto
passam a forjar na própria intimidade psíquica todo um mecanismo
transcendental (um novo órgão para-psíquico), que, em momentos
específicos, irá lhes ajudar a empreender as suas missões, todas elas,
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invariavelmente, sujeitas à aprovação dos seus Guias da Vida Maior e
condicionadas ao merecimento dos seus respectivos tutelados, pois, como
dissemos mais acima, seria praticamente inviável manter o controle das
rajadas de psi-fótons no ambiente da Terra, nessas condições a que nos
reportamos, sem o auxílio magnético-emocional, e positivo, dos seres
encarnados sob o nosso cuidado e a nossa atenção.”

O Espírito Elvis Presley, ao lado de Santa Clara, é o Diretor Responsável da Equipe de
Auxiliares: Protetores, Mentores e Amigos Espirituais de nossa Mediunidade, provenientes da
9ª. Esfera Espiritual da Terra, da qual é integrante o nosso amado benfeitor William Crookes.

Há algum tempo atrás, se não me engano já no começo de 2015, ao
recebermos a visita de Elvis em nosso lar, uma das inúmeras desde que
iniciamos a nossa tarefa juntos na psicografia em 2012, sempre sob o
auxílio direto de Veneranda e de Chico Xavier, ele nos fez notar, pela
clarividência, o quanto se ressentia quando eu praticamente o forçava a se
manifestar ao nosso campo visual de uma maneira mais ostensiva, quando
passou a nos ministrar um aspecto muito curioso das comunicações visuais
Intermundos, ou seja, a força mental que eles, os Espíritos bondosos,
fazem para praticamente se corporificarem em nosso campo de ação, ou,
pelo menos, de se semi-materializarem, com isso nos dando condições de
lhes perceber a presença astral, e mesmo física.
Muitos de nós, mesmo os médiuns mais antigos, cremos que os nossos
Amigos Espirituais não precisam fazer grandes esforços para que possamos
velos. Isso é um grave engano, porque toda e qualquer manifestação

55

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
mediúnica acarreta, tanto para eles quanto para nós encarnados, um
dispêndio de força fluídica que, às vezes, se tornam sobrecarga de força
nervosa que, mais a frente, poderá nos fazer falta.
Por que eu falo isto, meus amigos?! Somente para deixar claro que,
mesmo para nós, que procuramos viver uma vida pacata e sem grandes
incursões na atmosfera social do nosso mundo, tão viciada pelos teores
deprimentes do álcool e de outras emanações fluídicas do espelho mental
das criaturas encarnadas, e desencarnadas em sua companhia, toda espécie
de manifestação espiritual nos acarreta uma série de dispêndio de força
nervosa, embora, e muito naturalmente, que nos casos consagrados à
Espiritualidade Maior sempre teremos mais, receberemos mais do que
venhamos a doar.
Entretanto, pelo menos enquanto não passarmos a um mundo de
regeneração, todo comunicado e toda manifestação espiritual nos custará,
invariavelmente, certa cota de sacrifício, quanto dispêndio de força vital.
Se os nossos benfeitores, vez ou outra, nos acolhe ao seu coração
enchendo-nos a alma de carinho e respeito, não podemos desconsiderar
que tem sido, mesmo, mais por caridade deles do que por méritos nosso.
Então, ontem mesmo, vimos o alimento que colocávamos em nossa boca
ser absolutamente desmaterializado por eles, os Espíritos, e de uma
maneira tão positiva, tão cadenciada e seqüenciada, que não passou pela
minha mente qualquer margem de dúvida em relação a este fenômeno tão
exaustivamente estudado pelos eminentes pesquisadores do passado,
dentre eles o próprio Dr. William Crookes.
Com isto, desejamos dizer que, para mim mesmo, estas ocorrências, e
graças ao bom Deus, tem sido quase que uma constante em minha vida
mediúnica, quando passamos a vislumbrar uma série de ocorrências
transcendentais que logo se integram no conjunto de orientações
evangélicas de Jesus Cristo.
De nossa parte, só podemos assegurar que cada experiência na vida
material é, sem dúvida, um grande patrimônio que Deus nos doa para que
possamos executar determinadas tarefas junto a outros Espíritos, afins ou
não, no intuito de amarmo-nos uns aos outros de maneira incondicional e
irrestrita, embora o tom da caridade deva ser sempre dosado à condição
moral e intelectual dos nossos companheiros de experiência humana, pois
como seguramente nos diria Humberto de Campos (por Chico Xavier):
“Não seria correto saltar uma matilha de cães selvagens entre um
grupo de amoráveis crianças de colo.”
Se posso me reportar nestes termos, em relação aos meus irmãos
encarnados, é assim que, às vezes, eu tenho lhes observado como
verdadeiras “crianças de colo” não somente necessitadas de carinho, mas
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também de muita educação e muita disciplina, particularmente entre
aqueles que abraçaram o mandato de Amor na Mediunidade com Jesus
Cristo, mas que continuam “querendo e levando a vida material numa boa”,
como se nada houvesse mudado na vida moral deles.
Algo de se lamentar e de entristecer a cada um de nós que temos
procurado fazer do Espiritismo e da Mediunidade o nosso mais caro ideal de
vida, obviamente, depois da construção de um verdadeiro lar na Terra.
Por isso, temos notado que os nossos Benfeitores Espirituais tem pesado
na tinta com a qual se utilizam para compor as suas mensagens de alémtúmulo.
Se estamos agradando aos amigos e irmãos espíritas, tanto eles, os
Espíritos, quanto eu mesmo na minha condição de intermediário
insignificante, não saberíamos dizer ao certo, embora eu tenha ciência de
que muitas pessoas, no Brasil e no exterior, de uma maneira geral, estão
acessando o nosso singelo trabalho psicográfico pela Internet (Facebook), já
que existe por ai aquela frase muito conhecida: “Cada cabeça (mente) é
uma caixinha de surpresas!”
Então, se os nossos Guias e Protetores dão, de si, tanto suor e vertem
tantas lágrimas por cada um de nós aqui, por que não fazermos o mesmo
em relação a eles, dando um pouco mais de nós mesmos em sacrifício à
causa de Jesus Cristo, pelo Espiritismo?
Pensemos nisto.

Elvis: O Eterno Rei do Rock and Roll.
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DR. CARLOS CHAGAS
(ANDRÉ LUIZ: PSEUDÔNIMO UTILIZADO NAS
OBRAS MEDIÚNICAS DE CHICO XAVIER).
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Capítulo # 4: André Luiz

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Uma Mensagem de Otimismo

“Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir,
ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós serão
simples palavras que o mundo consome.”
– D. Maria João de Deus
(Chico Xavier/Ramiro Gama, “LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER”, Editora LAKE).

Numa cartada fantástica, no divino carteado das realizações
morais, quando passamos a compreender com mais segurança o
valor imenso das conquistas do Espírito eterno, pôde o nosso Amigo
Espiritual Elvis Presley produzir mais este generoso trabalho, munido
do imenso manancial de Astros e Estrelas que, hoje, do Mais Além,
em sua maioria, na condição de Entidades desencarnadas, fazem luzir
aos povos do Mundo Material as formidáveis claridades de um
formoso “concerto”, totalmente forjado a parir das cintilantes notas
de esperança e amor, ternura e encantamento, saúde e paz, dentre
outras realizações do Espírito Imortal, no qual, na condição de
devotado Produtor Artístico, prossegue na lida procurando cumprir,
com a parte que lhe cabe, a promessa do Senhor da Vida, de que
“não haverá órfãos” diante de Seu Absoluto Amor e de Sua
Inesgotável Assistência, marcando, dessa maneira, um novo
recomeço para as suas inúmeras tarefas junto à Equipe da Verdade,
pois a primeira parte deste excelente trabalho de Constelações e
Estrelas, Astros e Divinos Sóis que brilham intensamente pelo Amor
de Nosso Pai Celestial: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”,
realizado ainda no ano de 2012, já foi devidamente entregue ao
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público geral de forma completamente gratuita e exclusiva (em
formato de arquivo digital em PDF pelo serviço da internet:
www.facebook.com/vivaldopfilho) quando passa a trazer do Mais
Além uma verdadeira romaria de dedicados Amigos e Benfeitores
Espirituais, dele mesmo e do próprio médium Vivaldo Filho, este
último, que sabemos ser a reencarnação do heróico Rei Cristão

Luis de França,

São

todos eles forrados por maravilhosos véus de ceda

divina de onde vemos partir magníficas pétalas: da compreensão, da
dedicação, do zelo e da entrega total aos estudos dos Evangelhos e
das obras de Allan Kardec, quando todos nós, desencarnados e
encarnados, passaremos a compreender um tanto mais e um
pouco melhor, que seja, do pensamento sublime do Senhor, dessa
maneira fortalecendo-nos para o enfrentamento corajoso e destemido
das inúmeras dificuldades que ainda trazemos dentro do próprio
coração, quanto das imensas dores que pairam sobre o clima
bravio do mundo carnal, pela obra excelente e magnânima, em
nós mesmos: da paciência e da tolerância, dessa forma
abreviando o resgate das nossas imensas dívidas para com as Leis de
Deus, torcendo para que cada um de nós, sem exceção, ao final do
jogo excelente da realização intima, possamos sair vitoriosos!
Sejamos como o grande e inesquecível Apóstolo da Gentilidade,
Paulo de Tarso, congregando amigos e companheiros ao longo do
caminho, para que unidos no mesmo ideal de Espiritualização de toda
a Terra possamos encontrar o arrimo do companheirismo e da
lealdade, da força e da coragem, seguindo adiante, sem descanso,
no rumo certo da Imortalidade Gloriosa.
Muitas alegrias e votos de eternas esperanças! são as minhas
palavras de incentivo a todos os irmãos que se fizerem humildes
leitores desta modesta empresa, a qual aprouve o Senhor da Paz nos
consagrar por dádiva extrema de Sua Incomparável Providencia.
Deus conosco.

André Luiz (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 16 de agosto de 2013)
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Nota do médium: Este querido benfeitor tem sido o mais atuante Autor
Espiritual da nossa modesta obra mediúnica, naturalmente pelo conjunto de
realizações que produziu (do Astral) na companhia de Francisco Cândido
Xavier, além, é claro, do auto grau de conhecimento cientifico que detém
por ter sido ele, dentre outras personalidades, quando reencarnado na
Terra, o eminente Dr. Carlos Chagas, e evidentemente que por causa de
sua enorme generosidade em me aceitar como um dos mais apagados dos
seus pupilos mediúnicos. – Risos.
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Ed Sullivan

Elvis no: “The Ed Sullivan Show”, 1957.

Elvis Presley, a cantora brasileira Leny Eversong e
Ed Sullivan, em 1957.
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Capítulo # 5: Ed Sullivan

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Um Encontro Daqueles!

Como poderíamos entender as palavras sempre repletas de luz e
carregadas de ternura de Amigos tão dedicados e tão queridos,
quanto às da piedosa Entidade Veneranda e as do nosso estimado
amigo André Luiz, que tem se dedicado, ao extremo, pela divulgação
primorosa dos princípios Evangélicos no Espiritismo, por sua vez,
homenageando primeiramente o Nome e a Glória Suprema de Deus,
nas Personalidades de nós outros, simplórios artistas do Grande e
Maravilhoso Palco da Cultura Viva: A Caridade?!...
E como poderíamos viver, sentir e amar sem ela?!... Sem
esta doce e preciosa virtude?
Seria muito simplório de minha parte voltar a parafrasear estas
duas personalidades da Vida Maior que, de um tempo para cá, vem
dando ênfase ao esforço de nosso tão querido Elvis A. Presley, como
ficou conhecido em sua última romagem pela Terra física, nos
proporcionando, aos Espíritos Amigos, sempre em débito para com a
Eternidade, a oportunidade de trabalhar sempre, e cada vez mais, no
interesse de trazer das Imensidões do Grande Edifício Espiritual as
mais diferentes formas de pensamento acerca da Vida no Infinito e de
sua relação com o Plano das Formas Carnais, permitindo que todos
nós, credores da Paternidade Divina, venhamos a contribuir de
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alguma forma, mesmo que muito imperfeita, com o inadiável serviço
de Espiritualização do orbe planetário.
Não temos outro interesse senão o de agradecer tamanha dádiva
dos Céus, mediante a qual estamos agora entregando aos nossos
irmãos sediados no plano material algumas das nossas mensagens,
delicadamente produzidas pelos Seres Espirituais que fizeram de seu
trabalho, na Arte, na Ciência e na Cultura do Mundo, o mais perfeito
libelo de amor e paixão, alegria e sincera ternura, para que todos,
indistintamente, pudessem brindar no cálice saboroso do amor e do
devotamento ao bem e ao belo, sem distinção de classe, credo ou
raça, sempre no encontro perfeito com Jesus Cristo, o nosso Mestre e
Salvador.
Desejamos sempre muitas alegrias a cada um em particular, e nos
despedimos aqui abrindo esse encontro de Luz Divina, formulando
votos de que continuem consumindo as agradáveis exéquias do
Mundo Maior, em forma de abençoadas oportunidades de estudo e
aprendizado, que haverão de lhes produzir para o grande porvir: AS

ETERNAS ALEGRIAS DA PAZ!
Num encontro como este, não teríamos nada mais o que dizer
além de muito obrigado!

Ed Sullivan (Espírito)
(Salvador/BA, 19 de agosto de 2015, às 01hs53min)
Nota biográfica (Wikipédia):

Ed

Sullivan, nome artístico de Edward Vincent Sullivan, (Nova

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

da

cultura

televisiva

norte-americana,

principalmente

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

nomes

da música popular

Presley, Beatles, Rolling

Stones, The

em

todo

o século

Doors, The

Bee

XX: Cher, Elvis
Gees, James

Brown, Jackson Five, entre outros. Morreu de câncer no esôfago.
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Barry White

Barrence Eugene Carter, mais conhecido como Barry White (Galveston, 12 de
setembro de 1944 — Los Angeles, 4 de julho de 2003) foi um cantor e produtor musical norteamericano. Compositor de inúmeros sucessos em estilo soul e disco e de baladas românticas,
e um intérprete com voz profunda e grave.
(Fonte: Wikipédia).
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Capítulo # 6: Barry White

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Deixem a Música Tocar!

“Uma só lágrima, que console e esclareça um coração atormentado – explicou
Jesus -, vale mais que um sinal imenso no céu, destinado tão somente a
impressionar os miseráveis sentidos da criatura”.
(Humberto de Campos/Chico Xavier, “BOA NOVA”, FEB).

O corpo espiritual... Sim ele mesmo!
É verdade que não temos como lhe aferir, por enquanto, e em
detalhes, a sua intrínseca natureza fisiológica e fisioquímica.
Mas ele existe mesmo, e é uma realidade incontestável, pelo
menos para nós que já podemos vislumbrar a Eterna Luz com o
olhar surpreso do estudante e aprendiz iniciante de Espiritualidade
(pelo menos, no que eu possa me recordar até agora!), que,
naturalmente, sempre sequioso de mais e mais conhecimento,
procura percorrer o seu atento olhar, e muito emocionado coração,
sobre as páginas incandescentes do Evangelho Libertador, nas
palavras carregadas de fibra e sentimento do Apóstolo Paulo, que, a
seu respeito, profetizou quanto à sua perfeita trindade, no seu exato
aspecto pluridimensional: Corpo, Alma e Espírito.
Então, para cada Perispírito: teremos um corpo, uma alma e um
Espírito?!
A Unidade Espiritual, por assim dizer, só encontraremos em Deus.
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Ou a Personalidade Una: A Síntese Perfeita de Todas as Coisas, se
assim podemos nos expressar, só teremos no Pai, o Criador Incriado.
Segundo temos entendido, a Mente Espiritual se desdobra, se
amplia e se desenvolve de múltiplas maneiras, e de múltiplas formas.
O tão aplaudido e venerado perispírito da filosofia espírita, segundo
o entendimento de Allan Kardec, codificada por este amoroso coração
que aportou ao solo terrestre com o mais profundo sentimento de
ternura e veneração às coisas sagradas do Senhor desde os tempos
recuados do cristianismo primitivo, quando o Divino Mestre nos
trouxe a Revelação Suprema do Amor, legando à imensidão dos
Espíritos endividados da Terra, corações ainda perdidos pelas
tormentas do egoísmo e da rebeldia, o exemplo e o legado
pessoal de renúncia aos bens materiais, na conquista de si mesmo, e
perante o Pai Celeste, a frente das gerações futuras!
E aqui estou, cheio de vontade e cariciosa ternura pelos que deixei
no passado terrestre, e que tenho me feito, desde então, o solidário
(mas não solitário!) artífice da Caridade e da Universalidade
Fraternal, pois não poderia ser de outra forma, já que muito lutei e
batalhei, em vida, pela igualdade de valores espirituais entre os
homens, fossem eles: brancos, negros, pardos, amarelos ou índios.
Agora, que me sinto bem mais disposto, venho lhes trazer o meu
amor e o meu afeto de amigo leal e dedicado ao Cristo Senhor, que,
pela pura e sincera (não a mentirosa, como muitos se habituaram a
vivenciar!) verdade de um coração apaixonado pela Música boa e
sadia (a que não humilha, e nem nos envergonha!), e pela Cultura
verdadeiramente voltada para o que é decente e de real valor para
o coração humano, procura superar as suas imensas dificuldades
morais, acreditem, para romper os liames que quase barram, de
maneira intransponível, as nossas manifestações, as minhas próprias
e a dos demais Mensageiros Espirituais que consagram, mesmo que
de maneira muito limitada, o seu escasso tempo em tarefas de auxílio
e amparo aos amigos que se mantém reencarnados no solo terrestre,
mesmo que, e ainda, numa época tão linda e especial quanto a do
Natal de Jesus.
A emoção, sem dúvida, é muito grande!...
Fica mesmo muito difícil tentarmos transmitir aos irmãos de
caminhada terrena como se processam essas inúmeras visitas
espirituais, numa época tão maravilhosa quanto esta, realizadas por
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uma incontável caravana luminosa de Agentes e Servidores do
Evangelho do Cristo, mediante a coordenação dos graduados
Ministros da Vida Planetária, que, por sua vez, somam-se à outras
Entidades Sublimes vindas de outros planetas de nosso sistema solar,
comovidas e emocionadas pela aura de mansidão e solidariedade
que exala por todos os poros da nossa humílima esfera planetária.
São imensas constelações de carruagens aladas entre inumeráveis
agitações de Seres verdadeiramente evangelizados que nutrem-se do
amor e da ternura, uns dos outros, e das vibrações apaixonadas dos
humanos da Terra pelo Cristo Adorado, numa corrente magnífica,
quão deslumbrante, de perfeita união entre os povos do Céu e os
povos da Terra, quando, de maneira muito singela e delicada,
passam a depositar em cada lar, como em cada local, seja debaixo de
uma ponte que abriga o mendigo ou entre a nascente de um rio, no
mar, ou nas regiões esquecidas do sertão brasileiro, e mesmo da
nossa mãe África, ou seja, em cada parte do mundo onde se esteja
alguém pensando e sentido o Bem, os ramalhetes da excelsa
proteção de Jesus, confeccionados em material semelhante à
formosas estrelas luminosas em tons de prata-carmim, a
representarem o AMOR de Deus sobre a massa humana, que
muito tem lutado pelo seu crescimento moral, é certo, apesar de
caminharem por ondas arrebatadoras, quão muito perigosas, de
sexualidade transviada (no sentido da falta de pudor e de respeito
para com o próximo!), de louca paixão pelo consumo e ainda de
insana contemplação pelo que é do próximo, seja em forma de bens
materiais ou espirituais, físicos e morais, não parando para medir as
conseqüências de tamanha insensatez.
Se em dezembro temos o Natal de Jesus, representando a entrega
do seu perfeito amor e da sua completa dedicação ao Deus de
Bondade, em junho temos a Verdade em João Batista, como o
precursor da Boa Nova, e, naturalmente, o Enviado Celestial da
Terceira Revelação, personificado na figura do Espírito de Verdade.
Um, trouxe-nos a luz do entendimento maior: A Caridade.
O outro, mais aquinhoado de valores divinos, Uno com o Pai,
depositou sobre a humanidade inteira, do nosso passado, do nosso
presente e do nosso grande futuro, a augusta presença de Deus no
coração de cada criatura, mediante a sua promessa de que O Seu

Reino não é Deste Mundo!
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E é exatamente dessa maneira pela qual devemos encarar o
Grande Natal de Jesus, como um convite, a cada um de nós, para
que nos preparemos para o grande retorno, na VOLTA, e quem sabe:
definitiva, ao Mundo dos Espíritos.
Temos aqui, dois números sagrados para os Cristãos.
Vejamos:
O Santo Natal de Jesus, em dezembro, no mês doze (12).
O alegre e festivo São João, em junho, no mês seis (6).
- 12 + 6 = 18. Ou seja, temos aqui: o número 1, que representa
muito bem o mês (1) de janeiro, de nascimento de Elvis Presley, no
ano de 1935. E ainda, o número 8, que representa muito bem o mês
(8) de agosto, de morte de Elvis Presley, no ano de 1977.
Mas, haverão de perguntar: “O que tem haver esses cálculos com
o nosso bate-papo, com esse nosso livro, e com esse nosso capítulo
1”?
Responderemos de maneira muito simples e racional, procurando
traçar um paralelo desse nosso encontro natalino muito especial com
as tarefas mediúnicas, nada casuais, de nosso médium Vivaldo:
Primeiramente, por ser Elvis Presley o generoso Autor Espiritual
(ao lado da venerável Santa Clara de Assis) desse nosso livro de
agora, quanto o da obra anterior: “MENSAGENS DE ALÉMTÚMULO”.
- Se somarmos os dois números acima: 1 + 8 = 9. Ou seja, o
enigmático mês (9) de setembro, do ano de 2012, que deu início ao

70

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

esquema matemático das obras que virão trazer uma nova luz sobre
as vidas passadas (e porque não: futuras!) de nosso querido
médium, em conexão perfeita com a sua missão atual frente ao
Consolador Prometido. Isso, com a devida conclusão da produção
psicográfica, iniciada no mês (6) de junho desse mesmo ano de
2012: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos,
Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em
homenagem ao livro “VOLTEI”, do Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).
________________________

“ANDRÉ: O Apóstolo da alegria”: E poderia haver um “sorriso”
mais alegre e mais encantador do que o de Elvis Presley?!
________________________
E dentro desse esquema maravilhoso de fatos e evidências
matemáticas, podemos dizer que, já ao tempo do Cristo, dois dos
Apóstolos do Senhor: André (Elvis Presley) e Filipe (Vivaldo P. S.
Filho), já tinham a incumbência de retornarem, mais a frente, ao
solo do plano material, para verterem do Mais Alto as luminosas
pétalas de carinho e ternura, amor e solidariedade dos Celestes
Mensageiros da Música, das Artes, da Ciência como da Política, todos
egressos, mesmo que espiritualmente, da 9ª. Esfera Espiritual da
Terra: Arte em geral ou Cultural e Ciência.
Nota do médium: O texto de Barry White, naturalmente vem recomendar aos
nossos amigos leitores que se dirijam às demais obras de nossa lavra mediúnica, já
que todas elas seguem uma linha racional de revelações espirituais com a
participação de vários Espíritos dessa categoria por ele citada.
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A classificação desta determinada Esfera Espiritual # 9, foi apresentada
originalmente pela saudosa médium mineira Heigorina Cunha, em parceria
mediúnica com Chico Xavier, na obra “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André
Luiz e Lucius (Editora IDE, Araras/SP, da 1ª. Edição: 1983).

Evidentemente, que os números e os cálculos perfeitos até aqui
apresentados, tanto quanto nas obras anteriores de nosso médium e
que fazem parte de um “arranjo” todo especial no qual as Vozes do
Céu fazem-se presentes, não apenas pelo esquema miraculoso da
Mecânica Matemática de Deus como por intermédio, segundo os
seus Autores Espirituais, de uma variada, quão surpreendente,
quantidade de mensagens espirituais, todas elas, cunhadas a partir
do próprio coração de cada um desses Celestes Mensageiros, estão,
invariavelmente, autenticados pela natureza toda moral e toda
evangélica de seus pensamentos.
Mas vejamos o que podemos deduzir, a partir do ano (1977) da
desencarnação de Elvis Presley, já que não podemos esquecer
que esta especifica data foi encontrada a partir da soma do número
18 (1 e 8, do resultado feito com o mês de dezembro e junho, que
representam o mês de nascimento de Nosso Senhor e o de João
Batista, o seu precursor na Boa Nova, e mais tarde o seu enviado
celeste na Terceira Revelação Divina, como o

Espírito de Verdade):

- 1 + 9 = 10: O numero máximo dos Cristãos, apresentado nos DEZ
(10) MANDAMENTOS DE DEUS. E ainda: O dia (10) de nascimento
de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), no século XX.
- 7 + 7 = 14. Temos aqui: O número 1, que corresponde ao mês (1)
de janeiro de nascimento de Santa Isabel de Aragão (A segunda
mais graduada Entidade que Supervisiona as atuais Tarefas
Mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho, a reencarnação de São Luis IX). E
ainda: O número 4, que não somente corresponde ao mês (4) de
abril de nascimento de Francisco Cândido Xavier (A primeira mais
graduada Entidade que Supervisiona as atuais Tarefas Mediúnicas de
Vivaldo P. S. Filho, a reencarnação de São Luis IX), como marca o
histórico, quão sagrado, nascimento do Espiritismo, no século XIX.
Nota do médium: Quando já tomamos conhecimento, pelas obras
anteriores, que Chico Xavier foi Kardec.
Que Vivaldo foi São Luis.
E que Santa Isabel se utilizou do nome de outra sua personalidade carnal
(o de Irmã Rosália), para grafar a belíssima mensagem: “A caridade
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material e a caridade moral”, do capítulo XIII, item 9, de O Evangelho
Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.
Notemos que este capítulo XIII, nos reporta ao século XIII, do nascimento de São
Luis IX (9), enquanto o específico item 9 nos conduz ao enigmático mês (9) de
setembro de 2012, quando finalizamos a primeira parte original da obra
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Coordenação Espiritual
de Elvis Presley & Santa Clara de Assis (a Padroeira da Televisão, segundo a Igreja
Católica), em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB),
quando, este mesmo número 9, representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra,
segundo André Luiz e Lucius, na obra “CIDADE NO ALÉM” (Heigorina Cunha/Chico
Xavier, Editora IDE, com sua 1ª. Edição em 1983).

- E se formos fazer mais uma soma, a do número 10 + 14,
encontrados mais acima = 24. Quando teremos, e finalizando essa
nossa pequenina exposição matemática, o simbólico dia (2) e mês
(4) de abril do nascimento de Chico Xavier, no século XX, não
somente a reencarnação de Allan Kardec, no século XIX, como ainda
a reencarnação do próprio São João Batista (numa Reencarnação
Múltipla com São João Evangelista), ao tempo do Cristo, e que
mais tarde “VOLTOU” na figura sublime do

Espírito de Verdade

para dar prosseguimento à mensagem gloriosa do Evangelho.
Nota do médium:
Quando 2 + 4 = 6. O exato mês (6) de junho, quando se comemora o
nascimento de São João Batista.
Portanto, a conta fecha exata.
Da maneira que Barry iniciou conectando o aniversário de nascimento do
Senhor com o aniversário de nascimento de São João Batista, ele encerrou!
Isto, sem que eu mesmo, por antecipação, pudesse dar conta de como ia
tudo acabar.

Nota de André Luiz:
A mente mediúnica, sob determinadas condições, e variando a capacidade
psíquica de cada sensitivo, poderá devassar os escaninhos do “passado”
próximo ou remoto (e até mesmo do futuro!), passando a absorver
diretamente da mente do Agente Espiritual todo um arsenal de
impressionantes informações em forma de imagens e sons, cheiro e
cores, que, à época do comunicado “original”, realizado pela sua faculdade
mediúnica, não pode ou não quis, o Espírito comunicante, que fosse
transmitida naquele momento inicial.
O que naturalmente poderá ser feito mais adiante, seguindo os tramites
originais de sua tarefa e de seu compromisso espiritual junto aos seus Guias
e Mentores da Vida Maior.
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As lágrimas que escorrem de meus olhos, cheios de encantos e
maravilhas espirituais, não são mínimas, acreditem meus amigos e
irmãos queridos.
De mim mesmo, posso assegurar a cada um de vocês, sem medo
de me acreditarem um tanto vaidoso, que tenho a máxima “fortuna”
da felicidade de ter podido, ainda quando encarnado no solo da
maravilhosa Terra (embora esteja sendo tão maltratada por muitos
de nossos irmãos encarnados que ainda não a olharam pelos “olhos
do Cristo”!), encontrado a felicidade de realizar um pouquinho de
caridade: caridade entre aqueles aos quais convivi no aconchego da
família consangüínea, e um pouquinho, ainda, de caridade para com
as demais pessoas, que, creio agora, sinceramente, deveriam ter sido
o maior motivo de minhas atenções, segundo o ensinamento que
recebemos do Cristo, de que: “aos mais carentes e aos mais
necessitados haveríamos de entregar o melhor de nós mesmos”.
Oh! meus irmãos, quanta felicidade!...
Ah! já ia me esquecendo...
O Corpo Espiritual... esse nivelador de nossas consciências, que
mais têm suportado as nossas iniqüidades do que, necessariamente,
ter-se elevado na hierarquia dos “fluidos”.
Em uma das muitas “aulas”, que temos tido a oportunidade de
freqüentar na companhia do nosso querido médium encarnado, que
se expõe sem grandes conflitos de consciência (apesar de saber
muito bem que os seus irmãos de crença espiritista, no Brasil,
sempre estão havidos por mandar algum “pobre médium” para a
fogueira da nova inquisição espírita!), e com a coragem dos
verdadeiros
cristãos
primitivos,
diante
da
tão
alarmante
movimentação espírita que haverá de lhe crivar de petardos
magnéticos inferiores com a justificativa de estar, ele, o pobre
coitado, mistificado, vimos nitidamente e com esses olhos que a terra
jamais comerá como o equipamento fisiológico – obrigado, amigo
André Luiz!... Risos – dos seres encarnados tem sido induzido a se
transformar, ou se transfigurar, numa parafernália que mais se
parece com um amontoado de “lixo”, lixo mental e magnético, por
muitos e muitos homens e mulheres que até agora não deram a
devida importância à força e ao poder de seus pensamentos, que, já
tendo transcorrido mais de dois mil anos desde a passagem do
Messias Profeta pela vida material, continuam em profundo desacordo
com a orientação do grande e inesquecível São Paulo, no que se
refere à paciência e à tolerância, à bondade e à compreensão de uns
para com os outros.
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Não que desejemos que os nossos irmãos da vida terrena venham a
se transformar em joguete nas mãos insanas de pessoas levianas e
ignorantes (para não dizermos: maldosas!).
Mas é preciso que tenhamos um pouco mais de “indulgencia” com
os demais irmãos de caminhada, apesar de nunca recomendarmos a
invigilancia e a imprevidência, embora devamos estar sempre atentos
à advertência de Jesus:
- “Sedes prudentes como a serpente e simples como a
pomba.”
Porém, nunca intolerantes.
Desrespeitosos, jamais.
O nosso perispírito é formoso foco de luz de acordo o nosso desejo
de realizá-lo cada vez mais belo e mais sutil, mediante as nossas
ações na pratica do eterno Bem. O meu, em particular, vimos,
graças, primeiramente, ao Bom Deus, e, em segundo, à capacidade
de visualização clarividente do nosso médium Vivaldo (estávamos
“colado” nele!), como se transformara em radioso espectro de
formosura beleza e de alta capacidade em se integrar, se incorporar,
ao meio ambiente das Esferas Dimensionais Mais Elevadas da Terra.
As “notas sonoras” e as suas respectivas irradiações elétricas,
magnéticas, e bioquímicas se manifestaram à nossa incipiente visão
espiritual de forma exuberante (lembramos aos nossos estudantes
espiritualistas que nem todos os Espíritos possuem capacidade visual
ou auditiva aguçada, ou seja, mediúnicas, já que podem ter se
elevado em moral, mas não necessariamente em compreensão das
Verdades Eternas na esfera da intelectualidade, que, apesar de ser
esquema secundário, fará falta para que sigamos sempre e cada vez
mais para frente e para o alto.
É certo, que pelo amor ascenderemos às culminâncias do Infinito,
capturando diretamente do Sentido Máximo de Deus as Imagens
Sagradas da Vida Perfeita, no entanto, sem o domínio e o devido
apoio da compreensão e da sabedoria, pelo menos por enquanto,
deixaremos o serviço imperfeito, e por fazer.
Nota do médium: Neste segmento da mensagem, Barry foi auxiliado de
perto por André Luiz.

O que nos fez compreender que, ao mesmo tempo em que
transitávamos pelo presente, estávamos, também, interagindo com o
passado e com o nosso futuro. Numa ramificação, e interação, de
forças espirituais tão poderosas que lamentei muito em não ter,
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anteriormente, quando encarnado, acessado os maravilhosos livros
da literatura romântica de Júlio Verne, pelo menos não como deveria
ter sido, já que as oportunidades foram inúmeras!...
Por favor, não me perguntem mais, pois não saberia responder...
Eu, sinceramente, gostaria de poder fazer isso, mas não tenho
capacidade intelectual quanto cultural, e nem mesmo autorização.
Uma verdadeira beleza do psiquismo espiritual e tão humanamente
inconcebível para vocês, senão pelos mais arrojados filmes
Hollywoodianos de ficção-científica.
Perdoem-me, meus queridos e amados companheiros de
Espiritismo, mas tenho o dever, não... a obrigação mesma, de vos
revelar as delícias de um Espírito Feliz, que, apesar de sua grande
incompetência e quase miséria intima, VOLTA do Mais Além para vos
dizer, com todo o coração e quase em tom de alerta: "Sejam

verdadeiramente bons, sejam perfeitos como o nosso Pai
Celestial é perfeito."
A música, que fez de mim um homem realizado na ultima
encarnação sobre o planeta material, agora me faz um Espírito Feliz
Do Lado de Cá, mas ainda muito incompleto!
Tenho uma pequena angustia em meu peito, que exporei agora
para vocês em forma de carinhosa confidência...
Mas, por favor, não riam de mim...
Tenho medo de voltar ao solo terrestre!
Vejam só, um homem desse tamanho se nivelando a um
camundongo!...
Que me perdoe o Mickey!
Que fazer de mim mesmo, agora que o coração pede por mais uma
oportunidade de crescimento no exercício da Fraternidade para com
todos?!...
A luta, tal qual vem se acirrando no vosso plano de realizações,
tem trazido muitas baixas entre vocês, e muitas outras entre nós
também, os desencarnados.
Uma verdadeira loucura!

76

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Mas, crendo na Misericórdia do Eterno Pai, envergarei mais uma
vez um corpo de carne e adentrarei a atmosfera do mundo carnal
com um coração temeroso, que seja, mas fortalecido na intercessão
dos Espíritos Amigos, e nas preces que, de antemão, já lhes peço em
beneficio deste seu companheiro, amigo de verdade e sempre
servidor da causa Evangélica, seja na Música ou seja pela Caridade.

Beijos em todos, e fiquem com Jesus Cristo nesse Natal, que
esperamos seja de muitas bênçãos e bonanças espirituais, não se
permitindo se esquecer que cada um de vocês estarão sempre em
minha mente e em meu coração, pois sempre lhes amarei.

Barry White (Espírito)
(Salvador/BA, 25 de dezembro de 2012, às 08h14mins).
Nota do médium: Pedimos desculpas ao querido leitor por não termos
tido condições de transmitir de maneira mais literal a palavra do querido
Barry, mas apesar de nossa insistência a querida Entidade fez o melhor ao
seu alcance, sendo, inclusive, possível eu perceber que ele, em
decorrência de nossa quase angustiosa intenção em lhe caracterizar
melhor a sua identidade espiritual, já ao final da mensagem, estava
literalmente se aproveitando dos pensamentos dos Espíritos Amigos que lhe
chegavam ao cérebro por uma mediunidade que, talvez, nem ele soubesse
que possuía...
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Quando então resolvemos lhe dar “uma trégua” (risos...), e aceitar a sua
palavra (na acústica de nossa mente clarividente!) tal qual lhe convinha.
O querido Amigo, é detentor de profundo amor e ternura, que não se fez
de rogado em nos deixar perceber a sua extrema emoção diante desta
comunicação extra-mundos, que passou a restringir por força de sua
natural emoção a sua oratória real, tal qual como fora conhecido na Terra.
De alguma forma percebemos que ele se limitava.
Informamos que em variadas circunstâncias, durante determinadas
comunicações mediúnicas, chegamos não somente a visualizar e ouvir os
Espíritos, como também sentir a sua temperatura corporal, além de,
inclusive, lhe sentir o bafejar de seus suspiros “quentes” e aconchegantes,
tal qual seria a de uma pessoa plenamente encarnada... Dessa forma,
deixamos claro, pelo menos como ocorre conosco, a identidade espiritual
sempre tem se manifestado pela vontade do comunicante desencarnado, ou
encarnado (em estado de desdobramento), e segundo a devida permissão
dos nossos Guias Espirituais.
Realizando as nossas primeiras revisões dessa nossa nota do médium,
em 04 de julho de 2013, quando de uma das revisões da mensagem acima,
sempre com a parceria do Barry, fomos informados pela querida Mensageira
Espiritual George Sand que este amoroso Companheiro Espiritual já
encontrava em avançado processo reencarnatório na crosta planetária,
ainda, por essa ocasião, quando fora-nos permitido visualizar por uma
espécie de clarividência às avessas, mediante um procedimento
cirúrgico no útero materno daquela que lhe acolhia como a sua atual
mãezinha no plano material, a transmissão do quadro a que está
vivenciando o nosso querido amigo espiritual, já na condição de óvulo
uterino.
De uma maneira impressionante, passamos a ver “pelos seus olhos
espirituais”, ou melhor, pelos seus sentidos espirituais, como se numa
transfusão visual, de cá para lá e de lá para cá, passássemos a viver
uma única existência!... Víamos-lhe, como numa redoma luminosa, de
constituição volátil a se manifestar em contornos de natureza amniótica e
láctea de colorações variadas, indo do verde cana, muito sutil, ao azul
cobalto (em diversos tons), caracterizando-lhe a natureza pessoal.
Muito nos emocionou, o fato de ele estar, apesar de reduzido à condição
de um gameta masculino (seria mais apropriado o termo “Restringido”,
como cunhado por Heigorina Cunha e Chico Xavier, na obra “IMAGENS DO
ALÉM”, pelos Espíritos André Luiz e Lucius, Editora IDE), sintonizado
perfeitamente com o nosso pensamento, deixando transparecer
profunda emoção em se comunicar com a nossa insignificante pessoa, pelas
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mãos generosas de nossa Veneranda e dos demais Amigos Espirituais que
nos acudiam as faculdades psíquicas naquele instante.
Num gesto de extrema generosidade, deixou-nos um abraço em forma de
sorriso encantador, afirmando que voltaria a manter contato assim que lhe
fosse possível.
Vale ressaltar, para o nosso simplório estudo, que o querido Barry se
encontra mais intensamente, ou intimamente, ligado ao genitor (pai), por
força mesmo da condição cromossômica a se manifestar pela maior
existência de afeto e ternura por parte do seu futuro paizinho, ainda
deixando-nos claro, a querida Diretora Veneranda, que a sua maior ligação
perispiritual se deu também pela fisiologia paterna, mais especificamente: “Na bolsa seminal, em decorrência de suas características imunológicas.”
Lamentando dessa maneira, os nossos Amigos Espirituais: - “Não ter tido,
a sua futura mãezinha, condições psicológicas e emocionais adequadas para
lhe servir na condição de “casulo espiritual”, no entanto, apenas e tão
somente como um útero material, constituído de placenta e órgãos
correlatos para a manifestação da vida aos moldes dos humanos
terrestres.”... Embora, todos nós devamos considerar o grande esforço de
sua atual genitora em lhe proporcionar, pelos fios invisíveis da ternura e do
carinho, todo o devotamento que lhe permite a própria alma maternal.
Na realidade, este seria os primeiros ensaios para a “gravidez masculina”
que haverá de se realizar no plano dos mortais no grande porvir da
Humanidade.
Para uma melhor compreensão acerca deste polêmico assunto, o da

gravidez masculina, gostaria de pedir aos leitores amigos que se reportem
à primeira obra de nossa lavra mediúnica: “MEDIUNIDADE EM DOIS
MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, escrito sob a supervisão dos
Espíritos Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido Xavier e Adolfo Bezerra
de Menezes. Além, de na obra “O HÁLITO DIVINO”, pelo Espírito André
Luiz, podermos encontrar o impressionante episodio mediúnico, como
relatado mais acima, porém com o devido acréscimo de informações sobre
esta Reencarnação Programada de Barry White, tal qual pudemos
testemunhar logo ao nos encontrarmos pessoalmente e de maneira
completamente inesperada com aquela que seria a sua atual mãezinha, já
nas últimas semanas de gravidez.

BOLSA (VESÍCULA) SEMINAL (Fonte: Wikipédia)
O líquido

seminal é

a

parte

do sêmen sem

espermatozóides.

É

composto por secreções da vesícula seminal (80%), próstata e glândula
bulbouretral,

além

de

do epidídimo e testículos.

muito

escasso

componente

proveniente
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O plasma seminal dos humanos contém um complexo de componentes
orgânicos e inorgânicos.
O

plasma

seminal

fornece

um

meio

nutritivo

e

protegido

para

os espermatozóides produzidos no testículo, durante as suas jornadas até o
trato reprodutivo feminino.

Podendo conter espermatozóides em

alguns casos.
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Elizabeth Montgomery

Elizabeth Victoria Montgomery (Los Angeles, 15 de abril de 1933 — Los
Angeles, 18 de maio de 1995) foi umaatriz 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.
(Fonte: Wikipédia)

81

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Capítulo # 7: Elizabeth Montgomery

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

O Céu é Logo Ali!

Elizabeth Montgomery

Tenho visto alguns de meus irmãos espiritistas se entreolharem em
muitas de nossas respeitáveis agremiações doutrinarias, tanto no
espaço dimensional dos aparentemente mortos como nas regiões de
sobras do solo planetário, o que vale dizer que tanto na Terra bendita
como no Mais Além a situação é quase a mesma, ela vem se
verificando sem grandes alterações na natureza do individuo, o que é
profundamente lamentável!... pois durante as explanações sisudas de
muitos companheiros doutrinadores, que ainda pensam que o Mundo
dos Espíritos fora terreno edificado por Deus para que plantássemos
tão somente as árvores esqueléticas das amarguras humanoespirituais, isto por alguns e, entre outros, como se estivéssemos
apenas a orar e a bem dizer aos Céus pelas glorias de um “paraíso”
carregado de lágrimas e lamentações acerbas, sem esperança alguma
de alegria e simplicidade no desenrolar da Vida Espiritual, ou então:
alcançado sem esforço algum de nossa parte, aliás, um Mundo
Espiritual onde me realizo como um Espírito Feliz, muito falante e
galhofeira (que me perdoem os espíritas ortodoxos, mas não teria
outro adjetivo que pudesse ornamentar a minha alma terrivelmente
alegre!), trabalhando em benefício de mim mesma, pois cada gota de
que derramamos em benefício de alguém, podem crer, meus irmãos,
é por nós mesmos que fazemos algo, em primeiro lugar!
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Amigos! a vida na Esfera dos Seres desencarnados se diversifica ao
infinito, como se estivéssemos sempre em busca, cada vez mais e
mais: de novos conhecimentos e novas amizades, forjadas ai nas
maravilhosas esperanças do amor perfeito... obviamente, que sem
aquele traço peçonhento de vulgaridade tão ao gosto dos
seres atrasados do mundo, seja um mundo material ou espiritual,
que pra dizer a verdade ainda não consegui assimilar muito bem,
porque por mais que eu me esforce em conceber novas idéias de
crescimento intimo mais o meu Espírito permanece na dúvida de
como farei para me desligar do passado.
Entenderam?
Creio que não. (Risos da benfeitora!).
Vejamos da seguinte maneira, é que quanto mais eu penso em
crescer e evoluir, mais vejo o quanto eu ainda tenho de sombras
a me desfazer, ou seja, não sei se ando pra frente ou se volto pra
trás para tentar me desfazer do mundo tenebroso que ainda
permanece de maneira insistente dentro de mim mesma, como se
estivesse dilacerando cada película protetora de minha pobre alma
enferma.
Realmente, nada é fácil nesta vida, nem a daí e nem a do Lado de
Cá.
Aliás, o que temos muito pela frente é trabalho, esforço e autoeducação, e se, por acaso, alguém daí estiver pensando em ludibriar
a Lei pensando que ao chegar por aqui “ninguém poderá acessar-lhe
a intimidade mental”, pode até já ir tirando o seu cavalinho da chuva,
pois na Vida do Espírito os nossos espíritos: sempre haverão de se
apresentar a descoberto, como se nada pudesse escapar do olhar
atento e magnânimo do Senhor Jesus.
Pois bem, quando eu ainda estava encarnada no solo do Planeta
poderia imaginar que, após a morte, teríamos a oportunidade
agradabilíssima de bater um bom papo e trocar carícias com os
nossos namorados, esposos, ou seja lá como for que venhamos a dar
o nome caricioso de Almas queridas... que, invariavelmente,
acabamos por nos encontrar Do Lado de Cá da existência,
geralmente nutrindo por ele o mais profundo sentimento de respeito
e ternura neste Mundo feliz de meu Deus, embora a vergonha
extrema em lhe fixar o olhar, geralmente apiedado da gente por
não o termos acolhido, ou, pelo menos, não termos feito isto com a
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devida acolhida na nossa última passagem pelo mundo de ilusões da
vida planetária?!...
Posso lhes garantir, meus queridos colegas de evolução, que a
situação é mesmo muito desconcertante e bastante desconfortável,
pelo menos para aqueles que não souberam ou mesmo não
desejaram dar aquele empurrãozinho na sua relação afetiva, sempre,
e infantilmente: esperando por “coisa” melhor.
Poderei estar me contradizendo?!...
Acredito que não, pois estou falando, única e exclusivamente, de
toda essa gente – “gente” mesmo! Apesar de estarmos mortos para
vocês, continuamos vivendo intensamente, e de forma integral, tal
quais os amigos do solo terrestre, e em condições de beleza,
tecnologia e mentalização que surpreenderiam os mais conceituados
fazedores de ficção-científica da Terra. A materialidade por aqui, se
manifesta de mil maneiras diferentes, a operosidade se apresenta de
forma que os amigos do plano terreno poderiam até imaginar que
somos seres verdadeiramente robóticos, pois o serviço não cessa,
pelo menos nas regiões do espaço onde o trabalho e a genialidade se
conjugam com a força e a sensibilidade! –, que já estão no querido
Espiritismo a, pelo menos, uns dois mil anos... três... quem sabe ao
certo?!...
Afinal, não seria de estranhar, já que a nossa vida espiritual vem se
“arrastando” por milênios sem conta... em campos de ação, ou
mundos transitórios, tão variados quanto as estrelas do firmamento.
Precisamos sair do lugar.
Ou pelo menos deixarmos de ser lesmas. (Coitada das lesmas!).
Pois bem, meus irmãos queridos da Terra material, como então
explicar essa anomalia na qual tem vivenciado os postulantes à
Verdadeira Pátria, que ainda teimam em viver no mundo das formas
materiais como se não houvesse coisa melhor do lado de cá, sejam
estes de qualquer espírito religioso, embora o nosso recado aqui seja
direcionado particularmente para os amigos do Espiritismo, que
sequer se dão conta de como pode ser interessante, e muito
interessante mesmo, tanto para o coração quanto para a mente,
tomarmos conhecimento da Vida Real que nos cerca a todos, sem
que venhamos a vislumbrar somente “cemitérios” e “valas”
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aterrorizantes, como se estivéssemos todos preparando as nossas
mortalhas sombrias na direção do Inferno de Dante?!...
Não sei o que vocês vêem de fabuloso por ai.
A Terra vem tremendo por todos os cantos, e mesmo assim nada
de vocês quererem deixar a carcaça para trás e vir ao nosso
encontro.
Como diria o nosso querido Chico Xavier: o Céu é uma festa!...
Sim, meus amigos, por aqui tudo é motivo de festa e de formosas
alegrias...
Apesar das dores do mundo (de vocês!), a felicidade que acomete
os Espíritos vitoriosos, ao chegarem por aqui, seria quase impossível
de se descrever, caso eu me prontificasse a descrever-lhes...
E, graças ao Bom Deus, tal qual a obsessão, a felicidade e a alegria
também dão contágio, mas tão somente entre aqueles que vibram
na mesma sintonia do Amor e da Caridade, sem restrições.
Nós, os amigos desencarnados, que transitamos pelas diferentes
Regiões do Invisível, também gostamos de uma “fartura”!...
Verdade.
Mas somente aquela fartura que provenha das regalias de uma
boa obra empreendida, e com o supremo devotamento: realizado
na paixão dos verdadeiros Cristãos, em especial, aos mais simples e
aos mais humildes, que são os preferidos do Senhor!
Um dia desses, quando me encontrava com o meu namoradinho
“novo” (por aqui também andamos atrás da nossa alma-gêmea!) em
uma incrível lanchonete superlotada de jovens adolescentes e outros
não tão adolescentes, assim como eu mesma (risos...), me deparei
com uma cena interessante e muito curiosa... já que para muitos de
nossos companheiros de doutrina, o “suco de laranja” e o suculento
“hambúrguer” que deliciam as barriguinhas do jovens mortais, são
coisas de mundo atrasado...
Tudo bem, que a carne “bovina” que utilizamos em nosso plano de
vida, já não se caracteriza pela matança criminosa de nossos
irmãozinhos menores, pois são especiarias e quitutes elaborados a
partir de produtos sintetizados em laboratórios altamente
especializados de nossa esfera de ação...

85

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Ed. e-book:
2015

Os nossos sucos são mais deliciosos, mais suculentos e nutritivos,
pois são retirados de frutas elaboradas nos pomares do Infinito com
substâncias provindas não apenas das mentes de valorosos
trabalhadores espirituais como de uma combinação de proteínas e
derivados químicos, todas de origem solar... – pelo menos, por aqui
onde resido atualmente, é assim que funcionam as coisas!
Mas não seria extravagante de minha parte, uma pobre alma do
além, afirmar que o Mundo dos Espíritos tem os seus atrativos
surpreendentes, mas que não deixa de ser um mundo de “gente”,
gente mesmo, assim como eu e assim como você mesmo, meu bom
companheiro encarnado!...
Sim, como eu ia dizendo, me deparei com duas amas bondosas,
bondosas sim. Porém, choravam uma nos ombros da outra.
Então, curiosa que sou, fui me aproximando (bem devagarzinho, é
claro! Risos...), e lhe mandei a pergunta fulminante:
- Meus amigos, com licença, por qual motivo vocês permanecem
tão tristes, numa região como a nossa, já tão adiantada e
formoseada de tantas belezas da Natureza Espiritual e emotiva dos
seres que aqui habitam?
Quando a garota me respondeu, naturalmente tomando a dianteira
do seu companheiro que parecia ter uns vintes anos a mais que ela,
fisicamente falando, é claro. (Risos da benfeitora!):
- Ah! minha amiga, não sei nem como lhe dizer. Pra começar fomos
dois jovens muito atraentes, ele com seus vinte e cincos anos e eu
com cinqüenta e dois...
- ?!
- Vou me explicar: É que na região em que nos encontrávamos, um
pouco acima e ao lado da vida planetária, as horas, os dias e os anos,
se manifestam de acordo a genialidade e a emoção de cada criatura
que lá vive. Todos realizando a iluminação de si mesmos, em busca
do verdadeiro sentimento, no amor puro e magnânimo de Jesus
Cristo.
Ele, apesar de muito jovem corporalmente, parecia ser mais velho
do que eu em sua intimidade. E comigo acontecia o inverso.
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Procuramos levar uma vida tranqüila, sem grades preocupações de
natureza emocional, crendo-nos apenas com a obrigação de amar um
ao outro, somente num amor romântico, como se no mundo todo só
existisse nós dois.
- Entendi agora.
- Trabalhamos, estudamos e nos elevamos em conhecimento e
sabedoria.
Entretanto, na vida intima de nós ambos ficou faltando o essencial,
que é a realização, ou antes, a sublimação de nossos Espíritos pelo
amor devotamento.
Vivemos longos anos juntos. E tivemos a autorização dos nossos
Dirigentes Planetário para também desencarnarmos juntos.
Porém, ao chegar por aqui, vimos que estávamos com uma
aparência muito próxima uma da outra, entretanto, por dentro
estávamos muito diferentes.

Por fora, muito jovens, atraentes.
Mas por dentro: muito velhos, cansados, e, podemos dizer:
esgotados.
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Como a amiga bem sabe, nesta nossa nova moradia que nos
acolheu com profundo amor e ternura, pelo encantamento que
trazem as almas que aqui vivem e foram vitoriosas nas suas
existências anteriores, as coisas do mundo mental (ou psíquico) se
manifestam de maneira diferente, aliás, muito diferente das que
ocorrem nas regiões mais materializadas que esta. (Risos de nossa
nova amiguinha!).
Então, é por isso mesmo que você vê a gente dessa maneira, numa
hora jovens e noutra ora velhos, num momento um mais velho que o
outro e num outro momento a coisa já se apresenta ao contrário.
Mas nunca estamos em sincronismo.
- Como não conseguia me segurar mais, saltei um sorriso de
condescendência e lhe falei em tom de brincadeira (bem suavemente,
pois já estavam bastante estressados pela situação em que se
encontravam!):
- Ta vendo ai, meus lindos, que a vida não é somente curtição?
Sei que a paixão que geralmente nutrimos pelos nossos entes
amados, sejam esposos, esposas, namorados, namoradas, filhos,
familiares e amigos, é algo precioso em nossa vida intima e que
devemos nutrir com o maior carinho e maior devoção mesmo,
entretanto, não podemos nos esquecer de que temos outras
responsabilidades diante da vida que Deus nos concede, tendo
como foco, também, a vida sentimental dos nossos irmãos que ainda
transitam pelo mundo praticamente esquecidos dos demais, como se
estivessem literalmente invisíveis diante dos nossos olhos, que
geralmente estão sempre voltados e devotados para os nossos
obscuros interesses de consumo desenfreado, de vida fácil, e de
profunda pobreza moral.
É certo que aqui vocês não vão se deparar com mendigos e
esfarrapados, mas isto não que dizer que não busquemos achá-los
em outros locais de nossa vida planetária, pois o que não falta por ai
é um coração sofrido, e muito sofrido mesmo, em prece ardorosa por
uma alma bondosa que lhe abrande as angustias intimas, e mesmo
materiais.
Não me levem a mal.
Pelo que deu pra notar, vocês foram ótimos, verdadeiramente
perfeitos: um para o outro.
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Porém se esqueceram: do próximo!
Daqueles que também haveriam de necessitar de uma gota do
amor e do carinho que vocês têm em enormente dentro de cada um
de seus corações.
E como a Natureza aqui se movimenta e se manifesta de forma
distinta da de vocês, o mundo mental e intimo de vocês dois também
ficaram “baratinado” (risos de Elizabeth!).
Como ambos trabalharam intensamente pela Arte de seu mundo,
tiveram méritos de vir para cá, que, diga-se de passagem, foi melhor
do que irem para uma região atrasada do Umbral da Terra, quem
sabe até mesmo até a terra dos humanos?!... (Essa foi uma
gargalhada em comum, dela e deles dois...).
Por isso, meus “jovens” amiguinhos, não os aconselho a
retornarem agora para o Mundo de vocês, pelo menos por agora, ou
para qualquer plano atrasado de nossa vida terráquea, na intenção
de “reparar” os enganos cometidos nesta sua última experiência
carnal (cremos que devamos lembrar sempre aos nossos irmãos da
moradia terrena que por mais que “subamos” sempre haveremos de
ter terra firme embaixo dos nossos pés e céu aberto sobre as nossas
cabeças, se bem que de maneira variável e distinta da que estamos
acostumados a ver e vivenciar em nossos múltiplos estágios
planetários, mas que não deixa de ser terra e céu, dentro da Moradia
Eterna de Deus).
Na condição de amiga mais experiente que vocês, que dêem um
tempinho por aqui, “curtam bastante a estadia” nesta Nova Morada,
que, diga-se de passagem, tem enormes atrativos culturais,
educativos e de lazer para pessoas com mentalidade arejada e o
coração aberto para as novidades do Universo, e, assim que se
encontrarem em condições emocionais de retornarem para a luta,
façam isso, sim, porém, não esquecendo vocês de que o nosso
coração, mesmo entre as verdadeiramente almas gêmeas, pois tem
pessoas que “se encantam” umas pelas outras somente pelos
sentidos materiais, e que costumam enganar a todos que buscam
antes de tudo o prazer nas coisas transitórias, antes das do
sentimento puro, verdadeiro e elevado, foi feito para agradar
primeiramente a Deus, e depois ao nosso próximo. (Neste exato
momento do diálogo entre Elizabeth Montgomery e os dois “jovens”
recém chegados na 9ª. Esfera Espiritual da Terra, ela foi tomada
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pela sugestão mental dos dois Guias Particulares deles e que se
encontravam invisíveis aos seus olhos, pelo menos naquele instante,
pois não desejavam lhes dar a impressão de estarem lhes
“pressionando” a fazer algo que, talvez, ainda não estavam
preparados).

Se tivermos um pouco de cabeça, veremos que o nosso “próximo”,
além do nosso próprio umbigo: é aquele nosso irmão que passa
fome, frio, sede, solidão e muita dor nos inúmeros Hospitais da
Vida Intima do Universo, que geralmente se debatem por ai sem
que, sequer, tenhamos um tempinho para eles.
Dessa maneira, encerrado o diálogo muito rápido (lembrem-se
meus amiguinhos do “tempo”, que por aqui se desenrola de mil
maneiras diferentes!... risos de Elizabeth!), pedimos licença e
voltamos a nossa atenção para o meu namoradinho. (Risos
novamente da querida

“Feiticeira”!).

Ah! quantas maravilhas vos esperam, meus doces amigos.
Quantas formas de realizar e crescer interiormente, por aqui, todo
o bem que houveres cumprido “exteriormente”, por ai, nesta Terra
que promete...
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Pois então, não esperemos por mais nada.
Cumpramos, agora, a parte que nos compete nesse grandioso
concerto Divino, do dar sem esperarmos nada em troca.
A “nota” será a da alegria e da paz.
E de amar com todo o calor do nosso coração, loucamente
abrasado pelas labaredas incandescentes de uma paixão bem
sentida, toda ela voltada para o bem, para o belo e para a alegria
contagiante de viver, viver decentemente, e de servir e trabalhar
sempre.
Façamos, unicamente, a vontade do Pai, amando-nos uns aos
outros sem medo de sermos felizes.
Filhos queridos! O Céu é logo ali, e nos aguarda de braços
abertos.
Fiquem com o meu beijo carinhoso e sincero de amiga Feiticeira.

Elizabeth Montgomery (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 03 de fevereiro de 2013, às 15h05min)
Nota do médium: Antes de tudo precisamos deixar claro aos nossos
leitores que a querida Benfeitora E. Montgomery traz, em si mesma, todas
as características de uma grande Mensageira Espiritual, não somente pela
sua cultura e sua inteligência, mas principalmente pela sua vivacidade e
sabedoria, quando, nesta mensagem espontânea, ela fez o possível para
nos atender ao desejo de lhe identificar a palavra lúcida de uma maneira
pela qual todos pudessem lhe perceber a lucidez, particularmente, os
nossos jovens espíritas, não deixando que eu mesmo incorresse na grave
interferência de seu pensamento.
Notei que ela, positivamente, fez de tudo para se fazer entendida por
uma linguagem mais acessível ao povo terreno, como se desejasse atingir a
mente encarnada com “visões” simples da sua atual experiência espiritual.
Pude ainda notar que a sua palavra, como ela realmente é, extrapola em
muito os sentidos sonoros da nossa atual condição humana, como se cada
som articulado de sua voz ecoasse aos nossos ouvidos: como se fossem
verdadeiros “toques” de delicadeza da divina harpa de Deus.
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Sim, o som profundamente delicado de sua voz não tem comparação em
nosso meio material, é de uma articulação e de uma sensibilidade
transcendental impressionantes.

Ele é cadenciadamente belo e formoso, e de uma expressão “visual” sem
qualquer comparação, e nem mesmo analogia, em nossos parâmetros mais
sofisticados de aferição digital, pois, o “som” articulado dela apresenta
imagens de natureza delicadíssima!... como dissemos antes, e que
envolve toda a sua vestimenta físico-astral.
Não se trata de imagens sonoras, mas de sons visuais. É bem diferente
a situação!
Deu pra perceber que ela, a doce e corajosa Elizabeth, é um Espírito
meigo, muito delicado e cheio de vida, embora carregada por um sentido
muito aguçado de “prudência”... segundo a passagem Evangélica. (Risos de
Elizabeth!).
Uma verdadeira inspiração para qualquer um de nós.

*** Algumas adições ao texto original foram feitas em 20/08/2015,
entretanto, sem tirar a autenticidade e a originalidade do pensamento inicial
de E.M., já que foi ela mesma que nos conduziu a isso (posicionada bem ao
nosso lado), deixando-nos claro, pela sua palavra articulada, ligada mais
especificamente ao nosso centro laríngeo, que se movimentava fluidicamente
(em tom de formoso azul-lilás sobreposto ao turquesa) por sobre a minha
cabeça e ombros, que o conjunto do material mental preparado por ela já havia
sido introduzido em nosso subconsciente, antes mesmo do seu primeiro
contato ostensivo comigo em 2012.
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UM SÉRIO ESTUDO SOBRE MÉDIUNS E MEDIUNIDADE

Com o auxílio, pelo menos, dessas três (3) obras da lavra mediúnica de Vivaldo P. S.
Filho, cremos que os médiuns da atualidade, e mesmo do futuro, tanto quanto os
demais sérios investigadores da Alma Humana, haverão de conhecer um pouco mais
sob os diversificados aspectos da Mediunidade com Jesus Cristo, e devidamente
embasados no pensamento racional e lúcido, amoroso, e todo moral de Allan Kardec
e Chico Xavier, que naturalmente podem vir a servir de grande auxílio para o
desvendar dos Grandes Mistérios do Mundo Psíquico e Mental da

Criatura e do Universo. – André Luiz

As obras mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho

Os Espíritos Superiores tem trazido pela nossa modesta mediunidade algumas das mais
surpreendentes revelações espirituais sobre Mediunidade e as Vidas Sucessivas,
quando temos tido a oportunidade de verificar a autenticidade das informações
reencarnatórias por uma série de dados e evidências matemáticas precisas, e que
estão de acordo com as orientações de Allan Kardec e Francisco C. Xavier.
– Vivaldo Filho
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Um pensamento a mais...
Esta outra querida Amiga Espiritual, também tem se revelado uma
assídua colaboradora de minhas humildes faculdades mediúnicas,
especialmente se revelando, à minha visão mediúnica, por meio de
interessantes fenômenos mentais, deixando a sua marca como uma
verdadeira e competente Instrutora da Vida Maior, que sabe dosar carinho e
delicadeza com autoridade e energia, quando necessário, já que ela,
segundo ela mesma, prefere se manifestar com a maior carga de ternura
possível, na lembrança de que todos precisamos nos amar uns aos outros
como Jesus nos amou.
Que Jesus a abençoe.

94

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Karen Carpenter

Karen Anne Carpenter (New Haven, 2 de março de 1950 — Downey, 4 de
fevereiro de 1983) foi uma cantora,baterista, de muito sucesso e reconhecida mundialmente.
Ela e seu irmão, Richard Carpenter, formaram a dupla The Carpenters. Karen faleceu aos 32
anos vitima de anorexia nervosa.
(Fonte: Wikipédia)
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Capítulo # 8: Karen Carpenter

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Congratulações

Karen Carpenter

Congratulations! Everything is much better here, in the real world,
than in the other part of the solid Earth.
Salve meus irmãos e salve o Senhor de Nossas Vidas, que é o
Nosso Bom Pastor, e segundo São Paulo: nada nos faltará, nem hoje
e nem amanhã!...
Estou de volta, feliz e contente por poder fazer parte desta nova
Caravana de Luz, seguindo a programação anterior, que é a de
suportar uma nova obra, somente que, desta vez, realizada “às
claras”, sem meias palavras que possam sombrear a marca sagrada
da ‘Falange da Verdade’, que é a de fazer claridade nos corações da
criatura terrena: pelo Amor e pela Instrução, e sempre com aquele
“toque” de novidade que tem levado milhões de pessoas a pensar
um pouco mais, e melhor, na vida que lhes aguarda após a perda do
corpo material, uma ferramenta maravilhosa que se nutre,
invariavelmente, de sentimento, carinho e afeto, já que todos,
indistintamente, haverão de vir para Cá, onde a mente pulsa em
ritmo cada vez mais acelerado, e o coração em harmonias
cada vez mais sensíveis e intensas.
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Será que só existiria graça se houvesse Reencarnação apenas
na Terra dos homens feitos “de carne e ossos”, ou, como temos
podido testemunhar pelo Lado de Cá da Vida, ela se processa de
maneira cada vez mais encantadora, formosa, intensa, e
imensamente complexa, pois também Além do Véu do Túmulo,
aliás, como não poderia deixar de ser, a reencarnação se processa de
maneira verdadeiramente múltipla, tamanha a Genialidade do
Criador?!...
Pela generosidade dos Espíritos Tutelares do nosso querido
médium, com toda a certeza e mediante as limitações do próprio
aparelho mediúnico, eu até que poderia trazer mais algumas
interessantes, quão inusitadas, novidades do Mais Além, no sentido
de agraciar a todos os estudiosos da Mediunidade com mais algumas
“notas” da Vida de Além-Túmulo.
É certo que, por uma ou outra faceta da mediunidade muitos de
vocês poderão se precipitar nos Arquétipos Sagrados da Eternidade, e
não vemos mal algum nisto, já que eu também sou vidrada nessas
coisas de paranormalidade...
No entanto, o momento é de reflexão.
Pra ser sincera, nos encontramos numa situação bastante peculiar,
pois sabedores que somos de que a vida continua sempre e sempre,
não deixamos ainda de sentir saudades daqueles que nos são caros,
e que, por força da soberana Lei de Reajuste de Conduta, acabamos
por retornar ao plano dos encarnados, mesmo “sem o desejar”, indo
ao encontro dos amigos e familiares que ainda, e por caridade,
dedicam algo de seu tempo em preces carinhosas em nossa intenção,
ou, então, e na maioria dos casos, somos quase que
irremediavelmente constrangidos a “voltar” por força da atração
movida pela mente daqueles que não nos perdoaram a falta
cometida, embora cada caso é sempre um caso particular, mas no
geral é assim mesmo que acontece, principalmente quando o ser
desencarnado não amealhou recursos no coração para se
desprender, mesmo que parcialmente, dos desagravos do passado,
como algo “mal resolvido” que tenha deixado no passado da Terra e
que agora teima em não lhe dar trégua e nem um minuto de seu
tempo para o devido descanso após a passagem da vida terrena
para a vida espiritual, geralmente muito conturbada e cheia de
dificuldades, em reflexões acerca da natureza de seus sentimentos e
daqueles que ficaram no mundo.
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Costumam dizer por ai que a morte é sempre uma busca
incessante para dentro de si mesmo.
E a reencarnação, se não me engano, sempre haverá de nos elevar
o pensamento para o Alto, não necessariamente para dentro, ou para
fora de nós, mas, numa linguagem mais adequada aos tempos
modernos: Ao Todo!
Estamos numa relação Interdependente com o Cosmo.
Seja para dentro ou para fora, que, em verdade, significa a mesma
coisa, pois o que atinge o homem externamente pode crer que o
atingirá internamente também.
Não que seja de todo angustiante rememorarmos as facetas do
passado, pelo menos as do nosso passado particular, mas não deixa
de ser uma temeridade, tendo em vista que as nossas lembranças
e recordações do Mundo Espiritual (e anterior a atual encarnação)
vão se apagando a proporção que vai chegando o dia D, ou seja, o
dia que o laço da Reencarnação se aperta: e “vua lá”!... deixamos de
“existir” no Mundo dos Espíritos desencarnados e passamos a manter
uma vida mais atuante (não de todo!) no plano das forças materiais,
por assim dizer.
E como dizem por ai (e por aqui também): “É ai que mora o
perigo!...
Quantos de nós (centenas, milhares ou milhões?!...) não tem se
complicado nessas descidas ao orbe planetário, quando, ao invés de
saudar suas dividas, acabam tristemente assumindo novos débitos...
E o que é pior... para saldá-los, teremos de despender anos e
anos a fio em novas idas e vindas, que somente, sabe lá o Bom
Deus, onde irá parar essa ciranda toda...
Uma verdadeira loucura, meus irmãos!
Por este e muitos outros motivos, pelos quais temos podido travar
conhecimento em relação a estas anomalias reencarnatórias, é que
ainda nos causa profundo pesar saber que um dia teremos de voltar
para ai!... fora que, na excelente obra literário-doutrinária do
Missionário do Espiritismo, André Luiz (Chico Xavier, FEB): “Nosso
Lar”, tomamos conhecimento da “lúcida” apreensão passada por
Dona Laura nos derradeiros momentos de seu retorno à vida
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material, quando, quase “arrepia” de medo, deu para traz... (risos de
Karen!).
Menino... É pouco ou quer mais?!...
Não pensem, meus irmãos e irmãs, que na nossa condição de seres
desencarnados estaremos livres de “medos” e “arrepios”...
Não mesmo!
E haja psiquiatra para cuidar de tanta gente por aqui, inclusive
entre aqueles que “se gabam” de já estarem vivendo uma “vida
mental” mais elevada que os demais!... (Novamente, risos de
Karen!).
Mas levando em conta o grande apoio que recebemos dos Agentes
da Bondade Divina, já nasce em nosso coração uma réstia de
esperança e uma fagulha de luz, uma luz bem tênue, de lá do fizinho
do túnel, mas que nos haverá de dar coragem e perseverança para
que não nos falte o combustível do amor e da solidariedade, do
trabalho no bem de todos e na vontade ardente de sermos um pouco
melhor do que no dia anterior, e dessa maneira possamos suportar
com vigor e coragem as inúmeras ciladas da vida humana,
procurando vencer a batalha na Terra, a do bem contra o mal moral,
mesmo que seja ao preço de nosso suor e de muitas de nossas
lágrimas.
Meus amigos da vida planetária, não podemos perder de vista as
orientações evangélicas, quando o Senhor orientou-nos a seguir pelo
mundo: em vigilância e em oração constante.
Será que alguém imagina que isso tenha sido invenção de algum
lunático religioso do passado, que estivesse desejando se impor aos
demais pelo culto do medo e do fanatismo?
Pelo andar da carruagem, da maneira como andam as coisas ai
pelo plano de vocês, tenho a impressão de que é assim que muitos
têm pensado, inclusive uma boa parcela de espíritas, que de religioso
mesmo: só tem é a pose, a pompa e a bossa.
Perdoem-me a sinceridade, mas é assim que eu tenho visto as
coisas andarem por ai.
Embora todo esse desgosto, o que tem me deixado extremamente
feliz e confortada é saber que, segundo os meus Benfeitores
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Espirituais, assim que eu retomar um novo corpo de carne as minhas
lembranças, do maravilhoso tempo de Karen Carpenter, haverão de
retornar em forma de singelas notas sonoras invisíveis, que me
farão trilhar pelos mesmos caminhos formosos da música de
qualidade, aqueles mesmos caminhos que tive a grata felicidade de
percorrer em minha última passagem pela magnífica Terra Azul, o
nosso plano das provas e das expiações torturantes, embora sempre
necessárias e abençoadas.
Afinal, Deus não faria nada imperfeito.

Sei que para muitos, não é possível que haja esse tipo de cobertura
da “memória musical”, já que para que isso venha a se concretizar,
entre os demais amigos da vida planetária é forçoso que em
existências passadas, pelo menos umazinha só, já tenham trilhado
por caminhos semelhantes, seja na produção de cultura sadia ou na
participação de alguma tarefa na área da cultura sonora, dando-lhes
um certo tônico moral (e sonoro-auditivo) que possa lhes viabilizar
e afiançar, segundo seu próprio esforço, uma melhor performance
durante a estadia no solo humano-material.
Sem desconsiderarmos que sempre há uma primeira vez! (Risos de
Karen!).
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No entanto, existe outra grande possibilidade para que os meus
irmãos encarnados possam ir pensando, desde já...
Comecem a valorizar ao máximo as suas Famílias.
O seio familiar é onde se inicia a vida, e a base de todos os
relacionamentos da Humanidade.
Sendo assim, respeitem suas esposas, amem os seus maridos e
promovam a educação (de qualidade!) entre os seus filhinhos, com
base no Evangelho de Jesus, embora jamais devamos desconsiderar
a nossa família humana, como um todo.
Não teremos outra oportunidade melhor do que esta de agora.
Vivam o momento atual idealizando o Bem, operando o Bem e
criando as bases para a Sociedade do futuro.
E de minha parte, pedirei humildemente a Deus e ao Cristo, seu
Filho Bem-Amado, lhes dêem a caridade de Sua Infinita Compaixão, a
lhes fortalecer no trabalho construtivo e sempre saudável, numa vida
repleta de música, amor, luz e paz...
Oxalá nos guarde e nos conduza.
São os votos da amiga fiel, voltada com o olhar enternecido para
todos vocês, amantes da ternura, da gentileza e da alegria que nunca
deixam marcas de dor sobre os nossos passos, estejamos na Terra ou
no Céu.

Karen Carpenter (Espírito)
(Salvador/BA, 04 de fevereiro de 2013, às 20h27min)
Nota do médium: A querida Entidade Karen Carpenter costuma ser
um dos Espíritos Amigos mais atuantes na minha mediunidade, pois,
sempre que ela vem nos visitar, traz com ela um leve cortejo de fenômenos
mediúnicos da Vida de Mais Além, como se desejasse nos afirmar que ela
também exerce a Faculdade Mediúnica, e se mantém fiel aos estudos.
Ela é alegre e risonha, sem com isso perder a sua característica pessoal
de Espírito profundamente preocupado com as dificuldades dos seres menos
adiantados.
Ela passa-nos: felicidade, disciplina, bom humor, bom animo e coragem.
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Inúmeras vezes, quando me encontro com alguma dificuldade para
compreender determinado fenômeno mediúnico que está sendo ministrado
por algum outro nosso Amigo Espiritual, de inesperado, ela me aparece
para me dar algum suporte técnico, me trazendo alguma faceta do
Mecanismo Mediúnico com que eu possa apreender o que ocorre naquele
momento, mas sempre bem disposta e, invariavelmente, alegre, embora
deixe sempre a sua marca de pessoa disciplinada e atenta.
Ele é realmente um Espírito muito vivo, ou vivaz.
Nisto, ela mesma faz questão de me deixar informado.

Alguns minutos após eu ter feito a primeira revisão de seu texto acima,
em 22 de agosto de 2015, por volta das 19hs, quando me encontrava no
banheiro de minha casa, ela me apareceu e passou a me orientar que ela
não havia feito um esforço maior para que eu a visualizasse na hora da
revisão pelo fato de não haver necessidade de termos tido um maior
percentual de dispêndio de força nervosa, quando, inclusive, neste instante
de seu diálogo comigo, em nosso sanitário, ela passou a pressionar a sua
mente (dando-me a impressão de sentir certo desconforto!) na intenção
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de que eu pudesse visualizar os fluidos que emanavam de sua
corrente nervosa cerebral na direção de meu cérebro material.
Foi algo muito interessante de se ver, pois a sua emanação fluídica em
tom de lindo rosa-carmim suave passou a penetrar o meu cérebro e ao
mesmo tempo (não saberia precisar como!) se desalojando do meu campo
mental na direção dela mesma, como numa corrente simultânea de
força nervosa.
Neste momento do fenômeno, percebi que havia uma espécie de redoma
psíquico-neurológica (aura plástico-foto sensor) que envolvia os nossos
campos de força cerebrais, praticamente nos possibilitando a uma
conversação lúcida, clara, e perfeitamente objetiva, sem qualquer
impedimento de linguagem ou identificação.
Vejamos que isso tinha exatamente haver com o fato de eu estar, no
momento de sua revisão acima, desejoso em oferecer aos nossos leitores
alguma faceta mais intima de sua vida pessoal que pudesse servir de
autenticação mediúnica.
E a sua orientação inicial fora diametralmente o contrario, a de que não
nos detivéssemos nisto, ou seja, lá ia eu me preocupando com isso ainda
sem me dar conta do “trabalhão” que essas coisas geralmente acarreta para
eles, quanto para nós mesmos, os médiuns... (risos...).
Engraçado, não acham?
O certo é que tudo saiu como ela mesma desejava, e eu estou aqui
completamente envergonhado pela minha insistência, quase infantil.
(Risos...).
Outra ocorrência muito curiosa deste nosso encontro de estudo e
“paixão”, entre seres que vivem Em Dois Mundos Distintos &
Interdependentes, fora a forma pela qual ela, a doce Amiga Karen, passou a
me ministrar interessantes situações que ocorrem durante os comunicados
espirituais, dentre eles o de quando a Entidade desencarnada é feminina e o
médium é do sexo masculino (sempre variando o caso!), e ela, por força
mesmo da situação mediúnica, que acima de tudo é um ato de “amor” entre
encarnado e desencarnado, passa a se sentir envolvida pelas forças sexualteledinâmicas do parceiro, ou vise e versa, pois, indiscutivelmente, o Amor
e o Sexo sempre entram nos jogo das seduções parafísicas, cabendo a
um e ao outro se manterem atentos ao serviço encetado (risos de Karen!),
embora, por causa disto, não devendo nutrir qualquer sentimento de
desagravo ou repulsa de um para com o outro, pois, segundo André
Luiz aqui presente: - “O romance e a paixão sempre serão forças
aglutinadoras de paz, saúde e luz, ou de sombras e ódio, a depender da
situação de cada coração envolvido na ocorrência sentimental, que tem
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mais haver com a sensibilidade das nossas almas do que com o rigor
calculista dos nossos cérebros, propriamente dito.”

Um pensamento a mais...
Caso o leitor já tenha observado, estamos realizando uma nova
atualização deste Livro # 12, agora com uma capa mais aperfeiçoada e
uma revisão no texto da obra para dar-lhes uma melhor apreciação do livro,
mas de minha parte eu tenho evitado ao máximo modificar o texto original,
mesmo que no correr dele haja alguma dificuldade de entendimento, mas
isto desejando manter o aspecto mediúnico da época para que, de alguma
maneira, o nosso trabalho pessoal possa ser conferido pelo decorrer dos
anos, ou seja, para que o próprio leitor vá verificando o desenvolvimento de
nossa capacidade de criar a literatura que vem do Além desde antes até
hoje, apenas por uma questão doutrinária e histórica.
Aliás, a querida Karen tentou nos sugerir a modificação de determinadas
linhas de seu texto acima, entretanto, por temosia de minha parte (risos),
eu revisei o minimo possível do texto original para que o curso histórico de
meu desenvolvimento psicográfico não se perdesse demasiadamente pelo
rigor literário, no que ela mesma acredita ser, também, importante para o
estudo e a reflexão dos espíritas afeiçoados ao aspecto do desenvolvimento
mediúnico.
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Tim Maia

Tim Maia, nome artístico de Sebastião Rodrigues Maia (Rio de Janeiro, 28 de
setembro de 1942 — Niterói, 15 de março de 1998), foi
um cantor, compositor, maestro, produtor musical, multi-instrumentista e empresário brasileiro,
responsável pela introdução do estilo soul na música popular brasileira e reconhecido
mundialmente como um dos maiores ícones da música no Brasil.
Fonte: Wikipédia.
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Capítulo # 9: Tim Maia

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Polemicas à Parte!...

Tim Maia

Quem diria que um gordo “fajuto” que nem eu, voltaria do Além
como um humilde mensageiro, que, por mais tenha tentado
conquistar o coração dos amigos e admiradores com rompantes de
bom humor e certa irreverência, não tenha conseguido, sequer, um
local onde pudesse colocar o seu “pedestal” nesse Outro Lado da
Vida, onde somente os mais íntegros e os mais seguros de si
encontram conforto e sentimentos sinceros (aliás, sentimento é o que
não falta por aqui!), a lhe desvendar a consciência tranqüila pelo
ideal bem conduzido e bem aproveitado, se bem que este ideal
deverá ter sido o da “gentileza”, o do carinho, o do afeto e o da
imparcialidade, se é que podem me compreender...
Deste lado, a imparcialidade movimenta todas as nossas ações,
sendo que se não tomarmos o devido cuidado no trato com os entes
queridos e as pessoas amadas, independente de serem ou não os
nossos afetos da ligação consangüínea, pois somos todos irmãos,
vamos acabar tendo graves problemas de lucidez.
Sim, esta é a palavra-chave para podermos andar bem deste Outro
Lado da Vida: Lucidez!
Gente! não é por nada, mas a coisa é bem mais séria do que
possamos imaginar...
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Sei agora, por livre e espontânea vontade, que não deveremos
jamais brincar com as coisas sérias que pertencem a Deus, e ao seu
Filho, Jesus Cristo...
Poxa, não teria palavras no vocabulário da Terra pelas quais
pudesse me utilizar para expressar o quanto gastamos de “tempo”
em conversa fiada e geralmente sem sentido algum, em coisas que
não nos serão levadas à conta do lado de cá, nesta nova experiência
que creio ser mais maravilhosa do que qualquer título ou honraria
terrena, a qual luto por aqui, diariamente, para me fazer merecedor,
diante de tão grande glória por estar entre amigos que deixei no
passado remoto e recente do plano dos mortais, e entre irmãos
verdadeiros e leais, que são inúmeros, graças a Deus, tanto quanto
na companhia de familiares que não tive a oportunidade de conhecer
melhor em vida.
Rapaz, que loucura!...
Parece até que estou vivendo um sonho encantado, não
exatamente por estar transitando entre os Anjos, aliás, estou longe
disto, mas, especialmente, por ter vindo direto do plano físico,
quando de minha morte física, para uma estadia de repouso entre
aqueles que não fizeram muito, diga-se de passagem, mas, de
qualquer maneira, não deixaram de todo escapar-lhe as
oportunidades que Deus lhe tenha colocado no caminho como
ferramentas de trabalho, serviço e aprendizado...
Fui um cara legal.
Não fui perfeito.
Aliás, como disse, perfeição é um artigo de luxo para mim, ainda,
entretanto, procurei fazer o meu melhor dentro de minhas
possibilidades, e aqui estou, com a consciência, mais ou menos,
tranqüila! (Risos de Tim Maia!).
Esse poderoso meio de Evolução... O abençoado trabalho de cada
dia e de todos os dias.
Se não tivesse sido socorrido pela maravilhosa oportunidade de
trabalhar, de empreender algum esforço antes de minha vinda para
cá, sinceramente não sei o que teria sido de mim agora, que estou
prestes a voltar ao Grande Palco da Vida!
Rápido, não?!...
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Mas é assim mesmo, quando temos oportunidade de servir por aqui
o tempo parece não para nunca.
Estamos sempre correndo.
Até mesmo a tartaruga neste lado da vida parece que anda mais
rápido do que o de costume.
E já que possuo alguma bagagem espiritual (não muita!), e muito
desejo de seguir caminhando para frente...
Lá vou eu novamente ao encontro dos meus irmãos do solo
planetário, que havidos de prazeres ilusórios não conseguem ainda se
desvencilhar do grande dragão destruidor, das imagens de pedra e
dos corações desprotegidos.
Desprotegidos de si mesmos, mas não de Deus, esse Ser grandioso
que nos consagra carinho e ternura, amor e inesgotável conforto.
A música não para.
O tempo não para.
E o Grande Espetáculo da Vida e do Trabalho não pode e não vai
parar...
Jamais.
A vida tem me sido muito generosa para que eu deixe passar essa
nova oportunidade de estar entre os meus (os “nossos”!) irmãos
reencarnados, já que a oportunidade surgiu entre um de meus
companheiros de lida espiritual, que se viu numa “sinuca de bico”: ou
me aceitava na condição de “filho e protegido do coração” ou
desencarnava... (de novo!).
Eu disse para ele que tinha na minha cintura um Colt calibre
quarenta e dois... (risos de Tim!).
Bem, com um pedido tão “delicado” como este, ele não teve
alternativa senão a de me conduzir para o plano dos “mortais” pela
via de uma reencarnação abençoada, embora um tanto
“problemática”, mas repleta de grandes oportunidades de
crescimento para Deus, para o Eterno!
Conto com o carinho de todos vocês, para que não deixem faltar
em suas preces à Jesus Cristo um minutinho, que seja, de atenção ao
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Tim que ficou para traz, e que, agora, retornará em nova experiência
material: mais sábio e, queira Deus, mais prudente.
Quem sabe, até um pouco mais humilde?! (Risos do Tim!).
Deus nos abençoe a todos e nos conserve sempre Lhe enaltecendo
o Amor e as Virtudes Eternas, principalmente aquelas que dizem
respeito ao sentimento de gratidão e de solidariedade.
Rogo a cada um dos meus irmãos de luta material, que confiem na
força da prece, pois, do lado de Cá, aprendi, em loco, que sem um
ardente desejo de fazer o bem, pelo pensamento bem direcionado,
não lograremos sucesso algum diante da vida emocional das pessoas
que desejamos atingir com as nossas preces.
Uma coisa está ligada fundamentalmente a outra.
Se bem que, sem um coração ardorosamente devotado ao Bem de
todos não venceremos a lepra da maldade.
Toda oração sincera, e feita com fervor a Deus, subirá como um
raio formoso de luz purificadora, quando irá ultrapassar as Regiões
mais tenebrosas da vida planetária até chegar ao foco da Vida Eterna,
que, certamente, mitigará as nossas dores e as nossas ansiedades de
acordo com o nosso merecimento, e o nosso sincero desejo de
crescer e continuar trabalhando, edificando o amor em nós e em
nossos irmãos de caminhada: sejamos brancos ou negros, pardos ou
índios, homens ou mulheres, pobres ou ricos, mas, acima de tudo,
libertando-nos de todo o mal, segundo tenhamos libertado os
nossos irmãos de todo o mal em nós mesmos.
Fiquem com o meu abraço carinhoso e a minha fervorosa confiança
de que, mais a frente, teremos um futuro bem melhor para todos.
O amigo de sempre.

Tim Maia (Espírito)
(Salvador/BA, 23 de março de 2013, às 13h26min)
Nota do médium: O querido Espírito de Tim Maia já está reencarnado
no interior do Estado da Bahia, desde o ano de 2014, quando pela época do
Natal de Jesus ele retornou ao plano físico no seio de uma afetuosa família
católica, amante da música popular brasileira.
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Carmem Miranda

Maria do Carmo Miranda da Cunha GOIH • OMC[1] (Várzea da Ovelha e Aliviada, Marco
de Canaveses, 9 de fevereiro de 1909 — Los Angeles, 5 de agosto de 1955), mais conhecida
como Carmen Miranda, foi uma consagrada e talentosa cantora e atriz luso-brasileira.[2] [nota
1] Sua carreira artística transcorreu no Brasil e Estados Unidos entre as décadas
de 1930 e 1950. Trabalhou no rádio, no teatro de revista, no cinema e na televisão. [3] Foi
considerada pela revista Rolling Stone como a 15ª maior voz da música brasileira. Um ícone e
símbolo internacional do país no exterior.
(Fonte: Wikipédia)
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Capítulo # 10: Carmem Miranda

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Tico-Tico no Fubá!...

Carmem Miranda

Queridos amigos!
Tragédia à vista!...
Temos a impressão de que no futuro a Humanidade da Terra
haverá de tomar novos rumos, mas, por enquanto, infelizmente,
teremos muitas dores e muitos sofrimentos...
Não! não temos a intenção de trazer aos irmãos sediados na vida
carnal calamitosas reportagens do Além-Túmulo, mas estamos aqui,
unicamente, com o desejo de preparar os corações amigos para o
combate que haveremos de travar, seja por intermédio de nossas
lutas intimas ou por entre as labaredas angustiantes de um mundo
ainda extremamente atrasado: em sentimentos puros e nobres!
Porém, as angústias morais pelas quais vem passando os
companheiros de transito sobre a face quente, e ainda muito
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angustiante, do vosso Plano carnal transitório, são, sem sombra de
duvidas, de deixar qualquer Amigo Espiritual profundamente
entristecido e realmente preocupado!
Temos visto, com o nosso olhar entristecido, a lacrimejar de
sofrimento por cada um de vocês, que a tempera dos Espíritos
encarnados ainda não mudou de uma característica, praticamente,
animal e ancestral, para uma índole mais racional e emotiva, que
estaria mais de acordo com o Homem-Espiritual dessa Nova Era,
quando já temos sobre a vida planetária as inquestionáveis
informações do Espiritismo Evangélico, voltado, em sua intimidade,
para a busca de Deus e de sua interação com o Universo, que
também é Deus, ou, se o desejar: Sua Criação Perfeita!
As belezas indescritíveis da Natureza Espiritual que observamos por
aqui, são somente e palidamente compreensíveis àqueles homens e
àquelas mulheres que já transcenderam um pouco mais em
sentimento e em entendimento acerca das Verdades Imortais,
constantes nos Evangelhos de Jesus.
O Amor verdadeiro, ou o Amor puro, é um patrimônio atingível por
todos, naturalmente: a todos aqueles que se vinculam a pratica do
Bem e a vivência do Belo.
E, lamentavelmente, não é isso que estamos vendo na atualidade
da civilização humana?
Sobre a face atormentada do Planeta terreno temos visto tanta
coisa feia que até temos (certa!) vergonha em comentar, pois o
pudor nas Almas verdadeiramente ternas da Vida Maior do Espírito
não lhes permite emitir determinados pareceres, a rigor, sempre
escandalosos para o coração sensível, embora sempre, ou pelo
menos em boa parte dos casos, muito úteis para a compreensão
exata dos fatos, em si mesmo, já que a vulgaridade tomou conta, ou
pelo menos na sua generalidade (não devemos ser injustos com
aquelas poucas e diminutas pessoas que tem lutado para fazer
alguma diferença entre as correntes de insensatez que se alastra pelo
mundo!), da vida emocional das criaturas planetárias.
A sociedade humana, ou pelo menos a sua esmagadora
comunidade, têm trazido na própria vestimenta espiritual as
“imagens” (clichês mentais) tenebrosas que vivenciaram no
submundo astral em reencarnações compulsórias nos sub-mundos da
vida espiritual da Terra, idéias tão estranhas e tão extravagantes
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que, infelizmente, serão necessários, ainda, muitos e muitos anos de
dor e sofrimentos para que a mente profunda dos nossos irmãos
encarnados, e mesmo desencarnados, possam se libertar de todo
esse mal moral, voltando a trabalhar, ou mentalizar, de acordo aos
preceitos da Justiça Divina, na decência e no pudor (claro, que sem
falsos moralismos, pois o que precisamos verdadeiramente entender,
de maneira racional e justa, é que o sexo bem vivido e bem sentido
não tem nada haver com a paixão dos sentidos desenfreados que tem
levado o Espírito humano a verdadeiros processos de loucura após a
passagem do túmulo!), da maneira pela qual uma Sociedade possa se
considerar realmente “moderna”, da maneira que realmente pudesse
se conduzir.
As investidas das sombras, por essa época carnavalesca, estão em
pleno, e estreito, conluio com o que pensa e o que sente a grande
maioria de meus irmãos do orbe planetário, que, lamentavelmente,
buscam prazeres e alegrias numa “festa” que deveria já ter se
tornado uma realização de caráter eminentemente cultural e cívico,
onde todos pudessem beber do néctar das claridades da Cultura e da
Arte de valor, e sem máculas.
Ah! como eu gostaria que vocês pudessem participar de um de
nossos eventos carnavalescos.
Sim, porque Do Lado de Cá da Vida também curtimos música,
festividades e encontros sociais.
Somente, que tudo é idealizado e feito com o maior sentimento de
civilidade, ou antes: DE PURA ESPIRITUALIDADE!
Temos confiança de que muitos, ainda, e em tempo, tomarão o
rumo certo da Evolução, e praticarão as suas efusivas e eloqüentes
manifestações artísticas e culturais com o mais profundo respeito às
Leis de Deus, sem que para isso tenham de efetuar grandes esforços
para deixar para traz a luxuria e a depravação dos sentimentos
atuais.
Confiamos na individualidade.
Sabemos que o conjunto é feito por parcerias.
Se uma só alma fizer um pouco de esforço, mais a frente todos
haverão de se beneficiar com a gota de luz que caiu do seu bendito
cálice da harmonia!
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É isto ai, precisamos de nos harmonizar com as coisas do Bem.
A conquista de uma vida melhor e mais saudável, a rigor, depende
de cada um de nós.
Meus queridos irmãos, procuremos trilhar pelos caminhos da saúde
e da paz, que trazem ao nosso Espírito uma sensação de leveza, com
a qual haverão de contar após despedirem-se desse plano, ainda, de
tragédias intimas e repleto de lágrimas angustiantes.
Façamos do Carnaval não mais uma festa de horrores, alimentada
pelos licores da volúpia e da embriaguês peçonhenta do mal milenar,
mas um Evento onde possamos congregar a nossa saúde e a nossa
capacidade de convivência na demonstração de que já saímos, sim,
da animalidade e estamos no rumo da anjelitude, formoseados pelos
encantos de uma natureza intima: toda ela de paz e alegria, de
saúde e respeito à Vida Superior do Espírito.
“Tudo me é licito, mas nem tudo me convém”, já disse um certo
Apóstolo do Cristo.
A nossa Pátria é toda a Eternidade.
E os nossos irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai.
Sejamos inteligentes, para não cairmos em novas ciladas em forma
de novas tragédias pessoais (e passionais!), que, com toda a certeza
de meu pobre coração, mas muito amigo, nos trará muito: “Ticotico no fubá”.
Fiquem com o meu abraço apertado e com o meu afetuoso carinho,
compreendendo que precisamos: continuar trabalhando, trabalhando
e trabalhando.

Carmem Miranda (Espírito)
(Salvador/BA, 06 de fevereiro de 2013, às 03h40min)
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Maureen O'Hara

(Espírito Reencarnado)

Maureen O'Hara (Dublin, 17 de agosto de 1920) é uma atriz e cantora irlandesa.
Ficou conhecida por interpretar heroínas fortes e apaixonantes com notável
sensibilidade. Trabalhou diversas vezes com o diretor John Ford e com John Wayne,
seu amigo de longa data. Sua autobiografia, intitulada 'Tis Herself, foi publicada em
2004 e tornou-se um best-seller do New York Times.
(Fonte: Wikipédia)
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Capítulo # 11: Maureen O´Hara

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Por uma “Pataca”!

Maureen O´Hara

Meus irmãos em Jesus Cristo!
Não sou uma mulher de meias palavras, por isto vou direto ao
assunto que me trouxe aqui.
Afinal, quem foi quem disse que os Espíritos encarnados na Terra,
somente por estarem dentro de um corpo “aparentemente” sólido
(visto que tudo do Universo é feito, ou composto, de energia, que,
por sua vez, integra o conjunto de um outro tanto infinito de
elementos inabordáveis para os olhos materiais dos homens terrenos,
pelo menos os que duvidam da existência de alguma “coisa” além do
túmulo), não poderia se manifestar em outro local que não fosse o
seu próprio corpo físico?!
Vejamos que coisa curiosa, eu mesma, que nunca me deixei levar
pelas coisas da Imortalidade, senão o estritamente necessário para a
minha alma sedenta de conhecimento, sou favorável a esta tese,
embora deva reconhecer de pronto que, enquanto no corpo
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fisiológico, não saiba como essas coisas ocorrem Do Lado de Cá da
Existência.
Fui pega de surpresa, sabem por quê?
Eu me encontrava desperta, lúcida, e de repente me vi
transportada como num sonho lindo e encantador a um local que não
me parecia familiar, apesar do grande bem estar causado pela
neblina de fumaça cor de rosa (misturada com um azul claro muito
suave e limpo) que fazia uma espécie de cordão de proteção entre o
ser que me aguardava à mesa e eu mesma, que chegava
aureolada por formosa corrente de flores campestres, como se
cada pétala de cada rosa e cada lírio estivesse a manifestar uma
determinada cor, e cada uma dessas cores: a irradiar miríades de
estrelas diamantinas e perfumadas. (Nota: quando ela chegou, eu estava
na mesa, mas o filme passava no DVD).

Eu estava assistindo ao filme: “Milagre na Rua 34” (produção de 1947), onde Maureen
contracena com grandes figuras de Hollywood.

Uma situação das mais envolventes para o meu Espírito ainda tão
carregado de vestígios da vida humana, particularmente no que diz
respeito ao sexo... sempre muito bom, mas também sempre muito
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difícil de se liberar quando estamos em cima de uma cadeira de
rodas, ou deitados numa maca de hospital.

De qualquer maneira, ali, eu estava plenamente confiante e feliz
por saber que me encontrava entre amigos, só não saberia precisar
quantos eram os vivos e os mortos, apesar de cada um exalar um
determinado tipo de neblina que me parecia diferenciá-los um dos
outros, quando os vivos do lado de lá pareciam apresentar suas
roupas com um toque a mais de suavidade, enquanto nós, os do lado
de cá, geralmente deixava transparecer algo de sua brutalidade
carnal, embora tudo apresentado com muita sutileza, sem graves
conseqüências para a nossa sensibilidade emocional.
A não ser, pelo fato de o “pequeno ser” (risos de Maureen!)
sentado ali a minha frente apresentar uma característica muito
singular: a de ter sob a sua cabeça (irradiando para as suas mãos,
com particularidade do seu antebraço direito) uma espécie de halo
brilhoso, que, de dentro dele, partia uma incontável quantidade de
pequeninas estrelas prateadas jorrando sobre os demais presentes,
como se de dentro da pequena coroa luminosa de espinhos
diamantinos, estivessem sendo manipuladas inumeráveis correntezas
de pura Luz Celestial.
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Nuca havia visto nada tão lindo e tão divino nestes meus longos
anos de vida religiosa.
Sinceramente, não estou aqui com a intenção de glorificar esse
pequeno sol luminoso, mas o de reforçar aos demais amigos da Terra
que, positivamente, é possível nos comunicarmos uns com os outros,
mesmo estando ainda tomado de um corpo sólido, que, a bem
da verdade, verdadeira mesmo, não se parece tão sólido assim
quando o vemos pelos olhos do Espírito.

Meu Deus, quem deveria está dando esta aula não seria um expert
em fisiologia da alma humana?!
Fico até encabulada de tratar de um assunto tão simples como este
diante dos demais cavalheiros e das demais damas que nos
aguardam o momento decisivo, o do fechamento de nossa carta
mediúnica, já que por ser um assunto tão batido entre os estudiosos
do psiquismo humano, me sinto como se fosse uma verdadeira
formiguinha ao lado de Seres tão aquinhoados de luminosidade e de
espiritualidade, não pelo fato de serem melhores que nós (ou será
que são mesmo?!...), que nos rastejamos por aqui e por ali, mas pela
condição de já terem passado pelo teste da matéria, ou seja, quando
já tiveram inúmeras oportunidades de nascer e renascer por aqui, e
pelo próprio esforço diante das dificuldades imensas da vida material
conseguiram sair-se bem, não com uma ou outra vitória, mas como
verdadeiros triunfadores da experiência carnal, constituindo-se,
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agora, cada um deles, em perfeitos Anjos Celestiais, todos imbuídos
de nos fazer crescer por intermédio da Bondade e do Amor uns para
com os outros, assim como Jesus Cristo nos exemplificou.
Que pena que o nosso tempo seja tão curto, talvez ai esteja o
único inconveniente neste tipo de comunicação entre seres
encarnados e desencarnados (obrigado Dr. André Luiz!... risos), já
que por estarmos vivenciando determinadas tarefas na Terra nem
sempre nos encontramos em condições de largar o corpo sozinho
(risos...) para irmos buscar alguma tarefa mais além, embora
devamos reconhecer que para os Espíritos de alta envergadura moral
quase nunca a matéria seja um impedimento para eles, já que vivem
mais do Espírito do que da própria matéria.
Pra dizer ao certo, nem sei de onde retirei essas idéias. (Risos da
benfeitora!), mas sei que o sei. Mesmo porque, de alguma maneira
eu posso apreender algo a partir das emanações fluídicas que partem
em abundância destes meus queridos Amigos da Imortalidade.
Mas, como eu ia dizendo, um gesto de bondade vale mais do que
mil palavras.
Por este motivo, não sei por qual mecanismo, eu fui desalojada de
meu corpo material, que como eu disse se encontrava pensativo (a
mente flui por todo o ser, tanto no corpo físico como no espiritual, os
pensamentos se derretem sobre toda a economia celular. Obrigado
novamente Dr. André... Risos...), e vim parar bem aqui, neste
aposento que mais me parece um verdadeiro santuário onde as
emanações do sentimento amoroso se destacam das irradiações
puramente mentais.
Para a minha surpresa, ele (a pequena criaturinha, formosa que só
ele!) estava assistindo a um de meus “celebres” trabalhos
hollywoodianos (isto, para me valer de uma das tiradas bem gentis
dos meus inúmeros fãs da Imprensa!), tão extasiado pela minha
exuberante figura feminina que não tive outro recurso, ou pelo
menos o meu simplório Espírito não teve outra alternativa, senão vir
“correndo” (ou voando, não sei!), em seu auxílio, totalmente movida
pelo encantamento de sua ternura e do seu delicado respeito.
Vou novamente reafirmar o que disse no começo de minha
simplória carta espiritual: Sou muito objetiva e desconcertadamente
sincera.
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Não posso afirmar que exista gente por ai que não ame, mas é
verdade que eu nunca me senti tão amada em minha pobre vida de
ser material.
Falo assim, porque ainda me encontro viva na carne.
O seu amor foi tão sincero, devotado e perfeito que até me atrevi
a lhe fazer uma “revelação” sem medir as conseqüências de meu ato
(só não sei se foi assim tão impensado, pois me vejo na companhia
de tantos anjos bondosos, personalidades tão vivamente santificadas
que creio ser uma incoerência acreditar que eu me mova sozinha pelo
Lado de Cá!), de que o seu verdadeiro amor nesta existência, a sua
querida Alma Gêmea que está reencarnada no Sudeste do Brasil, não
irá lhe devotar o amor que precisa e verdadeiramente merece, não
porque não sinta nada por ele, mas pelo fato mesmo de ela estar “em
outra”... ignorando os fatos espirituais!... Ela está sob o jugo de
perigosas influências astrais inamistosas à nossa causa no
Consolador. E dentro desse jogo embaralhado de hipóteses da
experiência humana, eu não lhe poderia garantir, coma a precisão
adequada, se ela cumprirá, ou não, com as devidas obrigações dela
para com ele, antes de sua “VOLTA” para o Mundo dos Espíritos,
pois o coraçãozinho de nosso médium não resistirá por mais um
longo tempo de duras provações.
Pelo menos, é dessa maneira que eu pressinto as coisas por aqui,
neste ambiente onde se vê muitos amigos. E quando tem muitos
amigos na jogada, podemos ter certeza que a “verdade” sempre vem
em forma de conta-gotas. (Risos...).
Se fosse um bando Espíritos obsessores, ai sim, logo se tomaria
conhecimento da verdade absoluta, pois para estes nossos irmãos da
vida espiritual inferior: é sempre no “ou vai ou racha”.
E como vocês, meus amigos de vida material, podem observar, eu
estou mais para obsessor do que para uma bondosa amiga espiritual
(Gargalhadas de nossa querida Maureen, e dos demais Benfeitores
presentes aqui em nosso Lar!).
Quanto ao desfecho desse nosso encontro, mais que inusitado,
deixarei por conta da fértil imaginação dos nossos felizes amigos
encarnados no solo planetário, que, assim como eu mesma, creio
sinceramente, estão de “saco cheio” de tanta conversa fiada entre os
nossos companheiros e companheiras que geralmente nos promete
mundos e fundos em relação ao amor, à ternura e ao carinho, mas
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depois que conseguem o que desejam tão ardentemente só deixam
transparecer é muita dor e muitas marcas, que nos rasgam o coração
e ficam como cicatrizes pelo resto de nossas vidas.
Dou uma “pataca” para quem adivinhar.
Mas, felizmente, somos Eternos.
E, com a graça de Deus, haveremos de encontrar a nossa Alma
Gêmea já desvencilhada das teias da matéria, na Vida Imortal,
quando, assim como Vivaldo, haveremos de ser felizes e eternamente
gratos a Deus por ter nos dado a graciosa oportunidade de aprender
pelo sofrimento.
Da mesma maneira como foi com Jesus Cristo, o Nosso Mestre e
Salvador.
De todo o coração: Muito obrigado!

Maureen O´Hara (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 23 de agosto de 2015, às 21hs24min)
Nota do médium: Os nossos Benfeitores Espirituais abriram um pequeno
parêntese na ordem cronológica da apresentação das mensagens para
homenagear a querida Entidade Maureen O´Hara, que escreveu de
maneira espontânea por nossa humilde faculdade mediúnica, o que para
mim se configurou numa grande felicidade, além da surpresa inesperada.
A sua aparição aqui em casa, foi sentida por minha sensibilidade
mediúnica como um verdadeiro encantamento de formosas energias
espirituais, tão vigorosas quanto a própria personalidade que ela relata ser,
pois ainda se encontra encarnada no solo terreno.
Várias imagens, em forma de vigorosos flashes espirituais, se destacam
de sua personalidade astral, quando se sobressaltavam por cima de outras
tantas maravilhosas imagens de sua figura bela e encantadora, como se a
sua aura magnética estivesse trazendo para o nosso ambiente domestico
todo o cortejo de realizações que ela conquistou nesta atual experiência
reencarnatória, tanto profissional como moralmente.
A emoção ainda me toma os centros de força, particularmente os do
centro cardíaco e gástrico (plexo solar).
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Não saberia afirmar o motivo exato desses dois centros de vitalidade do
espírito, porém a sua sensibilidade espiritual parece que ficou mais alojada
nestas duas áreas de minha fisiologia espírito-matéria.
Ela se apresentou muito viva e ágil, como se soubesse muito bem o que
queria, embora depois, já na sua psicografia, ela tenha revelado que veio
de maneira inesperada, ou pelo menos foi assim que ela inicialmente
percebeu a sua viagem astral, movida unicamente pelo AMOR!

Diante das informações deixadas pela maravilhosa Entidade Maureen
O´Hara, somos forçados também a dar um pequeno testemunho, embora a
intenção maior é de ilustrar os nossos amáveis leitores, de uma maneira
geral, acerca da inúmeras maneiras pela qual os Espíritos desenfaixados do
molde fisiológico, desencarnados ou encarnados, costumam se apresentar à
minha visão espiritual, pois, como já é do conhecimento público, pela nossa
própria obra mediúnica (até aqui de 11 livros), algumas Entidades
Espirituais vem em nosso encontro, a principio, não para se beneficierem de
nossas energias, mas com o desejo enorme de nos auxiliar e nos socorrer o
coração através de seu carinho e de sua devoção afetiva, quando chegam
a fazer sexo comigo, embora isso (infelizmente!... risos...) só tenha
ocorrido três ou quatro vezes no decorrer da minha vida mediúnica,
obviamente que contando com a permissão de meus Guias Espirituais que
veem nessas ocasiões não apenas a forma de nos ilustrar algum assunto
sobre O Intercambio Afetivo Entre os Dois Planos da Vida, mas o de
pessoalmente me dar um lenitivo emocional, pois embora eu seja uma
pessoa muito dada às amizades, em toda a minha existencia atual, de 51
anos, eu apenas tive 4 ou 5 namoradas, sendo que cerca de 40 anos foi
inteiramente na solidão, sem receber qualquer carinho mais intimo com
as garotas que passavam por minha acanhada vida de solteiro, apesar de o
meu maior sonho sempre foi o de constituir uma familia.
Inicialmente, eu pensei que fora por causa de minha autura (1,64m) ou
porque eu era magro demais, mas depois, passados muitos anos, é que eu
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fui “me tocar” que fora porque eu não tinha dinheiro, não passava de um
homem pobre e ainda mais sem grandes, ou nenhum, atrativo fisico.
Pois bem, ao ingressar no Espiritismo, acerca de 20 anos atrás, e
passando a ver o Mundo Espiritual, começava a observar que eu tinha
uma certa facilidade para visualisar a silhueta fisica dos Espíritos
femininos, desencarnados ou encarnados, com a particularidade de
perceber também os fluidos áuricos que emanavam de seus centros de
força inferiores, ou seja, os da área da sexualidade (genésico e básico):
odores e gases sexuais tão perfeitamente nitidos quanto os de qualquer
mulher viva da Terra.
Com isso, os Espíritos Benfeitores começaram a me ministrar uma série
de estudos a partir destas mesmas observações, inclusive quando eu passei
a ver pela minha clarividência os corpos de mulheres desencarnadas por
debaixo de suas roupas espirituais, quando eu também passei a
perceber que elas, as mulheres desencarnadas, tinham interesse que eu as
notasse por debaixo de suas vestimentas: saias, calças, chortes, etc...
como fosse, então.

Quando eu passei a receber as visitas das Entidades de Hollywoody, observei
que a situação continuava a mesma, independente de serem Espíritos mais
evoluidos ou não.
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Tudo isso me maravilhava, pelo encantamento e pelo natural desenrolar
da situação toda transcendental.
Até que, finalmente, elas passaram a me induzir à masturbação, na
intenção de me retirarem da sensação terrível de isolamento e de
solidão, isto, já em decorrência de minha separação conjugal, pois convivi
com uma jovem senhora (e sua filha do primeiro casamento), entre os anos
de 2004 e 2012.
Pois bem, feita esta pequenina introdução, fica evidente o que estava
querendo dizer a querida Maureen O´Hara, ao afirmar que daria “uma
pataca” para quem lhe descortinasse o pensamento, isto, em relação ao
desfecho de sua delicada visita ao nosso lar no dia-tarde de hoje.
Mas sigamos adiante.
Até esta semana passada, eu ainda não havia tomado conhecimento de
nenhuma obra espírita, ou mesmo espiritualista, que tivesse algum tipo de
relato sobre estas ocorrências, pelo menos não nas condições em que
eu narro, mas para a minha grata surpresa eu fui dar uma verificada na
obra: “As Mulheres Médiuns”, de autoria do grande pesquisador e
médium baiano Carlos Bernardo Loureiro (pela Editora da FEB), já
desencarnado, e me deparei com um caso bastante interessante que
ocorreu numa das sessões de materialização com a grande médium Eva
Carrière (pseudônimo utilizado por Marthe Bérnaud), quando um Espírito de
Mulher apareceu completamente nu, mostrando-se muito linda e perfeita
em sua silhueta espiritual, tal qual uma mulher de nosso meio material.
O outro assunto, é o fato dessas inúmeras Entidade de Hollywood me
aparecerem de maneira espontânea, inclusive quando muitas delas estão
reencarnadas em nosso solo terreno. Neste caso, recomendamos a obra de
Ernesto Bozzano: “COMUNICAÇÕES MEDIÚNICAS ENTRE VIVOS”,
(Editora EDICEL).
Para ambas as situações, volto a afirmar que precisamos estudar mais
sobre os Mecanismos da Mediunidade e a maneira variadíssima pela qual
os Espíritos se apresentam, ou se comunicam com os seres encarnados.
Não somos nós que lhes comandamos a vontade.
Nisto, Kardec já deixou muito claro em: “O Livro dos Médiuns”, embora
devamos entender que a palavra de Jesus será sempre a nossa mais
perfeita e mais segura baliza doutrinária:
- “OS ESPÍRITOS SOPRAM ONDE QUER.”
Por isso e muito mais, desejamos sempre bons estudos a todos.
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Doris Day

(Espírito Reencarnado)

Doris Mary Ann von Kappelhoff (nascida Doris Mary Kappelhoff; Cincinnati, 3 de
abril de 1922 — Carmel Valley, 13 de maio de 2019) foi uma atriz e cantora estadunidense. Ela
começou sua carreira como cantora de Big bands em 1939, tendo aumentado sua
popularidade com sua primeira gravação de sucesso Sentimental Journey, em 1945. Depois de
deixar Les Brown & His Band of Renown para embarcar em uma carreira solo, Day tornou-se
uma das mais populares e aclamadas cantoras do século XX. Ela gravou mais de 650 músicas
entre 1947 a 1967.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doris_Day
Ao tempo da seguinte mensagem ela ainda estava encarnada na Terra.
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Capítulo # 12: Doris Day

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Alma das Almas

Doris Day

Olá meus amigos!
Que Ser é este, que faz tudo sem que O vejamos realizar, em
detalhes, a Sua perfeita Obra, senão pelas gloriosas materialidades
da Natureza?!...
Que Ser é este, segundo temos O observado das Imensidões do
Sem Fim, que nunca haveremos de compreendê-Lo em sua
Totalidade, mesmo que passemos a Eternidade inteira a Lhe buscar
apreender a Soberana Bondade e a Infinita Grandeza?!...
Que coisa mais louca é esta, que tanto nos fascina, deixando-nos
embriagados pela beleza suprema do Universo, que não somente foi
construído por Suas magnânimas mãos, mas que também é Ele
mesmo, pois não podemos comungar com aqueles que imaginam um
filho sem as partículas de seus próprios pais, ou seja, o Criador é a
sua Criatura é também.
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Por isto, meus irmãos, é que forçamos a barra para fazer o nosso
povo querido da Terra compreender, mais do que nunca, que a vida
nos foi entregue pelo Criador para que, de nossa parte, venhamos
também a criar:
- Vida plena.
- Vida moral.
- Vida descente.
- Vida sentimental.
- Vida honrada.
- Vida intelectual.
- Vida soberana.
Sempre no Amor incondicional.
Não temos palavras do vocabulário dos homens da vossa Terra,
sim, pois ela é tanto minha quando sua, para tentarmos imprimir
força, compreensão e vitalidade ao nosso pensamento, que, na
maioria das vezes, escapa até mesmo ao entendimento do médium
que nos transmite a palavra, embora nem sempre versada na Cultura
e na Sabedoria dos Grandes Luminares da Vida Maior, aliás, coitada
de mim!... mas, e principalmente, embora de uma maneira muito
particular, também na de determinadas pessoas, companheiros
nossos de doutrina (na Vida do Espírito, ou NO MUNDO OCULTO, as
nossas idéias tomam corpo e outra direção, geralmente, bem oposta
daquelas que mantemos quando estamos presos ao corpo carnal!)
que soberbamente se colocam num degrau além e acima daqueles
que vieram lhes incentivar à melhoria do sentimento e a
perfeição da alma.
Se vacilarmos, haveremos de encontrar por
acreditando maior mesmo até do que Jesus Cristo.

ai

“gente”

se

Somente em tocar no seu santo nome, sentimos um leve calafrio
pelo corpo, dando-nos a impressão que estamos, sim, diante de algo
ainda muito misterioso, mas também muito sagrado.
Mas tentando me fazer compreendida por vocês, sinceramente, não
que estejamos muito além de vocês, os nossos amigos da carne!... já
que estamos mesmo é bem pertinho de cada um de meus irmãos

128

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

sobre a face deste planeta maravilhoso que aprendemos a chamar de
Terra, e que, na realidade, deveria ter sido batizado em sua
ancestralidade como: “Água”.
Vocês não acham?!... – Risos.
A história que eu teria para contar aos meus amigos do plano
material, por intermédio dessa bendita faculdade: Mediunidade, sobre
aquelas pessoas simples como cada um de vocês e assim como eu
mesma, que deixam o escafandro fisiológico (a sua roupa material)
pela perda da vitalidade ectoplásmica, sem o devido preparo para a
Vida Imortal, seria de fazer arrepiar os “caracóis” mais arrumados do
mundo, dos mais despojados (atrevidos sim, mas heróis nunca!)
companheiros que ainda se entretém com a miséria alheia, por
intermédio de uma depressiva comunicação televisiva, teatral ou
cinematográfica que vem sendo massificadamente imposta ao grande
público por uma mídia perversa e insana.
Não cremos que isto seja uma regra geral, não.
Mas a situação é mesmo de arrepiar, pois não se pode sintonizar
um canal de televisão sem que venhamos a nos deparar com o
sangue, a tragédia e o vicio do mundo.
Se em algum dia destes nós fossemos visitados por algum ser
extraterrestre, residente em Marte, tenho cá pra mim que ele, muito
inocente, haveria de imaginar que estaria tendo um pesadelo, e que,
sequer, havia saído de sua cama, pois estaria dormindo debaixo dos
seus lindos lençóis tremendo de frio, pelo temor do seu maldito
sonho.
O Mundo está “desfigurado”, sim, pelo motivo de já ter vivido e
transitado por situações melhores, num passado onde as Civilizações
conseguiam unir o luxo (ou pelo menos: a riqueza aliada ao conforto
material!) ao pensamento superior e digno, quando tudo era
movimentado em beneficio da coletividade, numa comunidade de
seres elevados, que tinham em seus corações a alegria da paz
perene, daquela que não envergonha a ninguém!
E nas suas benditas mãos: o magnetismo curador da vitalidade
superior.
Nota do médium: Na sua mais recente visita, em 24/08/2015, quando
já finalizávamos as revisões deste livro, ela nos deixou perceber algo de sua
formosa aura magnética, ficando claro que ela era, e ainda é, composta
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por elementos psíquicos de natureza muito singular, pois além da sua
beleza estética, fluidicamente falando, pois irradiava um fluido branco muito
puro e delicado junto a um rosa claríssimo, embora este em menor
percentual, apresentando em sua constituição fisioquímica um percentual
muito acentuado de elementos medicinais, como se a querida
Mensageira Doris Day, mesmo quando reencarnada por aqui, já possuía a
qualidade de médium de efeitos físicos, com especialização na vasta área da
Medicina Espiritual.

São tempos remotos que se foram com o sopro do egoísmo de
alguns, alguns poucos mesmo, mas que foram o suficiente para
arrasarem uma sociedade inteira de espíritos que antes de tudo
apregoavam o Bem Estar de todos, fosse ele material ou espiritual,
pois essas terríveis pedras de tropeço encontraram meios tenebrosos
de alastrar a sombra e de se perpetuarem no “poder” do estado e das
religiões como das empresas, e assim por diante, implantando na
sociedade antiga o clamor pela baixeza de espírito e o pendor pelo
poder transitório, numa terrível embriaguez de puro egoísmo.
Por este motivo o Divino Senhor resolveu deitar a sua poderosa
mão sobre os mares que lhes faceavam a costa marítima, afundandolhes sob as águas cristalinas do mar do oriente, fazendo submergi-los
sob a mansidão dos mares antigos, com toda a sua corrupção e
maldades.
Se bem que neste caso: os justos pagaram pelos pecadores.
Por este motivo, devemos compreender que os males da
humanidade serão a alavanca de toda a colheita de benção que o
mundo haverá de colher no grande futuro.
A Lei de Deus é de Justiça.
Se hoje somos obrigados a dar a nossa cota de sacrifício, mesmo
na condição de vitimas, pelo mal praticado por terceiros, é justo que
também venhamos a lucrar ao cêntuplo pela nossa justa participação
na corrigenda do criminoso.
O Juiz sempre recebe um pouco mais do que o coletor de impostos.
Mas, como íamos dizendo, ela irá retornar, a bendita Atlântida dos
antigos contos históricos haverá de retornar sob os cuidados das
Esferas de Luz, quando o Homem-animal estiver mais capacitado
para a sua grande conquista: a da Vida Intima, ainda que seja sobre
a face do Planeta terreno.
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Pois, é certo que não podemos adiar a nossa reforma moral
de hoje para após a morte material.

Isso, além de ser um desatino é um completo desproposito.
Deixar a coisas para depois é um ato suprema preguiça.
Mas, voltando ao tema central de nosso apontamento, podemos
afirmar que os estudiosos do mundo logo terão noticias mais precisas
desta grandiosa civilização, que soube crescer, é verdade, mas que
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também ficou evidente que não soube se sustentar sobre os
próprios pés, tão delicadamente inseguros quanto os de uma
criança, ela própria, que deveria ter crescido para Deus, para o
Infinito.
É mesmo de lamentar e fazer doer o coração de qualquer anjo que
esteja pensando em pisar o solo planetário, isto, na tentativa de fazer
luzir um pouco mais de claridade espiritual na mente de pobres
almas, que são todas nossas irmãs de Eternidade, que estão se
colocando de maneira assustadoramente imprevidente na contramão
da Evolução para Deus, da mesma maneira como aconteceu no
passado.
Não que estejamos tentando dar lições de moral e história para os
amigos espíritas ou espiritualistas do mundo material, pois estamos
longe de nos considerarmos uma pessoa capacitada para isto, aliás,
que tanto apreciamos e aprendemos a respeitar pelo esforço que
fazem para se melhorarem e se transformarem, À LUZ DO
EVANGELHO DE JESUS CRISTO, num verdadeiro homem de bem,
no entanto, como dizem por ai: “cuidado e caldo de galinha
nunca são demais, e não fazem mal a ninguém.”, principalmente
num caso tão importante quanto a nossa Saúde Espiritual!
Não temos títulos que nos reserve, ou nos conceda o direito de
discorrer sobre Medicina Transcendental, ou Arqueologia Marítima,
mas a nossa singela experiência como uma Entidade desencarnada
(morta! Nota do médium: Neste momento parece-nos que ela tenta nos dizer
algo. Como se nos fizesse perceber que ela, em verdade, já estaria fora do corpo
físico, por uma “Transposição Reencarnatória”, quando o mesmo ainda se
encontra na Terra, obviamente sob os cuidados de outra Entidade, tão graduada
quanto ela mesma),

nos garante o direito e o dever de lhes alertar que
a coisa está mais séria, e mais profunda, do que possamos
imaginar...
Não nos iludamos, meus irmãos, a Vida Imortal baterá a nossa
porta mais cedo ou mais tarde.
E, o quanto antes, deveremos todos nos colocar em alerta, para
que o mal momento de agora, ou de daqui há alguns anos (só Deus
saberia precisar!), não venha nos converter o amanhã em uma “bela”
e encantadora estadia de verão: numa de nossas praias lindas e
formosas, que logo serão tomadas pelas águas do mar.
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Os suplícios serão imensos para aqueles que não quiseram, ou não
desejaram, aproveitar a sua existência com decência e retidão de
caráter, não tenhamos dúvidas quanto a isso.
Jesus já nos fez o alerta há mais de dois mil anos atrás.
Mas, as indefiníveis alegrias preparadas para todos aqueles que
souberam e desejaram aproveitar dos Ensinos dos Espíritos do
Senhor pelo Espiritismo serão, com toda a certeza, de uma beleza
somente medida pela perfeita felicidade dos Anjos.
Se lutarem agora, sairão como verdadeiros Eleitos do Senhor.
Que fique bem claro isto: Não pedimos perfeição.
Rogamos apenas a boa vontade em se manterem no rumo certo da
Evolução para Deus, de pé, mesmo diante das quedas fortuitas do
caminho, e jamais desistindo de continuar lutando, e lutando sempre,
por uma felicidade real e sem qualquer sombra de trevas.
Pedimos a compreensão de cada um em particular para as nossas
palavras, e as vossas orações, de um para os outros, sem que nos
deixemos envolver pela vaidade e pelo orgulho.
A prece é a nossa salvaguarda.
E o trabalho a nossa força.
O ritmo da subida para o Alto caberá a cada um empreender,
segundo as suas intenções.
Humildade e Caridade, sempre!
São os desejos de uma amiga que muito tem a agradecer, pelo
pouco que fez e pelo muito que gostaria de ter feito.
Façamos mais.
Amo vocês.

Doris Day (Espírito)
(Salvador/BA, 06 de fevereiro de 2013, às 13h46min)
Nota do médium: Após a primeira revisão da mensagem espontânea
acima, em 20 de julho de 2013, quando fomos buscar na Internet alguma
referência sobre a sua vida, tivemos a surpresa de saber que ainda se
encontrava encarnada no solo físico, atualmente com 91 anos.
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Imediatamente, pensamos que havíamos sido vitima de alguma
mistificação, porém a querida Benfeitora Veneranda veio em nosso auxílio
explicando-nos que a nobre companheira espiritual, sim, já se encontrava
mais no Plano Invisível do que no Plano Material, deixando-nos
perceber por sua missiva que já se considera, mesmo, um Espírito

134

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
desencarnado (“morto”), como faz questão de expressar por suas próprias
palavras.

O impressionante, é que ela, a querida Doris Day, é uma das Entidades
que mais tem se apresentado à nossa visão clarividente, com um sorriso
tão encantador quanto o mais formoso Benfeitor Espiritual que nos dedica
carinho e proteção.

De uma personalidade marcante e cheia de espirituosidade, como
se ela estivesse a todo o instante nos pregando alguma
grande “peça” mediúnica (ou uma boa piada!), tentando nos
instruir pela própria experiência, e não somente por aquela forma
literária convencional, o que geralmente nos tem deixado
desconcertado. (Risos, de nós dois!).
Ela, para mim, já é sim um formoso Anjo de Celeste, mesmo porque a
sua condição de Espírito “morto” (risos...), como ela faz questão de frisar
em sua mensagem acima, nos leva a compreender, mesmo que de maneira
muito restrita, o quanto somos assistidos pelas Entidades Superiores que
nos tutelam a vida material, pois quando observam que já cumprimos com
os nossos compromissos na vida carnal, imediatamente nos levam de
VOLTA para a Vida dos Imortais, seguramente para que possamos dar
inicio a novas tarefas junto aos Mensageiros Celestiais, obviamente que
segundo o mérito e o demérito de cada criatura na face da Terra.
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Que o Bom Deus lhe pague a caridade de sua assistência e o desejo de
nos ajudar a todos.

136

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Frank Sinatra

Francis Albert "Frank" Sinatra (Hoboken, 12 de dezembro de 1915 — Los
Angeles, 14 de maio de 1998)[1] foi um cantor e ator norte-americano.
(Fonte: Wikipédia).
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Capítulo # 13: Frank Sinatra

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Sejamos Caridosos

Frank Sinatra
Olá, meus queridos irmãos de vida planetária!
Cá estou eu, tentado dar uma aulinha de Espiritismo para vocês.
Até que compreendo a imensa teimosia de muitos dos amigos que
deixei na vida de ilusões...
Também, já fui assim.
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Mas a vida para mim foi um pouco diferente dessa que vem
levando aqueles que poderíamos denominar, com todo o carinho e
respeito de nossa alma: Espíritas!
A misericórdia de Deus, parece ter feito morada nesse belo e
encantador pais, o Brasil, que mais se assemelha a um vasto tapete
verdejante repleto de esperanças e sutilmente mapeado nas Estrelas
como o futuro abençoado para o povo de Deus, do que,
propriamente, um estabelecimento de almas sofridas e amarguradas
que se encontraram agora para matar as dores e as agonias das
existências que já se foram, por meio de uma civilidade toda
particular a esta constelação de seres encarnados, e desencarnados,
que povoam os ambientes materiais e espirituais da Pátria do
Cruzeiro, quando agora se encontram incorporados numa roupagem
material que lhes esconde a silhueta astral, bela por fora, mas muito
temerária por dentro, dos seus ancestrais povos europeus, que,
geralmente, viviam às custas da escravidão, da loucura e do
morticínio...
Entenderam, o que eu quis dizer?
Se hoje os nossos queridos brasileiros sofrem as angustias da
“fome” e da incompreensão dos povos mais ricos do mundo, embora
a sua atual índole pacífica e generosa, não pagaram de todo as
imensas dores que provocaram na vida e na alma das pessoas que
lhes proporcionaram, pelos serviços forçados, seja na escravidão ou
pela serventia, o repouso indevido e a riqueza egoística.
Não que eu já tenha solucionado todos os meus problemas
pessoais, tão apenas com a perda do corpo perecível e de matéria
pútrida...
Definitivamente, não!...
Mesmo porque, ainda estou longe do tão sonhado Paraíso, já que,
na Vida Espiritual, temos que consagrar muito suor e trabalho na
conquista de méritos, principalmente em decorrência daquelas
inúmeras oportunidades que deixamos escapar por entre as nossas
mãos (na maioria das vezes, sem qualquer vontade de estendêlas aos nossos semelhantes!) durante a nossa rápida passagem
pelo plano das forças carnais.
Encontramo-nos aqui, tão necessitados quanto antes, porém, um
pouco mais sábios e um tanto menos preguiçosos, devido ao
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incentivo dos Amigos Espirituais em nos proporcionar a lucidez
espiritual, pelo estudo e pela reflexão constante acerca das Novas
Verdades Imortais.
Cada dia é uma nova oportunidade de aprendermos um novo
conhecimento.
E o conhecimento é algo que não se esgota nunca.
Não! Não se trata de condição de exceção, mas de uma proposta
totalmente de realização intima para todos aqueles que, desejosos
de mais luz, buscam mais trabalho e mais aprendizado, e resignados
diante do grande infortúnio pessoal, agravados pela displicência,
encontram nas formosas agremiações da Cultura e da Arte, da
Ciência e da Moral Religiosa dos Planos Mais Altos a profunda

felicidade de poder começar tudo de novo...
Seja para vôos Mais Altos, ou mesmo na direção dos Infernos de
mais abaixo, que geralmente começam dentro de nossos próprios
corações...
De qualquer maneira: A Vida Continua Sempre!...
Mas a questão agora é a de tentarmos fazer os nossos irmãos
encarnados compreender a urgente importância de termos uma
existência levada com o rigor da seriedade, embora a tranqüilidade
com que devamos encarar as circunstâncias sociais e
econômicas do plano terreno, isto, sem que venhamos a nos
perder em emaranhados questionamentos filosóficos, geralmente
muito inúteis diante da Verdade Suprema do Amor, que não tem
qualquer solução de continuidade, pois o Sentimento é perfeito e
perpétuo, como perpétua é a própria Vida.
Também precisamos ser versáteis.
Entendermos a Vida como ela realmente é, sempre carregada de
experiências ricas de aprendizado, apesar de que as ocorrências da
agressividade e da ignorância serem bem mais acentuadas que as da
sanidade, propriamente dita.
De qualquer modo, se formos levar a ferro e fogo todas as coisas
que nos assalta o caminho, reconhecendo que as dificuldades serão
sempre mais intensas que as facilidades, não sairíamos da cama.
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Pois é, meus irmãos, sejamos versáteis nos gestos de bondade e de
caridade, compreendendo que pela gentileza e pelo amor é que
poderemos mudar o mundo de provas e expiações em um formoso
jardim de esperança e paz.
De uma maneira geral, muitos poderão entender as nossas sinceras
palavras de agora, algo distinta da nossa última personalidade
reencarnatória, um tanto mais poética e menos pragmática, mas a
nossa personalidade “atual” nos alerta para outras realidades, que só
tomamos conhecimento em nossa última existência de maneira muito
singela, e bastante imprecisa, embora sempre nos mantivéssemos
atentos a toda a forma de aprendizado.
Não que tenha nos faltado a justa oportunidade em averiguarmos a
existência dos fatos e das ocorrências do pós-morte, entretanto,
assim como muitos de vocês estão fazendo agora, fizemos no
passado: nos descuidamos!...
Se bem que, e para dizer a verdade, a nossa situação financeira
nos deixou, pela misericórdia de Deus, numa condição de vantagem
em relação à de muitos de vocês atualmente...
Se fui pobre espiritualmente, e miserável de conhecimento acerca
da Vida Imperecível, por minha vez, nunca fui egoísta de “bolso”.
Com toda a sinceridade do coração e sem qualquer sentimento de
extravagância ou excentricidade: Fomos Caridosos!
Eis a resposta para a dúvida de meus irmãos na matéria densa,
para que hoje eu possa estar aqui, de volta pela ferramenta da
bendita Mediunidade, e afirmar para cada um que desejar me ouvir:
FUI VERDADEIRAMENTE SALVO PELA CARIDADE!
Uma doação aqui, outra doação ali, e aos poucos fui me
conscientizando que a verdadeira fortuna se adquire com a paz de
nosso espírito, diante da obra de bondade que praticamos em nome
de Deus, e em beneficio de todos.
E como sou feliz agora!...
E é por esse caminho, meus amigos, que venho lhes convidar a
trilhar...
Não me interesso em fazer propaganda pessoal, mas o de lhes
incentivar ao Bem.
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Ainda não tive condições de alçar vôos por mundos luminosos e
repletos de encantamentos, pelo menos não entre aqueles que se
localizam fora do nosso cinturão de estrelas e sóis que corresponde a
nossa insignificante via láctea (risos de Sinatra!), mas que me sinto
um homem verdadeiramente realizado...
Ah, isso eu me sinto, sim.
Na Esfera Espiritual em que me encontro, que ainda é a Terra
(embora menos material que a de vocês), sem dúvida alguma, bate
no meu peito as mais formosas alegrias que o homem mais feliz de
vossa Terra seria incapaz de sentir e precisar, mesmo que ele levasse
mais de mil anos por ai, cantando e dançando nos festivais da alegria
imperfeita de vocês, porém, me falta ainda muito chão a
percorrer para que eu possa me sentir um Espírito Pleno, ou
um Espírito Puro, já que terei que voltar muitas vezes ao plano
material em reencarnações missionárias, e, quem sabe, se eu der
“aquela sorte”, venha a ser convocado pelos meus inúmeros Amigos
do Mais Alto, que também sãos os seus devotados amigos invisíveis,
a empreender novas e mais encantadoras tarefas na qualidade de
cantor, da mesma maneira pela qual eu pude humildemente realizar
na Terra que todos nós aprendemos a amar e a venerar como a
nossa santa casa acolhedora, e, a partir daí, totalmente desprendido
da matéria, ir definitivamente de encontro a outros mundos
desconhecidos do Universo Infinito de Deus.
Se bem que a minha morada atual, para vocês que estão
transitando, praticamente, pela faixa da brutalidade dos tempos
primitivos (risos de Sinatra!), já seria o Perfeito Éden.
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Embora
devamos
reconhecer
que,
verdadeiramente,
nos
movimentemos por aqui como se estivéssemos em algum palácio
encantado do Grande Paraíso Celestial.
Mas precisamos buscar mais!
Sempre mais.
O Espírito Imortal não pode parar e nem se conformar com o que já
conquistou, mesmo que seja um tesouro muito rico e muito belo da
Vida Espiritual.
A Eternidade, meus companheiros, é o nosso Destino e a
nossa mais preciosa jóia.

Então, aqui, em nossa Pasadena Espiritual, poderemos encontrar
belíssimos estádios, nos quais as orquestrações harmoniosas dos
músicos divinos fazem ressoar aos ouvidos dos eleitos dessa Cidade
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Espiritual maravilhosa as harmonias de uma música totalmente
elevada e nobre, a traduzir o encantamento dos seres espirituais que
com ela se afina na mais pura e na mais bela contemplação dos
Acordes Superiores.
Não! Mais uma vez, não.
Não se trata de Região Superior somente para os Eleitos.
O nosso meio, é simples reflexo do pensamento das almas
bondosas do mundo, que vem para cá munidos de bons
sentimentos, de bons pensamentos e aureolados da mais cariciosa
alegria de poderem ter sido homens de Bem.
Ah!... E por ventura, algum de vocês já pude imaginar, e até
mesmo “sonhar”, quantas alegrias, lazer e entretenimento haverão
de encontrar na New York Espiritual?!...
Esperem.
Trabalhem.
E verão.
Mas, como eu ia dizendo, essa é a nossa grande oportunidade...
Eu aqui e vocês ai, lutando e trabalhando para que a Vida não nos
escape entre os dedos, quando em algum dia à frente podermos
realizar, a partir de nossa própria intimidade, aquele mundo perfeito
que o Senhor nos prometeu em seu Evangelho de Libertação e de
Salvação.
Libertemos as nossas almas.
E alcemos vôos cada vez mais altos pelas Planícies do Infinito, que
nos aguarda com a felicidade e a beleza que verdadeiramente nos
pertence, por Obra Magnânima do Pai.
Fiquem com o meu abraço afetuoso de amigo sincero e devotado,
que sempre se sentiu servo daqueles que se colocam a favor de ouvir
uma boa musica.
A orquestração vem sempre de Deus.
Mas o serviço da melodia pertence a cada um de nós, quando
deveremos seguir sempre para a frente, movidos pela ternura e pelo
encantamento do Amor e do serviço constante na Caridade.
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Sejamos caridosos!
Desta maneira, seremos Eternamente Felizes.
Muito obrigado, meus queridos irmãos, e fiquemos todos com Jesus
Cristo, que é o Nosso Guia, o Nosso Salvador e a Nossa Perfeita
Esperança.

Frank Sinatra (Espírito)
(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2013, às 14h34min)
Nota do médium: Sempre fico muito emocionado quando Frank Sinatra
se aproxima de mim. Ele traz em sua aura um formoso sentido de ternura e
gentileza, seguido de muita paz espiritual, como se a sua personalidade
estivesse cada vez mais tocada de formosa sensibilidade.
Ele é agradável, sorridente e muito bem humorado.
Sua silhueta espiritual é variada. Certa hora ele se apresenta como um
jovem senhor de seus 30 anos, e noutra hora como um homem maduro de
seus aproximados 50-60 anos de idade, creio que isso deva ser em
decorrência de meu próprio gosto pessoal, que lhe faz se transfigurar para
nos agradar o coração.
Como sempre, procuramos informar, em nossos apontamentos pessoais,
que cada transfiguração desta sempre acarreta um determinado dispêndio
de força nervosa, tanto deles quando de mim mesmo, entretanto, na
maioria dos casos, lhe vejo fazer isso com tamanha tranqüilidade que chego
a “lhes forçar” a barra, sempre desejando um tanto mais de fenômeno,
o que me proporciona verdadeiro jubilo espiritual.
O sentimento de carinho, ternura e amor são a marca registrada de todos
esses Arautos da Vida Imperecível, apesar de sempre estarem marcando a
nota de seus comunicados com as partituras da disciplina e da
responsabilidade, como se, em verdade, fossem grandes soldados da
pátria maior.
Invariavelmente, percebo na voz deles, no som articulado de suas
palavras, quanto na irradiação dos seus pensamentos (em forma de
imagens ou vibrações!), um formoso tom de bondade e carinho, jamais
encontrado em um ser comum da Terra, senão nas grandes almas que aqui
vieram em grandes missões coletivas, como: Nosso Mestre Jesus Cristo,
Chico Xavier, Teresa d´Ávila, Emmanuel, André Luiz, etc., quando para mim
fica, impossível mesmo, transformar esses sons divinos em palavras
escritas, e mesmo articuladas.
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Um pensamento a mais...
Este queridíssimo Amigo Espiritual, tem me dado muita confiança em
minhas próprias faculdades mediúnicas, já que muitas vezes o médium é o
primeiro a duvidar do que ver e ouve do Outro Lado (risos), não que isto
seja absolutamente negativo e contraproducente para ele mesmo, na
condição de humildes intermediários Entre dos Dois Planos de Vida, mas
cada um de nós devemos atar consciente de que a imaginação (mesmo que
sadia!) pode dar vazão a criações mentais (plásticas) que podem nos retirar
da causa principal dos nossos estudos em curso para outras situações que
não vão nos garantir, de todo, o sucesso tão almejado, pelo menos por
aqueles que buscam se ajustar com a disciplina que merece toda incursão
no campo muito melindroso da mediunidade, pois ele, Sinatra, segundo ele
mesmo, toda vez que chega ao nosso modesto ambiente domestico traz
com ele um manto maravilhoso de imagens e sons que mais tem haver com
a sua personalidade e o ambiente em que vive atualmente na Vida Maior do
que com a tarefa que, a rigor, deve levar a efeito na minha companhia.
Por esta razão, que cada medianeiro deve ficar de prontidão em relação
às imagens transcendentais que por acaso esteja ao seu alcance psíquico,
rejeitando aquelas que não deve fazer uso, apesar de serem visões de alto
valor espiritual.
Que Jesus o abençoe.
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Louis Armstrong

Louis Daniel Armstrong (Nova Orleans, 4 de agosto de 1901 — Nova Iorque, 6 de
julho de 1971) foi um
cantor, compositor, instrumentista, trompetista, cornetista, saxofonista, escritor, letrista, arranja
dor, produtor musical, dramaturgo, artista plástico, ator, tenor, maestro e ativista político e
social estadunidense, considerado "a personificação do jazz".[1] Louis Armstrong é famoso tanto
como cantor quanto como solista, com seu trompete.
(Fonte: Wikipédia)
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Capítulo # 14: Louis Armstrong

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Sejamos Corajosos

Louis Armstrong

Olá, meus queridos companheiros de lutas e sacrifícios?!...
Sejam todos bem vindos à nova fase do Cristianismo, fase esta
aperfeiçoada pela Cruz do serviço e do calvário na Caridade.
Apesar dos infortúnios causados pela robustez do orgulho, do
egoísmo e da vaidade sistemática que continuam teimando em se
alojar nos seus corações desprevenidos, muitos espíritas (não todos,
infelizmente!), é certo, tem consagrado as suas “vidas” à reforma do
pensamento cartesiano, ainda profundamente materialista, pelo
menos em sua essência, porque “pelas beiradas”, lamentavelmente,
temos visto mesmo é muita gente por ai se aproveitando do “titulo”
de espírita para saquear os cofres sagrados da inocência alheia,
como se não tivessem outra coisa mais atrativa a fazer senão rogar
praga naqueles que lhes afrontam a face com as luminosas
advertências do Cristo Salvador, de que: FORA DA CARIDADE
(ABSOLUTA!) NÃO HAVEREMOS DE SER SALVOS DO INFERNO
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DE NOSSOS PRÓPRIOS CRIMES!... (todos perpetrados na
obscuridade dos seus corações, infantilmente acreditando-se estarem
seguindo pela existência completamente invisíveis e alheios ao que
poderá Deus estar pensando sobre as suas condutas, completamente
disformes da moral que pregam!), pois, então, já que estes mesmos
irmãos de crença evangélica somente têm “entendido” do Espiritismo
aquela alegoria da “vida social” humana, quando os Espíritos da
Codificação foram caridosos, muito gentis mesmo, em “aliviar” a
criatura encarnada da Terra com a presunção de que os eventos da
vida cotidiana do mundo poderiam ser alvo de nossas atenções por
meio de uma existência, também, devotada aos prazeres e aos
eventos da cultura, da arte e da musica, porém, é óbvio, e mais do
que justo pensarmos que tudo isto deveria, como deverá, sempre ser
banhado pelo mais formoso critério de bom senso e de moral,
mas o que temos visto mesmo por ai são muitos adeptos do
Cristianismo Revivido procurando viver a vida “numa boa”,
alimentando-se de todos os prazeres mórbidos da carne, tomando o
seu “pilequinho” e vivendo da selvageria de sua personalidade
profundamente viciada no sexo doentio-bruto, completamente sem
pudor e sem respeito ao ser humano, como se ainda estivessem
se movimentando por alguma selva umbralina, provavelmente
uma das que tenha lhe acolhido na condição de escravo do
vicio e da paixão desenfreada, e, absolutamente, sem nenhum
respeito para consigo mesmo, banindo do aconchego de seu coração
e do seu meio social todas as pessoas de condição financeira mais
simples, por não possuírem um carro do ano, uma boa conta bancária
ou até mesmo um bom salário que lhes garanta a condição de
“pessoas honradas”, como se Jesus Cristo tivesse tido alguma jóia do
mundo que lhe consagrasse a condição de Filho de Deus, e quando
cada vez mais havido pelos sentidos físicos só tem se aproximado de
Mamon, esquecendo-se todos, quase que de maneira integral: da
fugira sagrada e muito simples do Profeta de Nazaré.
Não estamos aqui para dar lições de moral aos espíritas, mas
sinceramente
cremos
que
os
Espíritos
obsessores
estão,
verdadeiramente, se deliciando com a situação de cada um de meus
irmãos do solo planetário, pois não tenhamos a ilusão de que, após a
morte carnal, algum de vocês haverá de ser “resgatado” das sombras
espessas que criaram e mantiveram por toda a jornada física, como
se os Agentes da Luz Divina fossem inocentes crianças a solicitar de
suas babás uma gota de luz e receberem um gole de veneno.
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Não se iludam, não, meus amigos.
A própria natureza de suas emanações fluídicas altamente tóxicas e
profundamente pestilentas, não lhes permitirá a aproximação dos
Celestes Mensageiros do Senhor, que na condição de zelosos
protetores e guias particulares, para a infelicidade de vocês mesmos,
e a dura decepção deles, nada poderão fazer senão aguardar pelo
sagrado tempo de Deus, quando, mais a frente, bem mais a frente,
conseguirão resgatar dessa imensa loucura os seus filhos queridos, os
amigos fraternos e os familiares do coração, todos na condição de
verdadeiros dementes espirituais, que se por um lado fizeram a
justa “caridade” para o próximo, não fizeram a parte que lhes cabia
na reconstrução de si mesmos: NÃO DERAM AMOR, NÃO
VIVENCIARAM O AMOR E NEM PROMOVERAM O DESPRENDIMENTO
(NO PRÓXIMO E EM SI MESMOS!) PELO AMOR COM JESUS CRISTO!

Pois, é isso ai meus amigos.
Estamos vendo o mundo sendo arrasado pelo gigantesco ódio de
uns para com os outros.
E o que temos feito de nossa vida?
O que estamos fazendo de nossos corações?
Será que o amor já perdeu o seu significado até mesmo para nós
que, a rigor, deveríamos estar difundindo a mensagem do Consolador
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Prometido pelo mundo, que treme de dor pelo egoísmo da maioria
dos seres que tem algo para doar (de si mesmos!) e, diante do temor
de perder o “pouco” que possui, acabam por não compartilhar nada
com mais ninguém?
Mas, graças a Deus: HÁ LUZ A FRENTE!
Apesar de tanta loucura, podemos ver uma luz no final do túnel, já
que temos observado aqui e ali alguns poucos destemidos, menos
intimidados pelas questões de classe e de seita, que tomam para si a
responsabilidade de fazer clarear sobre todos os novos adeptos da
Terceira Revelação (porque, infelizmente, o pessoal mais antigo já
está enferrujado!), a verdadeira obra do Codificador, versada na mais
perfeita concórdia entre irmãos, mas, também, na mais esclarecida
compreensão dos ensinos práticos do Evangelho.
Estamos exagerando?
Vocês crêem mesmo que estaríamos aqui, somente para fazer
tremer os que possam se iludir com as advertências dos espíritos
mistificadores?!...
Quem duvidar de nossa palavra, toda forjada na mais pura Justiça
do Senhor, vá a luta, procure visitar os centros espíritas de sua
comunidade, de seus bairros, de sua cidade e quem sabe até de seu
estado, e, em lágrimas, serão forçados a nos dar crédito.
Se bem que eu preferiria estar enganado, muito enganado mesmo.
Diante de tanta amargura pela qual vem passando a imensa
comunidade de adeptos da Revelação Espírita, fico a pensar como os
meus irmãos encarnados podem desejar conquistar o mundo
material, pela posse do dinheiro e do poder transitório, e perder a
sua própria alma diante de Deus?
Não seria isto que estaria verdadeiramente ocorrendo com os
nossos irmãos de Doutrina Cristã, que, ao preço de ninharias e
bagatelas, tem trocado as Verdades Luminosas da Cruz por alguns
punhados de moedas, sem qualquer valor para Deus?!...
Ou será que, os nossos irmãos pensam que somente nas
denominações religiosas eminentemente de conceito eclesiástico e de
doutrina literal, pessoas inadvertidas estariam se aproveitando do
nome sagrado do Cristo na intenção ruinosa de converter papel
moeda em “tesouros no Céu”, como se as bem-aventuranças
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tivessem sido entregues pelo Senhor aos ricos e aos poderosos da
Terra, como forma de prestigiar-lhes o escândalo e a volúpia.
Seria uma fatalidade ou uma extrema falta de sensatez de nossa
parte cometer um absurdo deste, que aos olhos do DeusMisericordioso nos colocaríamos na condição de filhos ingratos e
pessoas caprichosas, cego em todos os sentidos, que, apesar das
inúmeras oportunidades de consolação e advertência que temos tido
desde os tempos de Allan Kardec, ainda insistimos no total
desrespeito às Leis do Criador, que regem as nossas vidas
multifacetárias, por meio do Amor, da Justiça e da Caridade.
Em hipótese alguma podemos concordar com o que vem
acontecendo no plano de experiência de nossos companheiros
terrenos, positivamente não.
A angústia por qual vêm passando a nossa Sociedade Humana
(digo “nossa” pelo fato de fazemos parte de uma mesma comunidade
de Seres planetários a caminho da Luz Divina), é de fazer qualquer
filho de Deus chorar e tremer de tristeza, quando percebemos que a
grande maioria dos desavisados: não são tão desavisados
assim!...
A gloria do Senhor haverá de se abater sobre todos nós, segundo
as profecias de Daniel, e seguramente não haverá uma só alma sobre
a face do orbe planetário que esteja à margem de Sua Irrevogável Lei
de Justiça.
Haverá de ser: “A cada um segundo as suas obras”.
Não podemos ter dúvidas quanto a isto.
Se os amigos e amigas não estão ainda satisfeitos com nossas
singelas admoestações, temerosos e desconfiados por tamanha
sinceridade, façam o seguinte: declinem seus olhares percucientes e
muito argutos (infelizmente!) sobre a tela de seus aparelhos de
televisão e celulares, computadores ou qualquer outro veiculo de
informação a sua disposição, e vejam (aterrorizados!) o que vem
acontecendo de maneira generalizada sobre a superfície de vossa
Terra, tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão aviltada...
É de caráter singular a atitude de nossos irmãos encarnados, que
ao invés de procurar se reencontrar com o Senhor, tal qual feito pelo
Grande Apóstolo da Gentilidade, o Santo Paulo, tem mesmo é
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procurado se distanciar cada vez mais dEle, e de nós: As Vozes do
Céu, nem pensar!...
Seria isto uma ação generalizada das Trevas?!...
Pode até ser, mas poderíamos caracterizar também como uma ação
toda pessoal, e particular, do sentimento mesquinho e aparvalhado
de uma geração corrupta e pobre de sentimentos nobres.

Parece até que estamos transformando a nossa singela mensagem
póstuma em uma pequena historia romanceada das narrativas
Evangélicas, na qual está inserida a grande comunidade de adeptos
do Espiritismo que ainda se satisfaz com a devassidão dos sentidos e
a necessidade exagerada de conforto, que haverá de acarretar muitas
e muitas lágrimas a todos, após tiverem deixado a vida de ilusões da
matéria fisiológica e terem se transferido para a Vida Real.
Isto é, se as trevas não se abaterem de vez sobre vocês ainda
durante esta existência carnal.
Se dependesse de nós, dos Espíritos Amigos, só retornaríamos à
Esfera de ação dos irmãos encarnados no orbe planetário, por motivo
de “festa”, na intenção exaltar as Grandezas de Deus e de nossas
vidas felizes no Mundo dos Espíritos, mas, infelizmente, o momento é
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de crise, e não nos deixa alternativa que não a de os advertir quanto
à urgência na mudança de pensamentos por parte de vocês, meus
filhos queridos do coração.
Choramos muito, temos vertido muitas lagrimas pelos nossos
irmãos da Terra, que ainda não compreenderam a necessidade
urgentíssima de se transformarem em verdadeiros sirineus da
causa Cristã.

Afinal de contas, somos ou não somos Cristãos?
Cremos ou não cremos nas palavras do Senhor?
Apesar de tudo, de tanta insensatez por parte de muitos, temos a
confiança nos poucos que tem procurado fazer a sua diferença, e que
dias melhores virão, quando, mais cedo ou mais tarde (esperamos
que mais cedo!), todos haverão de encontrar uma saída para o
labirinto de inglórias perturbações, que, certamente, chegarão para
aqueles que não desejaram ouvir As Grandes Vozes da Imortalidade
com Jesus Cristo.
Sejamos corajosos e façamos a vontade do Pai: Caridade!
Eis a palavra chave, a santa ferramenta com a qual abriremos os
Portais do Grande Reino.
Caridade para com nós mesmos, e, antes de tudo, caridade para
com todos.
E sejamos felizes desde já.
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Estas são as palavras sinceras de um amigo e companheiro que
preza muito a amizade e o respeito mútuo, segundo as palavras de
Jesus: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.”
Somos todos irmãos, estejamos no Norte ou no Sul, no patamar
mais alto das glórias transitórias do mundo ou recebendo os acoites
da injuria e da ingratidão por parte daqueles que não querem nos
ouvir a saudável palavra Cristã.
Que Deus fique com todos e que cada um receba as luminosas
flores do Jardim de Deus em forma de luz espiritual, de muitas
felicidades e das alegrias verdadeiras, daquelas que não deixam
marcas de sangue em nenhum coração, encarnado ou desencarnado.

Louis Armstrong (Espírito)
(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2013, às 17h23min)
Nota do médium: O querido Amigo Espiritual L. A., escreveu a sua
mensagem em lágrimas de profundo amor e extremo pesar por nossa
situação atual no Planeta.
Curiosamente, na manhã-madrugada de 22 de julho de 2013, após
realizar a primeira revisão da mensagem acima, quando estávamos
dormindo e em plena incursão astral por uma região determinada de nossa
cidade de Salvador, quando observamos, surpresos, que uma grande
parcela de nossa comunidade desencarnada vive uma vida praticamente
igual a dos encarnados, ou seja, apesar de uma sociedade generosa e
fraterna, como a que temos na Bahia, encontra-se sem grandes
compromissos ou interesses para com as coisas da Espiritualidade.
Seria uma Salvador mais atrasada espiritualmente, embora viva numa
perfeita simbiose com a cidade dos encarnados.
Facultando-nos perceber que, eles, dessa outra sociedade astral (limítrofe
de nossa Salvador material), estão como num verdadeiro “fio da navalha”,
ou seja, podem cair espiritualmente a qualquer momento e em situações
extremamente desagradáveis, segundo os seus próprios pendores e as suas
mínimas resistências de ordem moral, pois não podemos negar que são
criaturas bastante atrasadas, tanto quanto nós mesmos.
O que fica evidente disso é o fato de estarmos continuadamente sendo
observados por seres de uma dimensão muito próxima da nossa, não
apenas imbuídos de boas intenções, mas também com o sentimento de
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disputa e despeito, que, infelizmente, ainda caracteriza a vida da maioria
dos seres humanos da nossa dimensão espiritual.

Neste mesmo passeio espiritual pela cidade de Salvador, ficamos sabendo
que na região de uma grande avenida daqui, encontra-se implantado um
Grande Centro de Pesquisas Cientificas da NASA (Centro Aeroespacial
Norte-Americano), numa espécie de sucursal, ou base de auxílio ao governo
do Brasil, dando-lhe suporte técnico para que possamos combater ou
impedir as arremetidas de infelizes organizações da maldade situadas na
região brasileira, e numa boa parcela da America do Sul.

Inclusive, não faz muito tempo, ainda no início de 2013, visualizamos
pela nossa clarividência mediúnica um imenso Reator Hiper-Atômico de
proporções inimagináveis para os seres terrenos, exatamente no subsolo de
nossa encantadora cidade, dando suporte nuclear e espiritual aos médiuns
sérios e dedicados que, ao primarem pelos seus continuados serviços
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consagrados ao Bem com Jesus Cristo, têm as suas forças magnéticas
potencializadas em milhões de vezes acima de sua capacidade
normal, no interesse dos Espíritos Superiores em proteger, auxiliar e
produzir efeitos altamente benéficos para a Comunidade encarnada do
Planeta Terra.

Como foi dito pelo querido amigo espiritual Louis Armstrong, se nos
apresentamos perante os demais irmãos na condição de adeptos do
Espiritismo, não podemos viver de uma maneira que não seja aquela
orientada pela Doutrina dos Espíritos, a do verdadeiro Homem de Bem.
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Evidentemente, que não poderemos medir a nossa existência atual, como
seres imperfeitos que somos, pela condição moral e santificada de um São
Francisco de Assis, de uma Irmã Dulce, de uma Lady Di (Princesa de Gales),
uma Indira Gandhi ou de um Chico Xavier, mas se recordarmos das
palavras de Jesus: SEDES PERFEITOS COMO O VOSSO PAI CELESTIAL
É PERFEITO!... certamente que faremos alguma coisa por dentro de nosso
próprio Espírito para que possamos, desde hoje, começarmos a construir o
Reino de Deus em nós mesmos.
Uma palavra que lancemos ao coração de um irmão que se encontra em
aflição pelo infortúnio da solidão, já será um meio eficiente de lhe retirar da
amargura em que vive, pelo menos de uma maneira mais imediata,
entretanto, se desejamos de verdade lhe salvar do desencanto e da
desolação, seja essa pessoa um homem ou uma mulher, precisaremos é de
lhe entregar também o nosso sentimento de afeto e carinho, pelo qual ela,
ou ele, venha a se resgatar, por que a salvação se fará somente por seu
desejo, das teias de uma sensação, mesmo que imaginária, de
esquecimento.
Façamos isto, sejamos corajosos.
Afinal, ser bom é tão bom para a nossa saúde.
E não queremos ser eternamente enfermos, não é mesmo?!
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Marilyn Monroe

Marilyn Monroe[4], nascida Norma Jeane Mortenson[5] (Los Angeles, 1 de
junho de 1926 — Los Angeles, 5 de agosto de 1962)[6] , foi
uma atriz, cantora e modelo norte-americana.
(Fonte: Wikipédia).
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Capítulo # 15: Marilyn Monroe

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Façamos Luz

Marilyn Monroe

Amigos!
Pelo que temos apreendido neste Outro Lado da Vida, onde a
Verdade Suprema de Deus se apresenta de maneira que não
podemos mais por em dúvida a Sua Presença em nossas vidas, que
vibra em ritmo muito diverso daquele com o qual vocês estão
habituados por ai, quando vemos que a nossa oportunidade de
crescimento e amadurecimento de nossa própria alma não se encerra
jamais e de onde estamos sempre a buscar novos e mais esclarecidos
caminhos de aprendizado por intermédio de novas metas e de novas
metodologias de realização pessoal, pois certamente que não
podemos compreender uma existência perpétua sem que tenhamos a
possibilidade, e mesmo a capacidade, de nos apossarmos daquilo que
existe na Criação, obra magnânima do Todo-Poderoso para que
tivéssemos sempre e cada vez mais o desejo ardente de estar
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crescendo, construído e compartilhando uns com os outros, esses
tesouros do Universo Eterno.
É evidente que se o Pai Celestial não tivesse embutido em nosso
Espírito essa centelha luminosa chamada “entusiasmo”, de nada teria
Lhe valido ter criado criaturas perfectíveis.
E é por meio deste entusiasmo que voltamos agora da Vida de
Mais Além para nos relacionarmos com vocês, nossos queridos
companheiros de tarefas espirituais, pois, se é certo que vocês estão
por aí inseridos no contexto fisiológico da experiência carnal, também
não podemos desconsiderar que, a rigor, tudo é Espírito, estejamos
vivendo na bem-aventurança do Paraíso ou nas regiões sombrias dos
Infernos de Dante.
Quando, da mesma maneira, e atendendo ao mesmo princípio
universal de ondas e partículas luminosas, força e raios, podemos
assegurar que tudo, também, é matéria!
Devemos compreender que cada quantum de força que
sobrecarrega os spins de nossa personalidade atômica e
multifacetária, vem cumulando o nosso campo mediúnico de
potenciais cada vez mais promissores de realizações perfeitas, ou
quase perfeitas, tanto na esfera de nossos mecanismos intelectuais
quanto, e mais particularmente, nos de ordem afetiva e emocional.
Eis a maravilha da evolução, que segue seu curso invariável para
frente e para o Alto, sem que estejamos completamente conscientes
de que a vida emotiva de cada criatura haverá de lhe facilitar o
acesso intelectual aos confins do Universo de Deus, já que para
adentrarmos os inumeráveis universos de Satanás bastará fechamos
as nossas mãos e cruzarmos os nossos braços diante de um humilde
pedido de socorro, de quem verdadeiramente esteja passando pela
amargura da solidão e pelo infortúnio da fome.
Cruz credo!
Nem gosto de pensar nestas coisas, apesar de serem uma
realidade que estamos muito distante de por fim, já que todos nós,
eu daqui e vocês, meus amados irmãos, daí, só nos libertaremos
mesmo das correntes muito melancólicas da vida material após
termos pisado inúmeras vezes o chão escaldante da vida planetária,
isto, em seus diversos planos espirituais, pois muitos de nós,
estejamos encarnados ou desencarnados, imaginamos que uma vez
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tendo facilitado a vida material de um único mendigo sobre a face do
planeta já estaremos com o nosso passaporte devidamente liberado
para partir na direção dos Mundos Felizes.
Uma graça isto, não acham?!

O certo mesmo, meus queridos amigos, é que teremos de passar
ainda por muitos “altos e baixos” na Terra amada, até que possamos
nos liberar, em definitivo, da roupa estragada que geralmente fede e
nos faz feder muito, pois da vida intima de cada Espírito: jorra lama
fétida e carne podre, ou então, muita luz e muita claridade, uns
apresentando a natureza pestilenta de sua alma egoísta e vil,
enquanto que outros seguem adiante deixando transparecer os
aromas adocicados de sua intima bondade, toda celestial.
As particularidades de nossa fisiologia intra-atônica têm trazido
muitos benefícios aos companheiros, que, incorporados pelo desejo
sincero de servir à Humanidade sob as teias luminosas do
pensamento sublime de Jesus Cristo, convertem suor e lágrimas em
verdadeiras rosas preciosas de amor, como dádivas de pura luz e
claridades espirituais diante do calvário da ignorância formalizada
entre os diversos grupos acadêmicos do mundo, no que se refere ao
desejo de estudar e consultar as obras de Allan Kardec, e as de Chico
Xavier, transformando a vida de muitos outros irmãos do meio
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cientifico numa infeliz concordata, onde a empresa magnânima da
Cultura e do Saber fica evidentemente restrita aos interesses de
seita, de grupos e até mesmo de governos, pois com a desculpa
esfarrapada de que estão apenas se utilizando do “direito” de pensar
diferente, na verdade agem somente segundo os seus interesses
mesquinhos, de tudo lucrar e de tudo acumularem para si e para os
seus apadrinhados, sem cogitarem da grande tragédia que estão a
produzir para as suas vidas futuras, quando por um verdadeiro
filme de terror (em telas vivas e reais!) tomarão parte de um
intricado processo de tirania obsessiva, não somente como meros
coadjuvantes, mas lamentavelmente como os infelizes atores
principais.
Que vale lucrar hoje no mundo e logo após o decesso fisiológico
encontrarem-se miseráveis e desprovidos de tudo, sem que, sequer,
possam cogitar de uma retomada de posição sem antes terem de
suportar muitos anos, e talvez incalculáveis séculos, de dores
atrozes, tormentas (quase) sem fim e de uma tremenda “solidão”,
sem que possam privar por um só momento do aconchego de um pai
ou uma mãe, uma esposa ou um filhinho amado, todos (felizmente!)
já a caminho da Grande Luz?!...
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A Misericórdia do Pai tem nos coroado, tanto nessa atual
experiência quanto nas anteriores existências, com incalculáveis
oportunidades de aprendizado, embora os santos capítulos e
versículos do Livro Sagrado dos Cristãos, nos decorrer dos séculos,
tenham sido pervertidos pela mentalidade obscura de seus
prepotentes ou pressupostos protetores, que, na maioria das vezes,
tem causado mesmo é muita confusão na cabeça e no coração
das pessoas bem intencionadas que vem buscar o necessário
socorro nas Religiões do mundo, todas elas sagradas, mas, que,
infelizmente, só tem encontrado é muito espertalhão com a sanha de
lhes tirar até o último vintém que lhes sobra na bolsa, ou no bolso,
com isto temos visto a Seara Sagrada de Jesus, no Espiritismo em
particular, se esvaziando das “pessoas pobres” e se amontoando de
pessoas “ricas”, pois as pobres nada tem mais a oferecer senão as
suas benditas lágrimas, enquanto que o povo rico tem alguma coisa
sobrando de suas contas bancárias que possa minimizar a sede
desses “doutores da lei contemporâneos” por mais dinheiro, uns
assumindo a responsabilidade perante os demais de se
reencontrarem para além do portal da cova escura da morte material
para nutrirem uns dos outros, e uns pelos outros, do sangue rubro
que haverão de continuar vertendo, mais e mais, por tamanho crime
diante de Deus e de Sua Lei de Amor, Justiça e Caridade.
Precisamos verdadeiramente prender a amar, pela generosidade
de uns para com os outros.
Vemos por todos os cantos do Planeta, terras fartas e maravilhosas
manifestações da Natureza, sempre exuberante, dando possibilidades
a que o homem possa, aos poucos, ir compreendendo a importância
em manter-lhe saudável e vigorosa, já que estamos todos incursos
num mesmo sistema de vida e comportamento interexistencial.
Meus caros irmãos, somos dependestes uns dos outros.
Não podemos nos esquecer disto, e nem tão pouco duvidar disso.
Pois então, aproveitemos as nossas potencialidades mais
profundas, em transito na nossa alma em estado latente, todas elas
de sabor delicado e perfeitamente acessíveis aos nossos ideais de
transformação pessoal, quando temos em mente o bem geral dos
povos do mundo, sempre movido pela paixão ardente de amarmos
primeiro a Deus, O Nosso Eterno Pai Celestial.
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Deixemos a preguiça e a má vontade de lado e sejamos obedientes
servidores da causa Cristã, que, pelo Espiritismo, encontramos por
oportunidade de: amar, nos instruir e trabalhar cada vez mais.
Ah! já ia me esquecendo...
No auge de nossas angustias vividas em plena solidão (exterior) do
mundo transitório, na maioria das vezes muito malvado e perverso,
busquemos no aconchego do Lar particular: o afeto e o carinho de
nossos esposos e de nossas esposas, para que, com o coração repleto
de alegria real e sempre viva, cada vez mais, possamos dispensar:
gentilezas e felicidade para com todos a nossa volta, sejam nossos
filhos, parentes, amigos e, ainda, todos aqueles que nos
compartilham a existência no grande Lar da Vida, embora nem
sempre sejamos acolhidos por eles.
Deus abençoe os esforços de cada um, em particular.
São os votos da amiga e serva do Senhor da Vinha, para sempre.
Assim seja.

Marilyn Monroe (Espírito)
(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2013, às 19h19min)
Nota do médium: Sei que nunca é demais estarmos relembrando aos
nossos amados leitores que essas Entidades da Luz sabem muito bem o que
dizem, embora sempre estejamos a acreditar que eles salguem na comida,
ou então que pesem a mão na hora de escrever para os seres encarnados.
Se os seres da Terra fossem dar uma olhadinha panorâmica pela visão
clarividente deles ou mesmo de qualquer outro médium, tão bisonho quanto
eu mesmo, tenho cá pra mim que vocês não haveriam de dormir, pelo
menos não tranquilamente, por um bom tempo, acreditando que o
Apocalipse entrevisto por São João Evangelista já chegou sob a face do
mundo material, tamanha

a visão torturante que todos teriam

observado.
Às vezes, até eu mesmo me pego pensando assim, como se eles fossem
dar “algum ponto sem nó”, já que tenho neles verdadeiros Agentes da Luz
Divina, Mensageiros Celestiais que, em hipótese alguma, comungam com os
desmandos que temos perpetrado à própria caminhada reencarnatória, seja
nesta vida ou nas anteriores.
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E, positivamente, a querida benfeitora Marilyn Monroe tem se nos
apresentado não só como uma leal amiga de Jesus Cristo, Nosso Mestre e
Salvador, mas como uma inteirada nas questões que abrangem toda a
esfera do conhecimento no Espiritismo, dando-nos verdadeiras aulas de
Espiritualidade, À LUZ DA CIÊNCIA, DA FILOSOFIA E DA RELIGIÃO,
não deixando escapar qualquer oportunidade de nos trazer algum
esclarecimento acerca da Vida Imortal, naturalmente que dentro de
suas possibilidades morais, e da minha particular capacidade
mediúnica.

Ela, é um verdadeiro doce de pessoa, um Anjo Celeste que Deus permitiu
vir ao meu insignificante encontro na intenção não somente de nos orientar
as faculdades mediúnicas, mas, em especial, para nos acolher a alma
profundamente atrasada pela sua própria bondade e generosa capacidade
de entender as dores humanas.
Que Jesus Cristo nos abençoe sempre, todos nós, sem distinção.
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Sir Arthur Conan Doyle

Arthur Ignatius Conan Doyle KGStJ, DL (Edimburgo, 22 de maio de 1859 —
Crowborough, 7 de julho de 1930[1] ) foi um escritor e médico britânico, nascido na Escócia,
mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetiveSherlock Holmes[2] , consideradas
uma grande inovação no campo da literatura criminal. Foi um renomado e prolífico escritor
cujos trabalhos incluem histórias de ficção científica, novelas históricas, peças e romances,
poesias e obras de não-ficção.
(Fonte: Wikipédia).
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Capítulo # 16: Arthur Conan Doyle

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Idéias Novas x Mensagens Antigas

Arthur Conan Doyle
Premido pelas eloqüentes campanhas de insurreição patrocinadas
pelas mais Altas Entidades de nossa Sociedade Espiritual, venho
consagrar o meu esforço e o meu serviço pela tradução “literal” do
grande Livro Santo: - “Mortificai a vossa Alma, matai o vosso

orgulho e a vossa vaidade.”
Meditando neste mandamento sagrado de advertência a todos os
espíritas, procurei converter o meu pensamento, ainda um tanto
ortodoxo, acerca das questões de Religião, para trazer ao Plano dos
Irmãos Mortais o significado verdadeiro da nossa palavra (de ordem)
divina: “Caridade”.
Será que é possível a um pobre escritor, assim como eu,
profundamente demente em suas especulações cientificas, na louca
tentativa de apresentar ao mundo das ortodoxias científicas e
matemáticas algo do imenso manancial de conhecimento e vitalidade,
meiguice e aventura, passionalidade e paixão, substâncias estas
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encontradas em sua perfeição no imenso cortejo das maravilhosas
expressões, potencialmente sublimes, do Desconhecido, que, mesmo
por debaixo da Terra, se entranhando pelos montes de terras
desconhecidas e ainda invioláveis pelo homem material, haverá de
nos proporcionar grandes surpresas, obviamente que diante das
fantásticas expressões da Natureza Invisível e Intangível, a
enriquecer, amadurecer e fomentar o cérebro dos seres
humanamente mortais (pois também temos seres humanos:
Imortais!), pelas vias do sono reparador (na maioria das vezes: nem
tanto!...)
em
suas
Viagens
Fantásticas
ao
Mundo
dos
Imponderáveis?!...
Saltando um pouco a grave questão sobre os imensos mananciais
de conhecimento e aventura que sempre são alvo de nossas mais
deliciosas atenções, podemos graciosamente voltar ao tema principal
de nosso estudo; nesse encontro acolhedor proporcionado pela pena
mediúnica dos Imortais, que, por sua vez, se colocam na condição de
interpretes de meu pensamento e do meu coração, já que neste
momento eu, particularmente (ou uma “partícula” de mim mesmo!),
encontro-me nas Regiões Espirituais do País de Gales, Inglaterra, Mãe
querida da América (se bem que outras “partes” de minha
personalidade, ou antes, de minha Individualidade, encontram-se
“por ai”, vagando pelo espaço afora, provavelmente intuindo uma
mente débil a escrever algo débil de um ser débil, que sou eu
mesmo!); o terno e acolhedor óbolo da Caridade, com a qual não
poderemos nos fazer de arrogantes, e nem tão pouco de
imprevidentes latifundiários, na infeliz tentativa de engabelar as
criaturinhas mais simples e um tanto mais servis, ao adotarmos uma
pretensa personalidade falseada ou esculpida a partir do gosto de
Cleófas, imaginando-nos detentores de algum reino-humano, repleto
de imundices e derrotas pessoais. Tal qual, esteve ele a frente do
Mestre e o considerou um embuste, pressagiando a passagem
simbólica de Tomé.
Considerando a forte propensão do povo cristão para as causas
nobres, deveremos concluir que o trabalho está em andamento...
Seria correto pensamos dessa maneira?!
Mas infelizmente, o que vemos são seres espirituais, encarnados na
indumentária fisiológica, caminhando a passos de tartaruga, numa
caminhada quase medieval em relação aos possantes automóveis
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atuais, os quais vêm se tornado, lamentavelmente, as princesinhas
dos olhos dos nossos adeptos do Espiritismo.
É realmente um fato insólito e de fazer estarrecer qualquer criatura
de bom coração, algo surrealista.
Sem contar que temos visto por ai, e por aqui também, inúmeros
médiuns e adeptos dessa causa santa, voltada toda ela para o estudo
e para a educação do indivíduo, afirmarem ao final de cada mês
“sofrido”, em alto e bom som, que “não sobrou um vintém” para que
pudesse ser convertido em compra de livros (um, que seja!...), ou
mesmo em obras de caridade.

Sir Arthur C. Doyle: O grande criador de Sherlock Holmes.

E o que nos deixa mais estarrecido, é exatamente o fato de
estarem, todos vocês, se chafurdando nas mais comezinhas e
estranhas reuniões de “família”, regada sempre, e invariavelmente, a
aquela “boa” cervejinha gelada, refrescante, saborosa e também
repleta de parasitas, larvas e uma grande aluvião de vibriões
mentais, carreados não somente pela conversação esquisita e
medonha (pelo menos para os Amigos Espirituais de coração mais
delicado!), totalmente desprovida de valor espiritual; como pelas
sensações mórbidas dos sentimentos mais baixos da lascívia humana.
E será que estaríamos forçando a barra com este “papo” Entre os
Dois Planos da Vida?!...
Acredito que não.
Aliás, este é um assunto tão velho quanto o mundo dos
Dinossauros...
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Ficamos a pensar se estaríamos em outra aventura, caso
tivéssemos tomado o rumo de outra Esfera Espiritual, em qualquer
outro país de nosso globo planetário?!...
Mas, por incrível que pareça, a situação por aqui, nesse país
maravilhoso e repleto de encantos naturais, ainda é bem melhor do
que a de outras localidades, onde as comunidades espiritualistas se
digladiam por um pedaço de terra, ou mesmo por questões de etnia.
Aqui, pelo menos, ao nosso olhar, o ser humano é tratado por
condição de igualdade, seja na raça ou na cultura, haja vista que um
servidor do povo, sem qualquer referência de ordem acadêmica veio
a se tornar o primeiro presidente da republica, eleito pelo povo
simples, sendo ele mesmo simples.
De lá para cá, se a coisa degringolou, (risos sonoros do Benfeitor
Arthur C. Doyle) não foi por culpa dos Desígnios de Deus...
Temos sempre idéias novas, mas todas as coisas são
antigas!
A “falta” fora insculpida pelo próprio Espírito humano-espiritual, já
que cada um de nós sempre será o artífice de seu destino, tanto na
direção da luz como na queda vertiginosa para as trevas.
Meus filhos do coração! Procuremos urgentemente o mais
profundo pensamento do Cristo, que é o de “amarmo-nos como Ele
nos amou”, sem medidas e sem limites, deixando transparecer em
cada um de nós a fagulha sagrada da paz, tal qual o grande filósofo
Ptolomeu, quando asseverou que o mundo das forças transitórias
será sempre a manifestação da nossa vida interior, seja na
Matemática ou na Filosofia, na Música ou nas Estrelas do Infinito.
Deus seja sempre louvado na mais perfeita expressão de nosso
carinho e do nosso respeito.

Arthur Conan Doyle
(Salvador/BA, 16 de agosto de 2013, às 00hs59min)
Nota do médium: Segundo informação que recebemos do próprio Amigo
Espiritual Arthur Conan Doyle, ele fora a reencarnação de Ptolomeu,
filósofo e cientista matemático nascido no ano 10 d.C..

171

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho

Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg (Estocolmo, 29 de janeiro de 1688 — Londres, 29 de março de 1772)
foi um polímata e espiritualista sueco. Filho de Sarah Behm Swedberg e Jesper Swedberg[1] ,
um pastor Luterano e capelão real que foi, em 1703, Bispo de Skara...Formou-se
em Engenharia de Minas e serviu ao seu país durante muitos anos como Assessor Real para
assuntos de mineração.
(Fonte: Wikipédia).
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Capítulo # 17: Emanuel Swedenborg

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

A Grande Batalha

Emanuel Swedenborg

Caros amigos em Jesus Cristo!
Na maioria das vezes, mesmo premido por aluviões de pestilentas
mentalidades a envolverem o nosso mundo intimo com as
vestimentas de uma ”ceia” simbólica que nada tem haver com aquela
de Canaã nas concepções do Evangelho puro e sublime, no qual nos
deu conta da grande proposta de conquista do nosso Universo
totalmente intimo, ou seria, a bem da verdade, UNIVERSOS
INTIMOS?!..., e mediante uma atenta observação pela nossa
insignificante clarividência: todos nós temos sido alvos de uma
grande misericórdia de Deus, quando podemos, sob as graças
generosas das Mãos do Altíssimo, e mediante a faculdade específica,
consultar de forma contundente e quase que perfeita os hemisférios
ainda inimagináveis, quanto inatingíveis, do infinito Modelo
Corpuscular do Espírito, num diagrama sobrenatural capaz de colocar
a descoberto cada partícula de luz como cada gota de sombra que
jaz na intimidade das criaturas, sejam elas encarnadas ou
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desencarnadas, no que já seria possível observar e analisar os
diversos Reinos de Deus Dentro de Cada uma das Criaturas da
Natureza, sejam seres animados ou inanimados, sejam pedras, tijolos
ou mármores, tenham sido manufaturados pelo homem ou pelos
anjos.
O certo mesmo é que esta possibilidade é real, senão concreta, já
possível a muitos Emissários Divinos que se encontram no casulo
material, mas que desconhecem a sua capacidade de perceber e
visualizar: “o fundo das coisas”, cada intimidade da partícula
luminosa a sua frente,

ou mais além!

O inconcebível e o incomparável, lá estão, num vai e vem, num ir e
vir de imensidões de Planetas, buracos negros e divinas constelações;
tudo a faiscar vida e vitalidade dentro do imenso concerto de alegrias
e glórias santificantes do Universo Ilimitado que nos aguarda não
somente o entendimento, quanto, e principalmente, o sentimento
purificado no Senhor da Vida.
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Nas maravilhas de Infinito Eterno, encontraremos bilhões de
galáxias, de mundos por dentro de mundos, de mundos por fora de
outros mundos a se precipitarem inicialmente de dentro de cada
um de nós, numa vida não fictícia, como pensam a maioria dos
materialistas, mas numa demonstração palpitante e reveladora da
grande e surpreendente Imagem do Criador, a nos levar ao
encontro dEle nas correntes do Seu Divino pensamento, criando e
recriando sem parar e sem descanso: outras esferas, dentro de
outras Dimensões, que poderíamos naturalmente denominar de
VIDA.
Vida intensa e abundante!
A Vida do Eterno, do Infinito e Incomensurável Construtor de
Nossas Almas, que ainda luta e chora, se alegra e se entristece para
que mais a frente possa se realizar e se fartar dentro do Seu Paternal
Amplexo, entre Suas Mãos Augustas e Generosas, Compassivas e
Misericordiosas que tem nos dado muito e praticamente nada tem
recebido de nós.
Senão uma ingrata bofetada na própria Face Augusta.
Tem Ele nos consagrado imensas oportunidades de “ganhos reais”,
dentro da Sua Indústria De Obras Eternas, mas de nós tão
somente tem recebido injurias e blasfêmias, como se fossemos
apenas, e tão somente, usufrutuários infiéis do Seu Inesgotável
Tesouro Divino.
E diante de tamanha dor (para Ele!) e de imensa desgraça (para
nós!), pela nossa continuada revolta e deboche perante os reiterados
convites para a nossa renovação intima pela Educação Espírita, os
Amigos Invisíveis voltam da Vida Imperecível, onde reina a glória
excelsa do Nosso Senhor e Mestre, para nos trazer algumas palavras
de força e encorajamento com o pensamento voltado unicamente
para as claridades do Evangelho de Luz, Paz e Amor, quando, juntos,
poderemos cantar Hosana de alegria em nome do Perfeito Amor
e da Perfeita Harmonia, cada um de nós contribuindo pela
promoção da palavra de glória do Cristo: “Amai-vos uns aos
outros como eu vos amei”, encerrando dessa maneira o mais
profundo serviço de Espiritualização das Criaturas sobre a face da
Terra, num verdadeiro e sincero convite às alegrias e às esperanças
imorredouras.
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Neste contínuo vai e vem de fótons, elétrons e spins, haveremos de
encontrar as Partículas Perfeitas do Amor Perfeito, num mar de
energias e força, magnetismo e ondulações a perpetuar por todo o
cosmo humano as delícias da Perfeita Bondade de Deus, contribuindo
com o nosso amadurecimento espiritual, mediante a nossa vivência
nos mundos atrasados como construtores e co-criadores da Razão
Humana, na investidura de semideuses, seres criados para a
perfeição.
Sejamos então muito corajosos, procurando abarcar o mundo
exterior com as irradiações perfeitas de nosso mundo interior, no
perfeito abraço entre o Criador e a sua Criatura, permitindo que o
“Deus em Nós” se alastre por todos os escaninhos do Planeta e
contaminando a todos com o que existe de melhor e mais puro em
nosso Espírito: A Caridade.
A caridade perfeita, segundo a perfeita explicação de Paulo
(Apóstolo) em sua passagem luminosa de “construção” de forças
espirituais pela amalgama da Educação e do Aprendizado, quando no
Evangelho Divino, anunciando a Boa Nova pelo seu esforço e pelo
ideal sincero, nos ensinou a sermos pacíficos uns para com os outros,
tolerantes ao extremo, e generosos até doer.
Uma dor de amor, naquele amor puro e verdadeiro do Mestre, e no
Mestre.
A vida haverá de nos proporcionar muitas riquezas, grandes
aventuras e incomparáveis alegrias, porém, se acaso viermos a fazer
a vontade do Santo Pai, na parceria perfeita entre Ele e nós, seus
filhos tão amados, quanto o Cristo o foi.
Sejamos felizes, organizemos a nossa vida intima pelos padrões do
Cristo. E dessa maneira, alcançaremos muito em breve as Regiões
Gloriosas do nosso Eu.
Que Deus esteja sempre com cada um de nós, consagrando-nos
paz, alegria e muita saúde, para que trabalhemos, cada vez mais,
pela fortuna da Vitória definitiva com Jesus Cristo.

Emanuel Swedenborg (Espírito)
(Salvador/BA, 18 de agosto de 2013, às 07hs11min)
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Martin Luther King

Martin Luther King Jr. (Atlanta, 15 de janeiro de 1929 — Memphis, 4 de
abril de 1968) foi um pastor protestante e ativista político estadunidense. Tornou-se
um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos
Estados Unidos, e no mundo, com uma campanha de não violência e de amor ao
próximo.
(Fonte: Wikipédia).
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Capítulo # 18: Martin Luther King

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra!

Um Sonho Lindo!

Martin Luther King, Jr.

Almas queridas!
Meus companheiros e amigos Cristãos de todas as procedências,
não esquecendo os colegas de outras tantas distintas agremiações do
pensamento filosófico e cientifico do Planeta Terra, sejam bem vindos
ao trabalho que agora empreendemos com o fiel propósito de servir
ao Criador, amealhando e unindo as suas ovelhas sob o cajado
sublime do Divino Pastor...
Estejamos sempre em paz!
O “sonho não acabou”, e mais do que nunca está prestes a se
realizar, não nos serviços externos do coração humano, mas na
intimidade de nossas almas, forjadas em luz e trabalhadas pelo cinzel
do sofrimento, do sacrifício e do amor puro.
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Pois sem estes três pilares do grande edifício Evangélico, não
conseguiríamos empreender a jornada para o abençoado Cume da
Montanha Excelsa da Realização Espiritual...

As Criaturas do orbe planetário, ainda tremem quando ouvem a
palavra AMOR, pois de significação divina, passa a cobrir os corpos
energéticos, na intimidade dos homens, com uma aura tão bela e tão
formosa que faz vibrar o seu sentimento até as entranhas mais
profundas de todo o sistema celular do corpo carnal.
O ser espiritual (perispírito), ao qual já estamos habituados deste
outro lado da Vida, serve de parâmetro para conferir ao ser material
(corpo carnal) uma aduana divisora de águas, com a qual poderá o
ser espiritualizado convergir para o caminho valoroso dos grandes
ideais da vida, tomando como base os exemplos de boa conduta
social e de boa vivencia pacifica.
No entanto, para que este corpo bioplástico possa realizar com real
segurança o seu vôo definitivo pelas paragens gloriosas do Infinito,
será preciso que o Homem-material procure se abastecer nos
luminosos serviços da Educação pelo Cristo de Deus...
É PRECISO CRESCER ESPIRITUALMENTE.
É NECESSÁRIO QUE AMEMOS COLETIVAMENTE.
A palavra Divina, inserta nas páginas luminosas de “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”, está toda ela inserida dentro do contexto de
Espiritualização Cristã, exemplificada pelo mais poderoso móvel de
persuasão humanitária que tivemos notícia sobre a face do Plano
conturbado da Terra, o do próprio Senhor dos Céus, que veio até nós
para nos lecionar a Palavra Santa, versada na mais singela
exemplificação de Vida Perfeita, quando o Homem carnal buscava,
ainda e tão somente, nos torvelinhos da louca paixão pelo excêntrico
e pelo transitório uma existência completamente materialista,
premido por uma alma inebriada pela glória fictícia do mundo, as
glórias de um mundo egoísta e orgulhoso.
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Mas lá estava o Senhor a nos proporcionar a lição imortal da
pobreza (sem miséria!), da humildade (sem desfalecimentos!), e
finalmente a do martírio na cruz infamante, fazendo a Humanidade,
de então e de todo o futuro, compreender que nada mais somos que
servidores de uma causa maior, a de fazer a Humanidade crescer,
crescer sempre para frente e para o alto, porém nivelando-se aos
pequenos e aos simples de coração.

Continuo a pensar e meditar muito pelos caminhos que venho
trilhando deste Outro Lado da Vida, consagrando o meu tempo não
somente à palavra, mas ao serviço de assistência aos
necessitados e caídos do caminho, sem esquecer na meditação
(nas horas vagas que, aliás, são curtíssimas!) para que eu possa
compreender melhor os grandes desígnios de Deus, nosso Pai.
Busco refletir, principalmente, nas conquistas que o Homem da
Terra tem realizado em torno das liberdades sociais e das realizações
do conforto acarretadas pela tecnologia de ponta das super
sociedades do planeta.
E chego à conclusão que, talvez, tivesse sido melhor que o pobre
bípede da Terra tivesse feito a sua “involução” tecnológica em
beneficio de uma “evolução” dos sentimentos, que já deveriam ser
mais nobres e mais de acordo com o espírito do século XXI, pelo
menos no que diz respeito aos interesses e desejos dos Espíritos
Superiores.
Ficamos ainda aterrorizados pela grande falta de interesse dos
dirigentes dos povos e das nações, pelo amadurecimento moral de
sua civilização.
As religiões (diga-se, os religiosos!) que operam no planeta,
“supostamente” em nome do Cristo, estão mais interessadas em
amealhar tesouros na Terra do que propriamente buscar o Reino de
Deus, segundo a recomendação do Divino Pastor.
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Que fazer então, diante de tamanha incompreensão por parte de
nossos queridos companheiros planetários, além de orar e continuar
vigiando?!...
Continuar sonhando...
Esse LINDO SONHO de fazer um mundo melhor e mais de acordo
com a sabedoria Cristã, que afirma: NÓS SOMOS DEUSES!
Estamos prontos para a empreitada nova que tomamos à nossa
responsabilidade, no sentido de fazer vibrar as cordas sonoras das
Vozes do Céu pela Mediunidade, uma ferramenta divina posta a
serviço dos seres encarnados e desencarnados do planeta, de forma
atraente e extremamente saudável, pela Doutrina dos Imortais.
A nossa palavra, por favor, seja entendida como expressão do
pensamento do Cristo, que, independente de credos religiosos,
continua a verter do Mais Alto a Sua mensagem gloriosa de
FRATERNIDADE, LIBERDADE E CARIDADE para todos os povos e
todas as nações.
Sejamos fieis à palavra do Senhor, convertendo o nosso suor e as
nossas lágrimas: em serviço de solidariedade perene.
Que Deus seja louvado.

Martin Luther King (Espírito)
(Salvador/BA, 11 de junho de 2013, às 01h45min)
Nota do médium: Fora impressionante a forma pela qual esse grande
Espírito da Vida Mais Alta nos tocou a alma, neste que foi o seu primeiro
contato ostensivo com a nossa insignificante pessoa.
Fiquei por vários minutos, após a sua mensagem psicográfica
espontânea, em estado de êxtase que quase levara-nos a um completo,
quão inebriante, afastamento de nosso corpo espiritual do corpo físico, por
irradiações luminosas de tamanha beleza e tamanho poder
espiritual que por longo tempo pela madrugada à dentro fiquei em
completo embevecimento, pelo inusitado da visita.
E o vimos partir na direção das Altas Esferas Espirituais, deixando para
traz de si uma sublime irradiação, a partir de seu próprio corpo espiritual,
em tom de formoso diamante esbranquiçado, a cintilar, desde a sua base,
ou epicentro, para o entorno de sua aura, por fagulhas de luz semelhantes
a verdadeiras estrelas rutilantes, dando-nos a compreensão, naquele
momento glorioso, o quanto havia ele crescido como Espírito Imortal desde
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a sua última passagem entre nós, como um vitorioso na conquista de sua
própria paz, pela pratica do amor e pelo exercício das virtudes.
Antes, porém, nos deixou, ele, o querido mensageiro das Altas Esferas do
Além, a lembrança do pensamento amoroso do benfeitor Emmanuel, na
obra: "FONTE VIVA", capítulo 15, Fraternidade, pelo médium Francisco
Cândido Xavier (FEB), numa alusão perfeita ao que ele acaba de nos expor
em sua humilde mensagem acima, em referência ao contraste daquilo que
buscam os "religiosos" do mundo e, exatamente, ao que viveu e
exemplificou o nosso Cristo de Deus: ..."Edificamos palácios e basílicas,
formosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a
memória, esquecido de que ele, em verdade, não possuía uma pedra
onde repousar a cabeça”...
E como contraponto, este nosso querido Amigo da Vida Maior, refere-se
ainda acerca da mensagem psicografada por Chico Xavier, inserida no livro:
"CONTOS DESTA E DOUTRA VIDA", pelo Espírito Irmão X (FEB): "que
há de fazer os espíritas evangélicos, pensar e refletir"...
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As despedidas
dos Bons Espíritos
__________

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

Elvis Presley Mid-South Coliseum: Memphis Tennessee - June 10, 1975.

ELVIS & Amigos
Do Céu para a Terra... Aloha!
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Elvis Presley usando o macacão: “Indian Suit”.
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Um Cálice, um Patuá e uma Mestiça: Cheyenne!

Posso parecer intrusa neste trabalho todo espiritual, mas na
verdade sou tão espiritualista quanto qualquer um de vocês, meus
irmãos da Terra, que primam pela vida sadia, sóbria e natural,
embora ainda se encontrem atormentados pela excessiva quantidade
de alimentos carnais aos quais são induzidos a ingerirem, não
somente pela barriga faminta de vocês, mas, principalmente, pela
sanha da economia mundial: que não vê a sua frente senão cifras,
cifras e mais cifras!...
A minha sorte é que trago em meu pescoço uma atraente amuleto
sagrado, uma espécie de patuá da sorte que me dá a força e a luz
necessárias para que eu possa caminhar para frente sem ter que me
preocupar em demasia com as correntes de pensamentos
aterrorizantes que, geralmente, turvam as cabeças de todos aqueles
que já se colocam ao lado do Grande Sol.
Se vocês pensam que do lado escuro da vida estamos somente
expostos aos abismos de nós mesmos, daquilo que vocês costumam
chamar de: “consciência”, podem crer que estão muito enganados,
verdadeiramente solitários nesse tipo de pensar, pelo menos entre os
Guardiões da Espiritualidade, que ao lado de cada um de meus
irmãos da Terra tem se transfigurado em verdadeiras pontes de luz,
entre o Grande Sol e os seres pequeninos de nossa Casa terrena.
Um patuá como este que carrego aqui, pode até parecer algo muito
simples de se carregar, mas posso assegurar que somente aqueles
que já trazem no próprio coração a bandeira tremulante da vitória da
paz, em si mesmos, é que conseguirão sustentá-lo ao próprio
pescoço, pois se não for diluído automaticamente pelas chamas do
próprio egoísmo, bravio, intenso e maldito, será derretido como
larva escaldante a arrasar a vestimenta material, ou mesmo
espiritual, daquele que se atreva a lhe utilizar sem o devido mérito.
Algo parecido a isto, a este luminoso medalhão da Natureza Divina,
os irmãos do planeta poderão apreciar na vossa película
cinematográfica: “OS CAÇADORES DA ARCA PERDIDA”, A
PRIMEIRA DAS HISTÓRIAS PITORESCAS DE INDIANA JONES!...
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quando veremos o glorioso espírito Harrison Ford tratar uma cena
real da vida espiritual com a excelência dos grandes astros de
Hollywood, anelando ao seu conceito pessoal de vida eterna as
maravilhas da Sétima Arte.

Um dos nossos amigos encarnados, que agora faz parte de nossa
comunidade de Protetores Espirituais, foi condecorado com esta
suprema honraria da Tribo dos: Cheyenne-Cherokees, que
corresponde a uma vasta região do Sudoeste da America do Norte,
num espaço dimensional entrecortado por cidades do sul da Califórnia
que atualmente congrega uma plêiade de seres espirituais de Alta
hierarquia, que possuem não somente a sabedoria dos grandes
deuses da vida perene, mas a face augusta do Criador Supremo,
pois, além de consumirem-se no ardor da Cultura e do
Conhecimento, a partir de si mesmos, vibram e estremece o mundo
espiritual com as suas inúmeras tarefas de intraduzíveis belezas
transcendentais, formando cinturões imensos de Angélicas Entidades,
todas forjadas na mais intensa dor, e no mais profundo
sacrifício pela luta do Bem contra o mal, dessa maneira, oferecendo
a cada um de meus irmãos da vida material o que de melhor
possuem: a riqueza do amor puro e da lealdade verdadeira.
Se Deus quer muito de nós, doemos então o que de melhor temos.
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Se formos merecedores da Sua assistência, estaremos vencendo
um grande passo na direção do Infinito.
Entretanto, para sermos possuidores de um desses grandiosos
patuás, que haverá de refletir a glória do seu detentor, a envolverlhe o espírito, e toda a sua vestimenta espiritual, num formoso véu
de benditas luzes, raios poderosos e constelações inteiras de
prepostos humildes e generosos, teremos não apenas que merecer a
misericórdia do Grande Criador, pois Ele por ser O Todo
Misericordioso sempre haverá de nos dar algo de sua proteção,
mesmo que não a mereçamos ainda, de todo, porque deveremos
mesmo, e antes de qualquer coisa, é que fazer as pazes com o
inimigo, sem lamentações e sem exigências, aguardando da parte
dele, do nosso irmão-inimigo, nada além do que a sua ingratidão.
Mas, de Deus, ah, receberemos toda a glória: a de termos sido fiéis
ao seu mandamento: de amá-Lo acima de todas as coisas e ao
nosso próximo mais do que a nós mesmos.
É dessa maneira que se faz justiça.
É assim que construímos a paz.
Fiquemos todos na Sua Santa Paz!

Uma Amiga Cheyenne
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 20 de agosto de 2015, às 20hs26min)
Nota do médium: Esta comunicação espontânea se seguiu a uma visão
espiritual das mais lindas e mais delicadas que eu já tenha visto pela minha
clarividência mediúnica, pois ao estar deitado em minha cama, pensando
nas ocorrências do dia de hoje, tomado de profunda emoção por ter tido a
felicidade de manter a (relativa!) paz com algumas pessoas que
infelizmente não me compreendem ainda a necessidade sentimental de ter
um “verdadeiro amor” na minha vida, e o de consagrar o meu tempo às
coisas da mediunidade sem qualquer interesse de retorno financeiro, até
com mais entusiasmo do que com o trabalho material remunerado (!),
comecei a perceber que uma linda Entidade indígena (feminina) parecia
tentar me chamar a atenção.
Pelas suas roupas e pelos seus traços faciais (o seu corpo me apareceu
bem nítido, embora eu soubesse que se encontrava em outra região do
Espaço. Mas, mesmo assim, se eu o desejasse, poderia até ter lhe
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tocado as carnes, apesar de ela não estar em minha dimensão espacial,
mas ao longe, como se o meu braço e a minha mão pudessem varar
perfeitamente a distância imensa entre uma localidade dimensional e a
outra, do Lado de Lá!), notei que não se tratava de uma índia brasileira,
mas norte-americana. Então, tentei lhe vasculhar a intimidade astral
procurando ver se eu conseguia lhe apreender a raça, quando ouvi
nitidamente ao ouvido direito uma voz me dizer: “Preste atenção no que ela
fala.”
Não consegui ouvi-la muito bem, parecia até que ela não desejava falar,
ou pelo menos não de maneira articulada. Embora ela tenha pronunciado
algumas palavras articuladas, creio que apenas para eu lhe identificar a
vibração da voz, por sinal, muito linda e suave, de uma ternura e de uma
delicadeza sem comparação em nosso mundo terreno.
Notei que ela carregava em seu peito-colo, numa espécie de manta
branca com adornos coloridos (que me foi muito útil para lhe distinguir das
outras raças indígenas da America do Norte), que por sua vez era envolvido
por um “casulo de palha” seca: uma pequenina criança recém-nascida,
com não mais que dois meses de vida espiritual.
Uma cena das mais comoventes de minha vida mediúnica, provavelmente
por esta ter sido apresentada à minha personalidade rastejante na condição
de uma verdadeira mãe-india, não uma “guerreira”, mas uma verdadeira
matriarca do bravo e generoso povo índio.
Notei, então, que ela tinha a intenção de nos escrever, embora ela
mesma tenha “forçado a barra” (risos...) para lhe deixar perceber
colocando-me uma espécie de aura fluídica, constituída de material
magnético diferente dos que eu havia visto antes, em tom de lilás-branco
tremulante, como se aquele manto luminoso estivesse envolvendo uma
outra estrutura, que, a grosso modo (risos...), poderia afirmar se tratar de
um “colar”, ou uma relíquia sagrada de seu povo, carregado em sua
intimidade com uma poderosa correnteza de lindas estrelas cintilantes.
Neste instante, já muito emocionado, percebi se tratar de alguma linda
honraria da vida dos Espíritos indígenas (da sua tribo), que haveria de me
facultar proteção e certo poder espiritual.
Podem crer que não estou aqui a endeusar a minha pobre personalidade,
ainda muito enferma e muito atrasada, mas com o real propósito de deixar
registradas as inúmeras ocorrências espirituais que tenho observado,
tanto comigo mesmo como com outras pessoas que tenho travado relação,
encarnadas ou desencarnadas.
Como os nossos Amigos Espirituais costumam dizer: “Não passo
mesmo é de uma ‘cobaia’ nas mãos dos Guias Espirituais.”

189

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
E aqui estou, feliz da vida por ter tido a grata satisfação de poder receber
a visita dessa generosa Irmã Espiritual, que me trouxe não somente a paz
de sua alma amiga e fraternal, mas a lembrança de que todos nós, sem
distinção, somos irmãos de verdade, tanto na Terra como no Universo
Eterno de Nosso Pai Celestial.
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Um pouco depois de termos feito a psicografia acima, quando já estávamos
terminando o banho, isto, por volta das 22hs00min, Veneranda apareceu-nos de
surpresa (porque, geralmente sentimos uma certa precipitação de sua chegada, só que
desta vez foi de surpresa mesmo!), e imediatamente passou a transfigurar-se
perispiritualmente numa linda mulher índia-loira, com sua roupa característica da
nacionalidade Cheyenne norte-americana, preenchendo o meu coração de profunda
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alegria e imensa surpresa ao me informar, ao mesmo tempo em que se dava a sua
maravilhosa transformação astral, que ela também “marca presença” entre os rituais
da imensa comunidade seres espirituais da vida indígena norte-americana, embora, mais
particularmente, em atividade na região espiritual do Brasil, já que no sitio sagrado e
ancestral das nações indígenas daquele pais os seus valorosos guerreiros já dão total
conta do recado.

As cenas espirituais com Veneranda narradas acima, foram visualizadas por mim antes
que eu tivesse encontrado na Internet esta linda imagem, que de maneira
surpreendente nos “conta” algo da magia verdadeira dos Planos Invisíveis, quando
verificamos emocionados como tudo se encadeia, de maneira a não nos deixar dúvidas
sobre as ocorrências da Mediunidade com Jesus Cristo.
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“A busca incessante pela Verdade deverá ser o movel de todo o verdadeiro
espírita, assegunrando que a Verdade, sob qualquer ótica que se observe,
deverá está em plano secundário diante da Vida, que se manifesta de mil
maneiras diferentes pelo Amor de Nosso Pai Celestial.”
– Chico Xavier (Espírito)/Vivaldo P. S. Filho (médium).

Já estamos navegando por águas mais calmas no que se refere a forma
pela qual os nossos companehiros espíritas (pelo menos, os mais
ortodóxos) encaram os variados tipos de informações acerca das tarefas
dessas específicas Entidades Espirituais, já que inúmeros médiuns vem
fazendo a sua parte no que toca à divulgação de suas mensagens
mediúnicas, não podemos deixar de esclarecer que cada uma destas
informações, por meio de diferentes medianeiros, há de cumprir a sua
tarefa dentro do conjunto de preceitos doutrinários, particularmente no que
diz respeito à infinita multiplicidade de serviços a que estão subordinados os
Espíritos desencarnados, e nós mesmos enquanto encarnados, neste último
caso em estado de desprendimento temporário pelo fenomeno do sono
fisiológico, ou mesmo em estado de vigilia (de maneira consciente ou
inconsciente, a depender do caso e da capacidade de cada medianeiro em
se desprender de seu corpo somático), em especial destas maravilhosas
Entidades da Luz, que, geralmente, se agrupam em Colônias Espirituais
ligadas às tarefas dos irmãos da Umbanda, que cremos sejam mais e
melhor talhados para estes tipos de ocorrências e incursões da Vida
Espiritual, às quais estamos ainda muito longe, e longe mesmo, de lhes
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apreender não só a capacidade de trabalho como a sua resistência, e a
condição moral a que muitas delas já chegaram diante da Escala Espírita.
Outra coisa que devemos ter em mente, embora no passado do
Espiritismo alguns estudiosos do psiquismo tenham se colocado contra a
capacidade magnetica ou o poder de irradiação toda especial desses
“apetrechos” miraculosos da vida espiritual, muito utilizados no passado do
ocultismo no mundo, não é menos conhecido que atualmente já se sabe
que todas as coisas do nosso meio ambiente fisico, tanto quanto e em
maior condição às do Plano Espiritual, sejam de origem mineral, vegetal,
animal, etc..., tem a sua correpondente astral (e etérica), com isto, é
claro, que há de irradiar determinados tipos de particulas e ondas, que com
certeza também irá concorrer para o bem ou para o mau estar de cada ser
vivente, encarnado ou desencarnado, isto, independente de ter sido
manipulado ou não pela mente de alguma criatura daqui ou Do Lado de Lá,
pois, em a Natureza, tudo tem vibração, cada particula tem a sua força, a
sua onda e a sua luz especifica, cumprindo dessa maneira a Lei da Vida na
qual todos nós estamos integrados, interligados e multiligados.
Na nossa simploria caminhada mediúnica, nestes últimos vinte (20) anos
de Espiritismo, temos testemunhado que todas as coisas são verdadeiros
agentes magneticos: doadores e receptores, transformadores e
intermediários de eletricidade e luz, cada coisa se configurando em
verdadeiro dinamo de poder espiritual, tudo concorrendo para a
evolução dos seres animados e inanimados da Criação.
Portanto, nada nos deixa mais satisfeitos do que poder receber este
medalhão indigena, em forma de fabuloso patuá, que nos dá, até certo
ponto, uma tranquilidade imensa em sabermos que estamos protegidos e
amparados pelos Amigos da Pátria Maior, neste caso: os irmãos da Seara
Indigena dos Estados Unidos da America do Norte.

As imagens aqui apresentam de maneira impressionante a sensibilidade dessas Entidades da Luz Divina,
quanto a inspiração perfeita de seus produtores.
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Porém, antes de encerrarmos a nossa pequena, mas ilustrativa nota do médium,
voltemos um pouco atrás para que eu possa, pelo menos tentar, passar para
vocês a beleza e todo o encantamento das visões trnascendentais que eu pude
testemunhar nesta noite de 20 de agosto de 2015, pois apesar de me sentir
profundamente encantado pela vibrante claridade espiritual das cenas, não me
reconheço capacitado para lhes ilustrar da maneira devida a perfeição dos
sentidos poeticos e liricos da gloriosa Natureza Indigena da Vida Mais Alta:
Ao voltar para a cama, logo após as anotações acima, na intenção de ir
dormir, as imagens iam e viam na minha mente já maravilhosamente
atordoada pelo encantamento dos quadros anteriores, quando, de repente,
vi surgir bem à minha frente (e quando digo “à minha frente”, quero dizer
isto mesmo, pois, embora as cenas se movimentem em outro campo
espacial, fora do nosso meio dimensional terreno, as coisas se
apresentam para mim com uma perfeição quase material, ou seja,
sinto, e sei, que se eu o desejar poderei até lhes tocar as carnes espirituais
com as minhas próprias mãos materiais, verificando a autenticidade do
fenômeno com os meus próprios sentidos físicos. Mas isto, geralmente, não
me permito fazer por não haver a necessidade, em decorrência mesmo
da precisão do feito mediúnico que me garante a ocorrência real dos
fatos, em si mesmos), um grande lobo mestiço, com duas cores, e muito
peludo, como se os seus leves pelos tivessem sido manufaturado
pela Natureza Divina do próprio Criador, que imediatamente se jogou
de maneira “violenta” (embora a ternura de sua alma suave e
encantadora!) sobre uma forma espiritual bizarra, como se ali, e realmente
o estava, jogado por cima do meu corpo fisiológico (carnal), uma
horripilante Entidade sombria com características de pura podridão, ou
antes, em completo estado de decomposição cadavérica.

A Entidade sombria se encontrava praticamente na nossa dimensão material, em ambas as
regiões espaciais (física e espiritual), sob o controle de outras personalidades perversas do
submundo astral...
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Os lobos têm a sua simbologia em várias culturas, inclusive a Cristã.

Tomado pelo susto, e pelo assalto do maravilhoso lobo espiritual (que
agora sei ter se tratado de uma “fêmea”!... risos...), via tudo com a maior
precisão do mundo, chegando ainda a sentir o toque da dentada do
grande lobo mestiço arrasando os despojos daquela aterrorizante
alma esquelética da mais baixa categoria do plano astral, e ao
mesmo tempo em que lhe estraçalhava o corpo espiritual, ou o que restava
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dele, ia lhe afastando de mim, em golpes precisos, que, imediatamente,
eram sentidos pelo irmão do baixíssimo umbral, lhe retirando rapidamente
de sobre o meu corpo.

Toda a cena, impressionante pela realidade das pinceladas
clarividentes, foi envolvida por um diferente halo de força, de
“tranqüilidade” e poder espiritual, como se ali mesmo outras forças do
Invisível estivessem a monitorar cada passo do acontecimento inesperado,
pelo menos para mim mesmo, tanto os meus quanto os da maravilhosa
loba em ação de socorro e intercessão em meu benefício.
Como dei graças a Deus, por haver estas Entidades trabalhando por cada
um de nós na Terra e no Mais Além, pois, até mesmo entre a grande
maioria dos espíritas, quase nada ainda se sabe a respeito de suas
incursões na nossa Vida Oculta.
Passado estes primeiros momentos de sufoco espiritual, pressentia e via,
em forma de lampejos clarividentes luminosos e faiscantes, que eles, tanto
os veneráveis Espíritos Indígenas norte-americanos quanto as entidades
“lobos”, estavam por perto, como a me fazer compreender que não
haviam chegado a passeio, mas para ficar ao meu lado, como forma de
proteção a minha personalidade sem qualquer valor maior, e na intenção
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de cumprirem, ao meu lado também, determinadas atividades
Intermundos.
Outra coisa que não podemos deixar passar, naturalmente como forma de
ilustração doutrinário-mediúnica, é que na seqüência anterior a esta,
quando percebemos a visita da querida Entidade Cheyenne, ao vê-la se
despedir de nós, já antevendo a sua psicografia, vimo-la se levantar de
onde estava parcialmente materializada ao nosso lado (embora numa região
cânion, cremos que na America do Norte), ao mesmo tempo que era
tomada pelo Espírito de uma grande e formosa águia de cabeça branca,
esta, então, envolvida por um luminoso manto fluídico de tonalidade
branco-prateada, e de repente tomar a jovem índia com o seu bebe nas
mãos, em seu próprio regaço, quando imediatamente vimos a formosa
Cheyenne se integrar, ou se aconchegar, de maneira completa (pelo menos
vimos a cena até a altura de seu centro gástrico), no seio da grande Águia
Espiritual, num deslumbramento maravilhoso de imagens transcendentais.

As cenas espirituais narradas acima foram visualizadas por mim antes que eu tivesse
encontrado na Internet esta linda imagem, que de maneira surpreendente nos “conta”
algo da magia verdadeira dos Planos Invisíveis.
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“Uma ave que plana e se movimenta nos Céus, para nós, vale como um grande
tesouro amontoado pelo homem em séculos de existências humanas,
consumidas pela ância de possuir aquilo que verdadeiramente não lhe
pertence. Já que tudo vem do Criador, e para Ele retorna sempre!”
– Patuá (Um Coração Livre da Floresta).
A maioria das lindas imagens femininas usadas aqui foi obtida da Internet em 21/08/2015:
http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2011/07/lee-bogle-washington.html
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O Cálice, o Patuá, e o Santo!

“A Santa Ceia” – Leonardo Da Vinci
(Pintura Renascentista baseada na “Última Ceia” de Da Vinci)

Na obra prima de Da Vinci encontraremos na figura Filipe, o
Apostolo gentil, o “sinal” com o qual os “Guardiões da Loba
Sagrada” construíram o santo patuá que, desde ontem, dia 20 de
julho de 2015, envolve o tronco da Santidade Francesa: Luis Ix,
com as emanações milagrosas deixadas pelo Mestre Galileu, a
partir de seu próprio magnetismo e das demais figuras
apresentadas na imagem acima, configurando-se dessa maneira
num precioso artefato da Magia do Cristo, quando as raposas
abaixarão as suas fuças pelo poder centralizador e canalizador dos
mágicos poderes da ressurreição Cristica.
Observemos Filipe: contando de André a Judas Iscariotes.
Ai, encontraremos a fonte inesgotável da Vida Eterna.
- Patuá (Um Coração Livre da Floresta)
(Salvador/BA, 21 de agosto de 2015)
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Nota do Médium: Segundo a apresentação dos 12 Apóstolos, pela
concepção da “Santa Ceia” de Leonardo Da Vinci, veremos da seguinte forma
a disposição dos mesmos:

A Última Ceia (em italiano L'Ultima Cena e também Il Cenacolo) é
um afresco de Leonardo da Vinci para a igreja de seu protetor, o Duque
Lodovico Sforza. Representa a cena da última ceia de Jesus com os apóstolos,
antes de ser preso e crucificado como descreve a Bíblia.
É um dos maiores bens conhecidos e estimados do mundo.

Estudo de Leonardo para a "Santa Ceia", contendo o nome de cada
um dos Apóstolos.

O trabalho se encontra no convento de Santa Maria delle
Grazie em Milão que o Duque mandou construir para, entre outras coisas,
servir de lugar para sepultar seus familiares.
O tema era uma tradição para refeitórios, mas a interpretação de Leonardo
deu um maior realismo e profundidade ao lugar.
Leonardo da Vinci passou grande parte destes três anos dando atenção
integral a esta pintura o que era fato raro para um pintor versátil e do seu
quilate.
Sofreu agressões ao longo do tempo desde a abertura de uma porta pelos
padres até ao bombardeio aéreo na Segunda Guerra Mundial.
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Técnica

Esboço a carvão para a pintura da Última Ceia, por Leonardo.

Parcialmente pintada na forma tradicional de um afresco com pigmentos
misturados com gema de ovo ao reboco úmido incluindo também um veículo
de óleo ou verniz. Da Vinci testou uma nova técnica à solução das tintas com
predominância da têmpera, não sendo muito feliz.

Descrição da Pintura
Quando Leonardo escolheu esta pintura, que está baseada em João 13:21,
no qual Jesus anuncia aos doze apóstolos que alguém, entre eles, o trairia.
Esta pintura, na história evangélica, é considerada a mais dramática de todas.
Ao centro, Cristo é representado com os braços abertos, num gesto de
resignação tranquila, formando o eixo central da composição. São
representadas as figuras dos discípulos num ambiente que, do ponto de vista
de perspectiva, é exacto.

Personagens
Os apóstolos se agrupam em quatro grupos de três, deixando Cristo
relativamente isolado ao centro. Da esquerda para a direita (do ponto de vista
de quem está diante da pintura), segundo as cabeças, estão no primeiro grupo:
Bartolomeu, Tiago Menor e André; no segundo grupo Pedro (cabelo branco
inclinado sobre Judas Iscariote, único imberbe do grupo), Judas Iscariote e
João; Cristo ao centro; Tomé, Tiago Maior e Filipe (este também imberbe) e no
quarto grupo estão Mateus (aparentemente com barba rala), Judas
Tadeu e Simão Cananeu também chamado de Simão, o Zelote, por último.
Estas identificações provêm de um manuscrito autógrafo de Leonardo
encontrado no século XIX[1]
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/A_%C3%9Altima_Ceia_(Leonardo_da_Vinci)
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No estudo a seguir, realizado por uma associação espírita do Brasil, veremos
com a Matematica Divina, agora devidamente entendida e decodificada pela
Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, como os Designios do Criador se
movivemtam por entre o psiquismo das suas Criaturas, encarnadas e
desencarnadas, obviamente levando em consideração que, aqui, não entra
pura e simplesmente os desejos do homem e as sua ferramentas de trabalho e
execução, mas uma formidável quão segura tecnica aritimetica de observação,
naturalmente alinhada à Mediunidade com Jesus Cristo:

Transcript of "A Santa Ceia, de Leonardo da Vinci (slidecast)"
1. 1. A Santa Ceia – Leonardo Da Vinci (Pintura Renascentista baseada na
“Última Ceia” de Da Vinci)
2. 2. Diz uma lenda referente à pintura da Santa Ceia, ou “Última Ceia de
Jesus com seus Apóstolos”
3. 3. Ao conceber este quadro, Leonardo da Vinci deparou-se com uma
grande dificuldade: precisava pintar o bem - na imagem de Jesus, e o mal na figura de Judas, o amigo que resolvera traí-lo durante o jantar.
4. 4. Interrompeu o trabalho no meio, até que conseguisse encontrar os
modelos ideais.
5. 5. Certo dia, enquanto assistia a um coral, viu em um dos rapazes a
imagem perfeita de Cristo.
6. 6. Convidou-o para o seu ateliê, e reproduziu seus traços em estudos e
esboços.
7. 7. Passaram-se três anos. A “Última Ceia” estava quase pronta, mas Da
Vinci ainda não havia encontrado o modelo ideal de Judas.
8. 8. O cardeal, responsável pela igreja, começou a pressioná-lo, exigindo que
terminasse logo o mural.
9. 9. Depois de muitos dias procurando, o pintor finalmente encontrou um
jovem prematuramente envelhecido, bêbado, esfarrapado, atirado na
sarjeta. Imediatamente, pediu aos seus assistentes que o levassem até a
igreja.
10. 10. Da Vinci copiava as linhas da impiedade, do pecado, do egoísmo, tão
bem delineadas na face do mendigo, que mal conseguia parar em pé.
11. 11. Quando terminou, o jovem - já um pouco refeito da bebedeira – abriu os
olhos e notou a pintura à sua frente. E disse, numa mistura de espanto e
tristeza: - Eu já vi esse quadro antes! Quando? Perguntou, surpreso, Da
Vinci.
12. 12. -Há três anos, antes de eu perder tudo o que tinha, numa época em que
eu cantava num coro. Tinha uma vida cheia de sonhos. E o artista me
convidou para posar como modelo para a face de Jesus.
13. 14. “O Bem e o Mal têm a mesma face; Pois eles habitam nossa alma,
separados somente pela tênue linha do livre arbítrio.
14. 15. www.cefraternidade.org.br Afresco original de Da Vinci “A Santa Ceia”
Fonte: http://pt.slideshare.net/RogerioPrevedel/a-santa-ceia-leonardo-da-vinc

203

Ed. e-book:
2015

Livro # 12: “Elvis & Amigos – Vol. 1 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho
Dentro do esquema apresentado acima, com a segurança que nos dão os
nossos Benfeitores Espirituais (embora as fontes não tenham sido
devidamente observadas, segundos os Amigos Espirituais, a segurança nos
dados está garantida segundo os próprios registros da Igreja de Roma),
todas as evidencias matemáticas, dentro do natural jogo de cálculos da
aritmética humana, se apresentarão de maneira a autenticar toda a obra do
médium Vivaldo P. S. Filho, no que se refere ao seu retorno à vida
planetária após inúmeras passagens pelo solo do Plano Material na
personalidade de inúmeras figuras encarnadas, que, por sua vez, fizeram
parte integrante da “Linhagem Sagrada da Hereditariedade Genética de Jesus
Cristo”, se destacando pela sua participação na Codificação Espírita, como
São Luis IX, O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita (O Presidente
Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris”, ao tempo de Allan Kardec).
Os nossos
dos cálculos
manifestaria
envolve e

Benfeitores não nos autorizaram a fazer a devida divulgação
que realizamos a partir das informações acima, de como se
a estrutura atômica e molecular da substância divina que
integra o conjunto de forças teledinâmicas, psíquicas,

fisioquímicas e magnéticas do “Sagrado Patuá” que nos foi carinhosamente
presenteado pela Entidade Indígena Cheyenne, dessa maneira, segundo eles
mesmos, dando condições a que os demais amigos encarnados no mundo,
espíritas ou não, mas todos sinceramente imbuídos de desvendar a
Verdade, que venham fazer a sua parte na execução dessa Tarefa Bendita
que verdadeiramente pertence a nós todos.

Com a devida execução dos cálculos e pequenas equações, segundo
entendemos, todos poderão chegar à conclusão de que a Mensageira
Indígena nos trouxe o real entendimento da Missão de São Luis IX, pois
o Sagrado Patuá que nos foi depositado ao pescoço traz em sua
constituição hiper-atômica o Magnetismo do Amor Puro em Jesus
Cristo (representado nos fluidos impregnados do original Cálice
Sagrado, que à época da Santa Ceia foram emanados diretamente de
Seu Sangue e Sua Carne): E ai está toda a compreensão sobre a
Imortalidade do Espírito, na Ressurreição e na Reencarnação para a
Vida Eterna, e como ela mesma diz: O Elixir da Juventude.
Para uma melhor compreensão de todos os fatos apresentados, cada um,
em particular, deverá se debruçar antes de tudo no estudo das obras de
Allan Kardec & Francisco Cândido Xavier... Após ter feito isto, com
dedicação e zelo, poderá fazer a sua incursão nas obras dos Amigos
Espirituais por nosso intermédio, dessa maneira garantido, para si mesmo,
todo o percentual de segurança doutrinária diante destas ocorrências
insólitas da Vida Eterna e da Mediunidade, em particular.
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Sem este esforço inicial, cremos que os nossos irmãos poderão até
compreender o que aqui relatamos, pois de certo que não estarão sem a
assistência da própria intuição, mas para uma compreensão mais
profunda do que temos relatado no correr de nossas obras psicográficas, eu
mesmo e os meus amorosos Guias e Mentores, fica evidente que isto
somente ocorrerá por uma instrução muito bem embasada nas obras de
Allan Kardec e Chico Xavier, que se trata do mesmo Espírito, reencarnado
em épocas distintas.

a
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Elvis in Concert, 70´s.

Os Espíritos Indígenas da América do Norte tem Elvis
Presley como um Santo Guerreiro da Paz, um autentico
Emissário do Grande Pai.
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Dessa maneira, vamos concluindo os nossos apontamentos em torno da
Mágia e do Encanto dos Seres Espirituais que transitam na faixa da
esperiencia indígena, quando todos já sabemos que na sua imensa corrente de
serviçais do Senhor Jesus Cristo se encontram inúmeras figuras que, no
passado próximo ou remoto da vida do nosso Planeta, estiveram reencarnadas
como

pessoas

ilustres,

ou

ilustres

desconhecidos,

agora

todos

se

movimentando na grande tarefa de conquistar-se pela conquista do Amor
Perfeito no Pai Celestial.
Porém, deixamos claro que as primeiras Entidades de Indios que se
apresentaram à minha faculdade mediúnica, foram as que atualmente
congregam as Falanges imensas dos Orixás, Guias e Protetores na Umbanda,
que trabalham e servem na Pátria do Cruzeiro, como por exemplo a dos
Tupinambás.
- Vivaldo P. S. Filho
(Salvador/BA, 21 de agosto de 2015)
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O Espírito do Amor
“Tenho fome de Amor e sede de Carinho.
Segundo o Senhor, é preciso amar e ser amado.”
- Vivaldo P. S. Filho (São Luis de França)
(Salvador/BA, 08 de julho de 2015)
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Jesus de Nazaré

“Ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o
na manjedoura, porque não havia lugar para eles nas
sala de hospedes.”
– Lucas (2:7)
“O Novo Testamento”, Haroldo Dultra Dias, 1ª. edição, CEI, 2010.

“Quanto mais amas, mais te projetas no Horizonte
Infinito da Vida.”
– Emmanuel (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
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Allan Kardec (A Reencarnação de João Batista/João Evangelista, e
que mais tarde retornaria como Chico Xavier).

"Os Números são a Linguagem Universal ofertada
por Deus aos humanos como confirmação
da verdade."
– Santo Agostinho (354–430 d.C.)
(Fonte: Wikipédia)
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Pelo Espírito Delphine de Girardin

ELES PROSSEGUEM?!

Kardec & São Luis
Duas Almas, Dois Espíritos
e uma só Missão!

(Fonte das imagens: www.vinhadeluz.com.br)

Se tens, caro irmão, o coração constrangido pela dor, pela falta de
compreensão e pelo esquecimento dos amigos diante do teu
infortúnio pessoal, lembra-te que estás sobre o longo percurso da
vida planetária com o único propósito de crescer e de se iluminar,
compreendendo que as amarguras da experiência humana, embora
possam parecer todas longas, e na maioria das vezes irremediáveis,
são ofertas generosas da bondade de Deus, que te escolheu para que
pudesses empreender, diante de teus irmãos em luta consigo
mesmos, a necessidade inadiável de iluminar o próprio coração
desfazendo as sombras espessas que obscurecem a vida humana
com a luz do amor que já vibra em teu coração, mesmo que em
estado de hibernação temporária.
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Não pares.
Não te negues à caminhada.
Carrega o teu pequenino fardo e segue sempre adiante.
Pois Jesus, o Nosso Bom Pastor, está sempre atento às nossas mais
intimas petições, seguindo sempre ao nosso lado e sofrendo e
chorando com cada um de nós, pois se Ele é a Perfeita Alegria do
Mundo é, também, a mãe generosa que nos acolhe ao aconchego de
seu coração, não se privando em momento algum de derramar uma
gota de lágrima e nem um gemido de dor, que seja, não apenas pelo
sofrimento que estejamos a passar, mas, principalmente, pelo fato de
ainda não compreendermos muito bem a necessidade da provação e
do testemunho da fé neste mundo onde a desgraça real está
exatamente na felicidade transitória.
O Reino de Deus não é do vosso mundo.
Compreendei bem isto, e serás feliz desde já, quando então poderá
encher-se de confiança naquele que nos Guia os passos, colocando
em suas amoráveis mãos o destino de nossas vidas, e não maculando
os Desígnios de Deus com a nossa intolerância e a nossa
incompreensão, mas seguindo adiante com esforço e trabalho,
sacrifício e alegria, com amor e esperança pela rota segura de sua
palavra abençoada: “Quem desejar me seguir que carregue a tua
cruz e siga-me.”
Entretanto, apesar de sempre encontrarmos muita dificuldade nos
cérebros e nos corações humanos, precisamos, também, e por força
da solidariedade evangélica, aclarar o mundo em que vivemos com as
pétalas da Sabedoria e da Instrução, não medindo esforços para que
os nossos companheiros de evolução carnal possam partilhar deste
radiante Conhecimento: o da Reencarnação!
A grande pergunta que nos instiga a todos é a seguinte:
Kardec e São Luis prosseguem, na Terra ou no Espaço, com as
suas sagradas atividades no Espiritismo?
Sinceramente, não vemos como os estudiosos da Doutrina possam
se colocar contra os seríssimos estudos que foram realizados pelos
Espíritos do Senhor, os mesmo que comporam no passado do
Espiritismo A Falange da Verdade, nas obras anteriores da lavra
mediúnica de nosso Vivaldo P. S. Filho, em relação a algumas de
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suas mais importantes reencarnações sobre o solo terreno,
particularmente a que se refere à de São Luis de França, por ter
sido ele, com essa específica roupagem, o escolhido pelas mãos
divinas de Nosso Mestre Galileu para trazer ao mundo das forças
físicas os quadros mais que impressionantes da Nova Ciência da

“Numerologia Espírita”, num sincronismo e num encadeamento
tão perfeitos, entre as centenas e centenas de ocorrências
aritmético-históricas, que chega a tirar os nossos fôlegos pela beleza
incomparável da Divina Providência que nos dirige os passos
vacilantes por reencarnações incontáveis, sejam na Terra dos seres
mortais ou nas diversas Regiões do Invisível, onde residem homens e
mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos em diversas, quanto
variadas, espécies de situações reencarnatórias, cada uma destas
pessoas concorrendo para a execução dos Desígnios do Criador, e
naturalmente dentro de suas particularidades psicológicas, morais e
sentimentais.
O Universo Invisível vibra intensamente ao nosso redor.
Querer minimizar ou limitar a sua atuação, seria o mesmo que
retrocedermos aos tempos das cavernas da Terra pré-histórica.
Embora estejamos sempre interessados e desejosos de trazer
múltiplas informações acerca da Vida Soberana que se desenvolve e
se desenrola para Além do Véu de Isis, há a justa necessidade que os
ensinos se limitem ao estágio evolutivo da criatura reencarnada, pelo
menos em sua feição geral, pois não desconhecemos que as
grandes mentes do mundo material já se debruçam sobre
estes assuntos e o tratam com a importância e a atenção que
merecem, pois, indiscutivelmente, tem tudo haver com cada um dos
humanos terrenos, pois se trata do seu futuro sobre o solo terreno,
propriamente dito, ou nas Múltiplas Dimensões da Eternidade.
Nos reportando aos Sagrados Livros do Evangelho de Jesus,
veremos que o doce São João Evangelista tratou de nos aclarar as
mentes com o advento “fatalista” da Besta do Apocalipse (# 666),
porém, de nosso lado, obviamente que sob a sua generosa gerência,
apresentamos: “OS NÚMEROS SAGRADOS DE DEUS” (# 7,

10 & 17), DANDO PROSSEGUIMENTO À UMA SÉRIE DE
REVELAÇÕES ESPIRITUAIS ACERCA DA VOLTA DE
JESUS AO SOLO DO PLANETA, embora jamais com a pretensão
de fazer valer a nossa palavra esclarecedora e instrutiva pelo martelo
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injurioso da infalibilidade, pois, embora reconheçamos a
autenticidade de todos os fatos e dos números apresentados,
reconhecemos a inviolabilidade da LIBERDADE DE EXPRESSÃO E
DE PENSAMENTO a que todos nós, indiscutivelmente, estamos
subordinados pela Misericórdia do Criador.

Estudemos os fatos, procuremos analisá-los com a
precisa atenção, e devotemos ao resultado, esteja ele do
nosso lado ou não, o calor de nosso respeito e da nossa
mais sincera devoção à Verdade.
Somente isto pedimos a vocês, nada mais que isto.
Como se costuma dizer: recordar é viver!... Então, procuremos
iluminar as nossas mentes com as instruções que já foram
ministradas mais atrás e em outras obras mediúnicas de nosso amigo
e benfeitor Vivaldo P. S. Filho:

(...) 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
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nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores
Espirituais que nos assistem, a influência dos números de que
estejamos necessitados para que a vida nos conceda o melhor
que sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até que
possamos conquistar a numerologia como ciência para o domínio
de nossos conhecimentos. (...).

Nota: Os grifos são dos Espíritos Amigos.
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“10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A forma septenária é
por causa da perfeição que se celebra nos dons do Espírito Santo.
Descansará - diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo
(Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se
ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E este é o número em que está
toda a multidão dos bem-aventurados.”

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

Uma visão Espírita sobre as drásticas ocorrências clarividentes do
Apocalipse de São João Evangelista, sob a ótica da “Numerologia
Espírita”, os amigos leitores poderão acessar na obra “LUZ A
FRENTE”, pelos Espíritos Veneranda e Emmanuel, psicografia de
Vivaldo Filho, quando o Espírito Rita Hayworth (a reencarnação do
Apóstolo Judas Iscariotes e de Santa Joana d´Arc) faz um minucioso
estudo sobre este assunto e nos elucida os fatos evangélicos de uma
maneira muito singular, totalmente embasado nos “SINAIS”

SECRETOS DE DEUS deixados nas páginas da Codificação Espírita.
Aqui, faremos um sintético, mas elucidativo, estudo dos números
que fazem parte do calendário reencarnatório de Vivaldo P. S. Filho, a
reencarnação atual do Espírito São Luis IX, tomando como base de
sustentação de nossos apontamentos as informações acima, tanto de
Santo Agostinho quanto as de Francisco C. Xavier, validando de
forma definitiva os surpreendentes quadros aritméticos da
“Reencarnação Programada & Múltipla” pelo esquema matemático
da Sagrada: “NUMEROLOGIA ESPÍRITA”:
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Daremos inicio ao nosso estudo exatamente pelos números divinos
encontrados na data de nascimento de Vivaldo, com a devida
observação de que a sua obra mediúnica, até agora composta por
doze (12) livros (todos com distribuição gratuita pela internet:
www.facebook.com/vivaldopfilho), fala, por si só, quanto ao fato de
ser ele, ou não, o detentor das devidas credenciais para ser
identificado como a Reencarnação de São Luis de França,
levando em consideração de que as todas as imagens (fotos)
capturadas em diversas fontes confiáveis da Internet de suas
encarnações passadas como o Rei Luis IX de França e o Rei Luis
XVII de França, são a prova perfeita do que estamos a lecionar
para os amigos espíritas e os demais estudiosos da reencarnação.

Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi
um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros anos do
cristianismo cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do
cristianismo e da filosofia ocidental.
(Fonte: Wikipédia).

Pois então, pincemos do quadro numerológico apresentado pelo
venerável Santo Agostinho de Hipona, os seguintes números sagrados
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tanto para nós Cristão-Espíritas como para muitas das escolas do
pensamento religioso da Terra:
- # 7: O mês do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis).
- # 10: O dia do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis).
- # 17: O resultado da soma dos dois números acima (10 + 7).
Nota: Com a devida observância de que Vivaldo nasceu no ano de
1964: duas vezes o # 10 (no 1 + 9, e no 6 + 4).
Que naturalmente nos recorda o século XX (20) de seu nascimento
(na soma desses dois # 10).

O que nos reporta também aos DEZ (10) MANDAMENTOS DE
DEUS, como confirmação da “Numerologia Espírita Sagrada” dentro
do esquema matemático para a atual reencarnação do Espírito São
Luis de França.
Porém, para que também possamos assegurar a autenticidade dos
cálculos acima, não somente na sua sinergia com a data de
nascimento de Vivaldo, façamos uma outra pequenina equação, que
embora muito simples nos descortinará a sua perfeita conexão: a da
reencarnação de nosso Vivaldo com os eventos marcantes do
Espiritismo:
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- 7 + 10 + 17 = 34.
Aparentemente, teríamos aqui somente o # 7 (3 + 4), que
representa o exato mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo, o que
já seria profundamente significativo.
Entretanto, vejamos que:
- # 34:
- Temos aqui em primeiro plano o # 3: O exato mês (3) de março da
desencarnação de Allan Kardec.
- Temos aqui em segundo plano o # 4: O exato mês (4) de abril de
nascimento do Espiritismo, da próxima reencarnação de Allan
Kardec (como Chico Xavier), e ainda o mês da encarnação
anterior de Vivaldo, ainda na roupagem fisiológica do Rei Luis IX
de França.
Vejamos que o jogo numérico se enquadra perfeitamente dentro do
esquema de “SINAIS” E “CÓDIGOS” que agora estão sendo
devidamente decifrados pela Nova Ciência da “NUMEROLOGIA
ESPÍRITA”, tendo o próprio São Luis IX (Vivaldo Filho) como o
artífice-desencadeador de todo o nosso estudo Científico-Espírita.
Perdoem-me a sinceridade, mas não vemos como os estudiosos dos
cálculos e dos números possam se posicionar contra este maravilhoso
esquema reencarnacionista elaborado pelas mãos do Espírito da
Verdade, desde épocas recuadas do mundo e para que agora os
amigos do solo planetário pudessem desvendar-lhe os Enigmas
Divinos da Verdade de Deus.
Até aqui, tudo vem se encaixando direitinho, como num divino
quebra-cabeça.
Mas, precisamos dar prosseguimento aos nossos apontamentos,
receitando desde já, a cada um dos nossos atentos estudantes de
Espiritismo, um bom chá de camomila, para que possam receber as
nossas informações de maneira muito tranqüila e sem grandes abalos
às suas pressões arteriais, pois a situação é mesmo de espantar a
qualquer Cristão da Terra ou do Mais Além. – Risos fartos da grande
Benfeitora, que está acompanhada de uma Equipe Espiritual
composta por vários médicos cardiologistas desencarnados e,
também, por alguns encarnados em estado de desdobramento
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sonambúlico, para que nada possa me entravar a marcha das
impressionantes Revelações Transcendentais de agora!
Nota do médium: Precisamos recordar que as fontes básicas de que se
utiliza a Numerologia Espírita, são: “A Bíblia” (Antigo e Novo Testamento),
as obras de Allan Kardec e as de Francisco C. Xavier, ou que lhes digam
respeito, sempre com o cuidado de verificarmos o ano de seus lançamentos,
se correspondem ao período em que se encontravam encarnados os seus
autores, no caso de Kardec e especialmente Chico Xavier, ou seja, se são
obras, ou lançamentos, que tinham a sua devida anuência.
Fora isso, ficamos atentos ao histórico pessoal-doutrinário, ou científico,
de cada um dos autores pelos quais nos recorremos em apoio, sempre com
a devida aquiescência dos nossos benfeitores espirituais.

Uma obra que não poderá jamais deixar de ser consultada por
qualquer sério investigador que esteja se debruçando sobre a
possibilidade de Chico Xavier ter sido, ou não, a reencarnação do
Codificador do Espiritismo, é a que ilustra o começo de nosso
capítulo: “KARDEC PROSSEGUE”, pelo Prof. Adelino da Silveira
(Editora LEEPP), já que a sua primeira edição remonta à época em
que Chico ainda se encontrava encarnado no solo do Planeta.
A história por trás desse lançamento poderá ser consultada pela
Internet, já que o que realmente nos interessa aqui é sabermos se os
Espíritos Superiores, também, deixaram a sua devida marca em
forma de “SINAIS” E “CÓDIGOS” sobre a VOLTA de São Luis IX
dentro desta obra singular da Doutrina Consoladora, pois, mesmo
sabendo que aqui se tratava de um estudo sobre a VOLTA de Allan
Kardec como Chico Xavier, o nosso amoroso e inestimável batalhador
do Espiritismo na Terra do Cruzeiro, Chico, devidamente inteirado do
assunto, tratou de adquirir alguns exemplares da obra, e,
quando já devidamente autografadas e dedicadas por ele,
endereçou-as a algumas pessoas de seu convívio e de sua
confiança.
Com isto, ele mesmo tratou de decifrar o seu próprio enigma
reencarnatório.
Mas e quanto ao retorno de São Luis?

DESVENDANDO MISTÉRIOS NA OBRA: “KARDEC
PROSSEGUE”, DE ADELINO DA SILVEIRA
(DA 4ª. EDIÇÃO, EDITORA LEEPP/MARÇO DE 2009)
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Vejamos a seguir:
- Capítulo # 7: “TERRA SANTA”: Vejamos que logo o título já nos
surpreende pela beleza da sua natureza toda transcendental, que,
sob o olhar percuciente do investigador atento, poderá ser rebatizado
com o título de “SÃO LUIS PROSSEGUE”.
A sinergia entre o nosso estudo e a natureza da dessa obra, nos faz
vibrar de alegria pela concordância perfeita dos fatos mediúnicos e
reencarnatórios, seguindo sempre aclarado pelas benditas luzes da
“Numerologia Espírita”.
A palavra # 7 (exatamente da primeira resposta desse capítulo 7,
de Chico para Adelino): “santa”. Quando se apresenta aqui o exato
mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX).
E de maneira incrível mesmo, vemos Chico e Adelino fazerem
referencia a condição, ou não de Mirassol ser uma “terra santa”, pois
sabemos que a “terra” onde nasceu Vivaldo Filho (São Luis) é a
Bahia, considerada a Terra de Todos os Santos.
O quadro matemático continua se apresentando com a perfeição
que cabe aos serviços do Senhor, devidamente precisos e
perfeitamente seqüenciais.
Mas, sigamos a frente:
- Capítulo # 10: “OS HÓSPEDES DE JESUS”: Aqui vemos, mais
uma vez, o quadro da Matemática Divina se apresentando de maneira
seqüencial, pois, se no capítulo precedente (# 7, que corresponde ao
mês de nascimento de Vivaldo), o autor Adelino da Silveira faz
alusão à condição de santidade de Mirassol (em conexão perfeita
com a condição de santidade da Bahia de Todos os Santos, terra
natal de Vivaldo Filho, quanto à própria condição espiritual de São
Luis IX), aqui vemos Chico Xavier se reportar a outro Santo da Igreja
de Roma: São Vicente de Paulo.
Ou seja, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 10, que
correspondem ao dia e mês de nascimento de Vivaldo P. S. Filho, no
século XX, vemos o extremo cuidado da Espiritualidade Superior em
realizar, ou produzir, um encadeamento perfeito e de acordo com a
Programação Reencarnatória de Chico Xavier e Vivaldo (Kardec e São
Luis, juntos na mesma obra!).
Temos aqui, dois hóspedes do coração de Jesus.
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- A palavra “hóspedes” (que sugere “encarnados num corpo”!) cai
exatamente na de # 28 (na seqüência da resposta de Chico à Adelino, nesta 4ª.
edição da obra citada, que tem um caráter histórico e espiritual singular: trás uma
dedicatória do consagrado médium uberabense Carlos A. Baccelli ao médium Vivaldo Filho,
com data de 26/03/2010, que, além de ter sido amigo muito intimo de Chico Xavier por vinte
e cinco anos, também é reconhecido como o maior biografo do grande médium de

Que, em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
(de Allan Kardec), corresponde ao CAPÍTULO II, MEU REINO NÃO É
DESTE MUNDO, ITEM 8, UMA REALEZA TERRESTRE.
Uberaba/Pedro Leopoldo).

- Notemos o seguinte: Tanto a palavra REINO como a palavra
REALEZA caem exatamente na de # 2. Quando 2 (de uma) + 2 (da
outra) = 4.
Temos aqui não apenas o mês (4) de abril de nascimento de São
Luis IX, como o nascimento do Espiritismo, o mês da reencarnação
de Allan Kardec, como Chico Xavier, e o enigmático CAPÍTULO IV,
“NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE
NOVO”, QUANDO SÃO APRESENTADAS NAS “INSTRUÇÕES DOS
ESPÍRITOS” APENAS DUAS MENSAGENS, EXATAMENTE DE
AUTORIA ESPIRITUAL DO REI SÃO LUIS DE FRANÇA, SOBRE O
EXATO TEMA QUE NOS DEBRUÇAMOS AGORA: A REENCARNAÇÃO
(OS ITENS 25 E 26).
O encadeamento é impressionante.
Mais perfeição do que isto, impossível.
Isto, por si só, já demonstra a completa autoridade e a
inquestionável autenticidade dos nossos apontamentos.
Outros cálculos poderiam ser devidamente feitos por quem se
apresentar disposto a dar prosseguimento a este estudo mais que
necessário para os anais do Espiritismo-Ciência, sempre com o
fervoroso ideal de divulgar a mensagem da Boa Nova que nos atinge
a todos: pelo Amor e pela Instrução, pois dessa maneira nos
orientou o Espírito de Verdade, e dessa maneira deveremos também
seguir adiante.
Não teimam.
- Capítulo # 17: “GENTE DEMAIS”: Neste específico capítulo que
encerra o nosso estudo sobre a fantástica obra do nosso querido
companheiro espírita, irmão sempre devotado às causas de Jesus,
vemos como a coisa realmente foi totalmente montada pelos
Prepostos do Senhor pela Revelação Espírita, pois temos a justa
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consciência de que esta obra, indiscutivelmente, se enquadra dentro
do serviço inapreciável do Espírito da Verdade, quando podemos
encontrar os seguintes “SINAIS” em perfeito sincronismo com a
nova experiência reencarnatória de São Luis IX e a sua devida
obra mediúnica:
Pois bem, nessa específica resposta de Chico Xavier ao seu querido
amigo Adelino da Silveira, encontraremos as seguintes palavraschaves (vamos suprimir o texto original dessa 4ª. edição, por
compreendermos que qualquer um poderá obtê-la em uma nova
edição, ou na mesma até, na própria Editora LEEPP:
- Palavra # 3: “doze”: Exatamente o ano (de 2012) quando
Vivaldo Filho (São Luis IX) dá início à sua tarefa na psicografia,
propriamente dita, com a produção do seu primeiro livro psicográfico:
“MENSAGENS DE ALÉM TÚMULO”, por Espíritos Diversos,
recordando que esta obra foi realizada com a Coordenação Espiritual
de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem ao livro
“VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), e que representa o
inicio das Revelações Espirituais sobre As Vidas Sucessivas de São
Luis IX/Vivaldo Filho, com a devida assistência mediúnica das
Entidades Espirituais oriundas da 9ª. Esfera Espiritual da Terra
(“Arte em geral ou Cultural e Ciência”), como apresentada na obra
“CIDADE NO ALÉM”, pelos médiuns Chico Xavier e Heigorina Cunha
(Espíritos André Luiz/Lucius).
- Palavra # 10: “nove”: Esta palavra é mais que significativa, pois
não somente representa o título real de São Luis IX (9), como
também marca o exato mês (9) de setembro da conclusão da
primeira parte da sua obra original, iniciada no mês (6) de junho
desse mesmo ano de 2012 (como encontrado acima).
Portanto, neste capítulo 17 temos o mês (9) e o ano (2012) do
início das tarefas abençoadas de São Luis de França, na
personalidade transitória do médium Vivaldo P. S. Filho.
Novamente, os fatos matemáticos primam pela perfeição.
Mas, só para não deixarmos escapar nada desse intrigante
esquema matemático, em forma de “SINAIS” SECRETOS DE DEUS,
vejamos a soma das duas respectivas palavras-chaves (palavras #
3: “doze” e # 10: “nove”) desse capítulo 17 final (que corresponde
ao dia 10 e ao mês 7 de nascimento de Vivaldo Filho/São Luis IX):
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- 3 + 10 = 13.
Quando: 1 + 3 = 4.
Por essa finalização, precisaremos repetir o ensinamento de
mais acima:
Temos aqui não apenas o mês (4) de abril de nascimento de São
Luis IX, como o nascimento do Espiritismo, o mês da reencarnação
de Allan Kardec como Chico Xavier, e o enigmático CAPÍTULO IV,
“NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE
NOVO”, QUANDO SÃO APRESENTADAS NAS “INSTRUÇÕES DOS
ESPÍRITOS” APENAS DUAS MENSAGENS, EXATAMENTE DE
AUTORIA ESPIRITUAL DO REI SÃO LUIS DE FRANÇA, SOBRE O
EXATO TEMA QUE NOS DEBRUÇAMOS AGORA: A REENCARNAÇÃO
(OS ITENS 25 E 26).
E dessa maneira, nos sentimos completamente satisfeita e muito
feliz, realizada mesmo, por termos trazido a nossa pequenina
contribuição ao Edifício colossal da Terceira Revelação Divina.

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 31 de agosto de 2015)

Nota do médium: Esta foi a segunda mensagem dessa querida amiga
Espiritual que tivemos a felicidade de receber pela nossa mediunidade, a
primeira foi incluída na segunda parte da obra: “MENSAGENS DE ALÉMTÚMULO”, que deu origem a esta série de Revelações espirituais acerca de
nossas Vidas Sucessivas.
Atualmente, ela cuida de nossas faculdades mediúnicas junto aos demais
Guias particulares, aliás, como uma das mais graduadas Diretoras de nossa
tarefa na Mediunidade com Jesus Cristo.
Seu Espírito se apresenta com uma irradiação um tanto diversificada.
O seu corpo físico-astral tem a delicadeza de uma ceda divina, com uma
pele tão suave quanto formosa em tom de um rosa-puro e quase
transparente, enquanto que as suas emanações mais intimas apresentamse com uma fluidez prateada sublime, quase cortante, se é que posso me
expressar dessa maneira, mas senti que a sua energia espiritual pode servir
até mesmo como uma espécie de bisturi laser divino para a devida
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penetração em corpos astrais diversos, em tarefas que ainda não
compreendo bem.

Delphine de Girardin
Nasceu em Aix-La-Chapelle, em 26 de janeiro de 1804, o mesmo ano do
Codificador, e desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855.
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Quem são os Espíritos que assinam as mensagens da
Codificação?
Em Prolegômenos, da obra basilar O Livro dos Espíritos, encontram-se os
nomes de São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São
Luís, O Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg,
entre outros.
Em O Evangelho segundo o Espiritismo desfilam mais de uma dezena de
nomes de Espíritos, mais conhecidos uns, quase desconhecidos outros, entre
eles os de Delphine de Girardin, Hahnemann, Henri Heine, Lacordaire,
Lamennais, Morlot, Pascal, Vianney.
Mas, afinal, quem são esses expoentes que compuseram a equipe que
descortinou ao mundo a Terceira Revelação?
Aqui, interessa-nos alguns dados biográficos de Delphine de Girardin, que
nasceu em Aix-La-Chapelle, em 26 de janeiro de 1804, o mesmo ano do
Codificador, e desencarnou na capital francesa em 29 de junho de 1855. Casouse com Émile de Girardin, jornalista e político francês, passando então a ser
conhecida como sra. Émile de Girardin. Ela mesma se tornou jornalista, após o
casamento em 1831, escrevendo no jornal La Presse, no período de 1836 a
1848, sob o pseudônimo de visconde de Launay, interessantes crônicas da
sociedade do tempo de Luís Filipe. Essas crônicas ficaram conhecidas
como cartas parisienses.
Publicou também romances, tragédias e comédias. Era, positivamente,
grande médium inspirada. Personalidade muito conhecida no meio poético,
frequentando os salões literários de Mme. Récamier, onde se reuniam as
celebridades do momento, muito natural que ela tomasse contato com as
mesas girantes.
Desde o primeiro contato com as mesas, ela se convenceu da veracidade das
manifestações. Teve oportunidade de se encontrar, pessoalmente, com o
professor Rivail, possivelmente, em alguma das reuniões que ele frequentava
nas suas pesquisas em torno dos fenômenos que assombravam Paris.
Amiga pessoal de Victor Hugo, os acontecimentos políticos do ano de 1851 e
o exílio de seus amigos a marcaram de forma cruel.
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Fiel a amizade, ela decidiu levar conforto moral aos pobres proscritos.
Lançou-se ao mar e, em 6 de setembro, no verão de 1855 (06 de dezembro),
Madame Delphine de Girardin , desembarca na Ilha de Jersey para uma visita à
família Hugo, então instalada numa vivenda conhecida como Marine Terrace.
Ela trazia, além das novidades da vida política e social de Paris, notícias sobre a
mania então em voga na capital francesa: o contato com os mortos através da
mesa.
Ela, então, contou aos incrédulos membros da família Hugo que as mesas
davam pancadas e se inclinavam misteriosamente, como podiam também ser
levadas a bater palavras inteiras e sentenças em código. Dinâmica, contudo, ela
não se deixava abater em demasia. Um pouco triste e melancólica, mas
igualmente feliz por rever seus amigos, ela reencontrou Victor Hugo e a família.
Auguste Vacquerie (1819-1895), que também visitava a família Hugo, ele
que fora cunhado da jovem Leopoldine, filha de Victor Hugo, morta
tragicamente em um acidente no Rio Sena, registrou, com detalhe, a estada de
Madame Girardin em Marine Terrace:

Era a intuição de sua morte (Mme. Girardin sabia-se muito enferma e viria a
morrer um ano e pouco depois) que a fazia interessar-se pela vida
extraterrena? (...) Estava muito preocupada com as mesas girantes e, creio, a
primeira palavra que me dirigiu foi para perguntar se eu acreditava nelas. Ela
acreditava, e passava a noite a evocar os mortos... Ela fazia questão absoluta
que todos participassem de sua convicção e, no mesmo dia da sua chegada,
tivemos trabalho para fazê-la esperar o fim do jantar. Levantou-se à
sobremesa e arrastou um dos convivas para o parlour onde atormentaram uma
mesa que, de resto, permaneceu muda. Ela pôs a culpa na mesa, cuja forma
quadrada contrariava os fluidos. Na manhã do dia seguinte foi comprar, numa
casa de brinquedos, uma mesinha redonda, de um pé só, terminando em dedode-galo.
A mesa adquirida por Mme. de Girardin servia exatamente a seus
propósitos; entretanto, nada aconteceu. "Os Espíritos – esclareceu – não eram
cavalos, que esperam pacientemente o burguês, mas seres livres e dotados de
vontade; vêm quando querem.” As sessões foram longas e cansativas. Victor
Hugo, cético, aderiu às reuniões somente para não desgostar a amiga.
Após várias e fracassadas tentativas, eis que se ouviu um ligeiro estalido na
madeira. Finalmente, no domingo, 11 de setembro, a concentração e o silêncio
foram recompensados. O estalido se repetiu. De repente um dos pés se ergueu.
Mme. de Girardin disse: “Há alguém presente? Se houver e quiser falar-nos, dê
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uma batida. O pé caiu com um ruído seco – Há alguém, gritou Mme. de
Girardin. Fazeis as perguntas”.
Uma comunicação aconteceu. Uma comunicação que mudaria os rumos da
vida do grande poeta francês. Quem se comunicou, através da mesa foi nada
mais, nada menos que sua filha Leopoldine. Sua amada filha, morta durante a
lua-de-mel, afogada em um lago, num passeio de barco com o marido.
Em O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Delphine de Girardin
assina a mensagem A infelicidade real, no capítulo V, item 24, a seguir
transcrita:
"Todo o mundo fala da infelicidade, todo mundo a experimentou e crê
conhecer seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam, e
que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer os infelizes,
a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador,
no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha
de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do
orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade
sua nudez sob os farrapos da vaidade; a tudo isso, e a outras coisas ainda, se
chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles
que não vêem senão o presente; mas a verdadeira infelicidade está nas
consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o
acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências
funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma
viva contrariedade, e acaba por resultar no bem? Dizei-me se a tempestade que
quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que
causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade.
“Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências; é assim
que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se
transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir;
ora, tudo o que se chama infelicidade segundo sua curta visão, cessa com a
vida e encontra sua compensação na vida futura.
“Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e
florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas
equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é
a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a
ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro; a infelicidade é
o ópio do esquecimento que reclamais ardentemente.
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“Esperai, vós que chorais! Tremei, vós que rides, porque vosso corpo está
satisfeito! Não se engana a Deus; não se esquiva do destino; e as provas,
credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria, espreitam vosso
repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira
infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e
pelo egoísmo.
“Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a
verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira! Então
agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as
lutas dos combates temerários, à paz que não pode dar nem glória, nem
progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, sua
bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória! Que
importa àquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida
sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre, radiosa, no
reino celeste?” (Delphine de Girardin, Paris, 1861.)

__________________________
Artigo extraído da Internet em 31/08/2015, às 17hs20min, já rogando gentilmente aos nossos
irmãos de O Consolador a sua devida divulgação em nossa obra de cunho gratuito, agora com
o devido destaque ao nome de Delphine de Girardin por Vivaldo P. S. Filho:
http://www.oconsolador.com.br/linkfixo/biografias/delphine.html
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FIM
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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) DOS ONZE (11) LIVROS ANTERIORES
PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA
OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE GRATIS!

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas!
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Elvis Presley, Em 1956

Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de

Francisco Cândido Xavier
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ELVIS & Amigos
Do Céu para a Terra... Aloha!

Este novo livro representa para mim ‘o grande sonho da
minha vida’. Através dele me realizo, quando trago reflexões
minhas e de outros companheiros e amigos que se fizeram,
aqui, verdadeiros Interpretes da Vontade de Deus, na palavra
sempre justa e esclarecida pela sabedoria de Allan Kardec,
que, na nossa modesta opinião, foi, e continua sendo, o maior
interlocutor Entre os Dois Planos da Vida, o das formas
perecíveis do Plano Terreno e as Regiões Excelsas da Vida
Imperecível.
Podem confiar! Pois, estamos de olho em vocês!...

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