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______________________ 

Não deixas para depois a importante tarefa que tens a cumprir no dia 

de hoje! Seria um contrassenso adiar as nossas obrigações de serviço 

e esforço, para com a solidariedade geral, numa época tão carente de 

Caridade e Amor, Justiça e Paz!...                                                                 

– Emmanuel (Espírito).                                                

______________________ 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

medium Vivaldo P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

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


            Livro # 24: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 5 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book 
2016 

3 

Mensagens de Além-Túmulo 

VOLUME # 5 – Treasures of my Heart 

 

Vivaldo P. S. Filho                                        

Elvis Presley & Santa Clara de Assis 

 

Com Espíritos Diversos 
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A PARTIR DA INCOMPARÁVEL OBRA DE     

ALLAN KARDEC 

 

ELVIS

Mensagens de Além-Túmulo 

 Vivaldo P. S. Filho (Médium)                                 

Com Clara de Assis & Espíritos Amigos 
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As imagens, e os pequenos extratos, apresentados neste trabalho espiritual, 

“Mensagens de Além-Túmulo Vol. 5”, 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:  2016 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, vem complementar 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.  
    
   Aqui veremos mais dois (2) específicos textos estudando sobre esse 
empolgante tema da “Reencarnação Programada” do Rei Luis IX de França, 

dando prosseguimento ao projeto de Allan Kardec, o grande Codificador 

do Espiritismo, em desvendar os intrincados Mistérios da 

Matemática Divina, agora do Lado de Lá da Vida. 
 

   Como diria o grande Espírito Emmanuel (por Chico Xavier): “O trabalho 

precisa continuar.” 
 

   EDIÇÃO ESPECIAL 2019 – REVISTA & AMPLIADA. 
 

   Os recursos que venham 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.   



            Livro # 24: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 5 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book 
2016 

6 

MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO 

VOLUME # 5 – Treasures of my Heart 

Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), que continuam na lida! 

   

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. 

FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA E 

PSICOMÉTRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES EM HOMENAGEM AOS 

LIVROS: “INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS” & “VOZES DO GRANDE ALÉM” POR 

DIVERSOS ESPÍRITOS (POR CHICO XAVIER) E AO: “NOVAS MENSAGENS” PELO 

ESPÍRITO HUMBERTO DE CAMPOS (POR CHICO XAVIER), TODOS DA FEB. 

* * * 

Surpreendemos a cada instante de nossa caminhada, pessoas se afirmarem 

cansadas e oprimidas, angustiadas e sofredoras... 

Não podemos desconsiderar que elas realmente existam, visto que muitos 

conflitos e maldições se abatem sobre a vida dos homens e das mulheres 

terrenas... 

Entretanto, se formos avaliar cada tipo de vida como cada maneira pela qual 

estas mesmas mulheres e homens se conduzem pelos emaranhados labirintos 

do coração, geralmente perturbados, em si mesmos, pelo ódio e pela 

leviandade, vamos notar que tudo está certo NA VIDA DE DEUS!... 

Pois se somos carentes da Compaixão Misericordiosa do Todo-Poderoso, não 

há dúvidas de que somos, também, os artífices do nosso próprio destino. 

Espírito Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho (médium)                                  

(Salvador/BA, 01 de junho de 2016) 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos 

meus com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não 
se espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas 

modalidades à minha tarefa no trabalho e na 
confraternização. Procurem no fundo, não na superfície.” 

– Neio Lúcio 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

   

Prezado amigo Vivaldo, 

...Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos leitores” 

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora e a de Minas 

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA... 

Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores se 

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

preparados”, farão críticas, salvaguardando André Luiz... 

- 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.  

Os dois destaques acima da palavra do Dr. Elias foram feitos pelo médium. 



            Livro # 24: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 5 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book 
2016 

8 

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

Espiritualismo, que são os Cristãos afeiçoados ao Espiritismo, se 

encontram ainda tão fervosoramente ligados, por 

sentimento de volupia, aos interesses da materia carnal. 

Cremos, que os tempos são outros!... Ou procuramos cumprir 

com as nossas tarefas e deveres diante do Cristo Amado, 

ainda hoje, ou seremos obrigados, por força da Divina Lei, a 

seguir, a sós, por caminhos tremendamente obscuros,                                 

e terrivelmente sofridos. 

– Espírito Neio Lúcio 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 

 

Se desejas realmente ser fiel a Deus, cuida de ti primeiro. 

Cada ser, como cada Criatura do Pai, sorve da vida cada gota 

de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado ao longo 

de seu próprio caminho. 

– Emmanuel (Espírito reencarnado) 

Vivaldo P. S. Filho  

Salvador/BA, 12 de março de 2014 

 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, jamais 

poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 13 de novembro de 2012 
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na vida 

física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam 

do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e 

dignos que os aguardam na Vida Superior, para a continuidade do serviço 

de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito.”  

- Instrutor Druso 

(André Luiz/Chico Xavier, “AÇÃO E REAÇÃO”, cap. 2, COMENTÁRIOS DO INSTRUTOR, 2ª. 

edição especial – 1ª. Reimpressão, FEB, 2008). 

   Nota: Mesmo antes da desencarnação, tal ocorrência pode acontecer. A 

lembrança espontânea de vidas passadas, e mesmo por sugestão hipnótica, já é 

um fato extensamente difundido no meio espiritualista e científico da Terra. (O 

grifo no comentário do benfeitor Druso é nosso). 

 “O estudo acurado das leis que regem o Mundo dos Espíritos trará a 

cada um de nós, sem exceção, a ciência, senão perfeita, pelo menos, 

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

processos reencarnatórios na esfera de nossas ações na Terra...” 

– Espírito Allan Kardec                                                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                           

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

e não especulativa. Para combater as teorias do Espiritismo, não basta, 

pois, dizer que são falsas: é preciso opor-lhes fatos, cuja solução ele 

fosse impotente para dar. E mesmo neste caso ele se manterá sempre no 

nível, porque será contrário à sua essência obstinar-se numa idéia falsa, 

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam apresentar-

se, pois não tem a pretensão de ter chegado ao apogeu da 

verdade absoluta.” 

– Allan Kardec                                                                                     
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1, janeiro de 1866,                                                  

1ª. edição, FEB, 2004) 

Nota: O grifo no texto de Allan Kardec é nosso. 
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As Obras Básicas do Espiritismo: constitui-se por cinco livros. 

O ESPIRITISMO É UMA PROPOSTA NOVÍSSIMA DE AMOR, E DE SE 

AMAR, UNS AOS OUTROS COMO O CRISTO NOS AMOU, E DE 

LIBERDADE, COMO O PROPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTANCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

A CONFIANÇA, E A LEALDADE, NOS PODERES DE DEUS, ESTÃO 

ESCRITOS NO SEU FRONTISPÍCIO: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 

SALVAÇÃO”... 

FICA-NOS CLARO QUE: SOMENTE PELA PROPOSTA DE UM SERVIÇO 

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

RASTEJANDO PELOS VALES DE SOMBRAS E DE DOR, DE DEPRAVAÇÃO E 

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

DE INÚMERAS MANEIRAS, E DE NÓS MESMOS, SEJA PELO MUNDO 

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL. 

Espírito André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 26 de julho de 2015) 
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________________________ 

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” APREGOA NÃO APENAS 

A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS, NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS: 

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RECIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE E 

SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A AUTENTICIDADE DOS 

FENOMENOS DA “REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, PELOS 

PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E 

DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM 

CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

– A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015) 

    

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

“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, cujas diversas partes foram 

tratadas separadamente, depois coligidas num corpo metódico, quando 

puderam ser reunidos materiais suficientes. Esta parte da ciência espírita 

mostra desde já que não é uma concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de múltiplas observações, que 

tiram sua autoridade da concordância existente entre elas”.  

– Allan Kardec 

(Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O 

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

      O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, 

faz questão de se fazer perceber com a personalidade 

marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que 

naturalmente me deixa completamente envolvido pela 

emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre 

segura, sóbria e sábia, embora muito simples e muito 
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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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   Vejamos de que maneira podemos nos instruir pela palavra do grande 

Instrutor Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, em “O CONSOLADOR” 

(Editora da FEB), perguntas 140, 141 e, em particular, a de 142, quando 

responde o benfeitor:  

   

   - “Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos domínios da 

numerologia, fugindo ao escopo de nossas cogitações espirituais. E continua: 

”Os números, como as vibrações, possuem a sua mística natural, mas, em 

face de nossos imperativos de educação, temos de convir que todos os 

números, como todas as vibrações, serão sagrados para nós, quando 

houvermos santificado o coração para Deus, sendo justo, nesse particular, 

copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado, esclarecendo que os 

números foram feitos para os homens, porem, os homens não foram criados 

para os números.” (Os grifos são nossos). 
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   Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta obra 

mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”, já nos 

apontamentos finais, quando, por nossa vez, apresentamos uma 

importantíssima opinião do grande médium Chico Xavier sobre o tema 

da Numerologia: 

 

   (...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da Reencarnação 
Programada, ou seja, aquela seguindo princípios de origem Superior, 

atentem para a importância do extrato que retiramos da obra: “Chico 
Xavier: encontros no tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes 
(Cap. 1, item 16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 -  Araras/SP), que 
nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) para 
uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz da 
Espiritualidade, que ora nos assiste e transmitem-nos as informações 
acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi encontrado dias após a 
elaboração do texto acima. Vejamos: P – Pessoalmente, e por 
experiência própria, acredito na influência dos números na vida das 
pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 
números, por exemplo: a criação do mundo em 7 dias, o sonho de José 
com as 7 vacas magras e 7 gordas, o perdão deve ser dado setenta 
vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 dezessete vezes, etc. Até que 
ponto se pode crer na presença dos números em nossas vidas? R – A 
numerologia deve trazer em si um mundo vasto de significações, 
que demanda estudos adequados com a supervisão de 
especialistas do assunto. Não disponho de elementos para confirmar 
ou negar as assertivas das autoridades que se manifestam nessa área 
de investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de que, 
em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 
Espirituais que nos assistem, a influência dos números de que 
estejamos necessitados para que a vida nos conceda o melhor que 
sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até que possamos 
conquistar a numerologia como ciência para o domínio de nossos 
conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

“Os Números são a Linguagem Universal ofertada por Deus 

aos humanos como confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

Fonte: Wikipédia 

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

   

Vivaldo (São Luis) & Maria Isaura (Branca de Castela).  

 

A nossa sincera homenagem à minha mãe: Maria Isaura Campos Cabral (a 

reencarnação da Rainha Branca de Castela) por tudo de bom e de generosidade 

que nos lecionou durante a minha atual existência, quando, neste ano de 2016, 

completo 52 anos de idade. 
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Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por 
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

 

Também o nosso carinho especial ao querido autor e mega Elvis-collector Erik 
Lorentzen (www.elvisfiles.no), pela mesma gentileza. 

 

O meu afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo: Arne Metzner 
(Norway), que durante anos consecutivos à frente do Flaming Star deu exemplos 

magnânimos de sua paixão e lealdade à Elvis Presley e aos seus fãs, que, mesmo na 
condição impressionante de “ateu”, tem nos demonstrado o que é ser um verdadeiro 

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

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

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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_________________ 

Estudem as demais obras do médium Vivaldo P. S. Filho, 

que acima de tudo procuram enriquecer um tanto mais o 

rico manancial de Cultura Espírita já existente, sempre à 

Luz do Evangelho de Jesus Cristo, e concordantes com 

as obras de Allan Kardec & Chico Xavier!    

_________________ 
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O Espírito do Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 

      A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo de 

se considerar “algo novo”, a não ser no exclusivo sentido da 

metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para fazer luzir do 

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos apenas que lhes 

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

que é através da própria obra Espírita, de Allan Kardec e Francisco 

Cândido Xavier, muito especialmente, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, 

assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

   

   Ela não para diante da Ciência humana, não se limita a esta. 

   Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres 

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, pelo 

médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e fora do nosso 

meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo uma Doutrina 

eminentemente Evangélica, não podemos nos esquecer de que Allan 

Kardec a conduziu de maneira cientificamente racional, e lógica.  
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Dr. Inácio Ferreira 
 

Nota do Médium: O empolgante texto acima, foi pinçado da 
nossa obra original: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, com a 

devida adaptação para este novo livro de: Elvis Presley                            

& Santa Clara de Assis, com Espíritos Amigos.  
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Dedicatória 

 

  

(Chico Xavier & Elvis Presley, 1975) 

“Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor.” 

— Provérbios 17:9 

    Queridos filhos! 

   De novo, venho trazer o meu óbulo de carinho e de 

respeito a todos os nossos tarefeiros da Mediunidade com 

Jesus Cristo, que de alguma forma, mesmo que estando 

sob a chuva intensa de intempestivas e indelicadas 

observaçóes por parte daqueles que, antes de tudo, 

deveriam estarem lhes apoiando e lhes incentivado para o 

estudo e pela vivência saudável do Evangélho de Nosso 

Senhor, estão procurando fazer a sua parte, sim, a parte 

que lhes cabe na condução dos povos terrenos, não 

apenas por meio da instrução e do conhecimento, mas 
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antes de qualquer coisa pela vivência total dos ensinos de 

Allan Kardec... 

  

    E quando falamos em mediunidade ou de médiuns, de 

uma maneira geral, não podemos escarpar de nos referir 

ao nosso próprio instrumento mediúnico reencarnado, pois 

o vemos como uma ferramenta disciplinada nas mãos dos 

seus benfeitores e amigos espirituais, não necessáriamente 

como uma antena psiquica perfeita e fora do alcançe dos 

antagonismos do Mundo Material, mas pelo fato de o 

compreender e o aceitarmos na condição de amigo 

reencarnado que, a despeito de suas intensas dificuldades 

de ordem material e as de natureza sentimental, até aqui 

soube se dedicar fielmente aos seus seviços mediúnicos 

junto aos que, do Mais Alto, lhe depositaram tanta 

esperança, e até mesmo muita fé, com a compreensão de 

que nenhum de nós, enquanto revestidos da roupagem 

fisiológica, poderá se desvencilhar das armadilhas do 

caminho material sem a necessária compreensão de que a 
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vida humana nos é ofertada pelo Pai Celeste para que 

possamos cumprir com as nossas obrigações espirituais, 

visto que estamos, ou vamos ao plano material, para nos 

educarmos e naturalmente evoluirmos pela vivência de 

uma experiência, pessoal e coletiva, perfeitamente, ou o 

mais possível pacificada, e voltada para o AMOR. 

 

   Não há como escaparmos desta fatalidade, sejamos 

médiuns ostensivos ou não, espíritas ou não, pois, na 

Vida Universal que Deus nos propicia, somos levados 

constantemente a ser provados na resistência de perdoar 

todas as ofenças, e na de amarmos não somente aos 

ricos, mas, especialmente, aos “pobres”, assim como Jesus 

fez, e como faz parte da Lei de Caridade. 

Chico Xavier (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      

(Salvador/BA, 18 de novembro de 2016) 
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Segundo nos informaram os Amigos Espirituais que generosamente nos 

Dirigem as Faculdades Mediúnicas, o inesquecível Codificador do 

Espiritismo, Allan Kardec, fora, também, O Espírito da 

Verdade, que mesmo estando encarnado comandava a tarefa 

grandiosa de Jesus Cristo junto às inúmeras Falanges de Espíritos de 

Luz, sempre subordinado aos: Superiores Mecanismos da 

Mediunidade Entre os Dois Mundos.                                      

– Vivaldo P. S. Filho 
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O Médium Vivaldo P. S. Filho 

_____________________ 
 

A Reencarnação do Espírito São Luis de França: O Presidente 

Espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, ao 
tempo de Allan Kardec. 

 

Uma prova muito particular de que Deus, O Supremo Pai do 
Universo, promove a ascensão espiritual de suas Criaturas 
por diversos meios de aprendizado e experiência, quando 

numa vida lhe faculta a riqueza material, e na outra a penúria quase 
total, com o objetivo de lhes assegurar a Evolução pelo 

testemunho da resistência e do vigor, do desprendimento e da 
fraternidade.  

 

Sigamos adiante. 
 

– Emmanuel (Espírito reencarnado)                                                                   

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 
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Elvis no Hawaii, 1973 

 

SE FORMOS TODOS COGITAR DE UM CORAÇÃO REPARTIDO EM MIL 

PEDAÇOS, NÃO PODEREMOS DESCONSIDERAR DE VISUALIZAR O 
MUNDO CONTEMPORÂNEO, QUE LAMENTAVELMENTE CONTINUA A 
REPARTIR-SE POR REGIÕES E MUROS, CERCAS E PEDAÇOS DE 

TERRA, QUE, NA VERDADE, NÃO PASSAM DE PURA ILUSÃO DE 
ÓTICA, SEM CONEXÃO NENHUMA COM A BONDADE SUPREMA DO 

CRIADOR, POIS SE TAMBÉM FORMOS APRECIAR O MUNDO 
MICROSCÓPICO E ATÔMICO DAS CRIATURAS, EM SUA INTEIREZA, 

ENCARNADAS E DESENCARNADAS, VAMOS OBSERVAR MARAVILHADOS 
QUE FOMOS TALHADOS POR DEUS: PERFEITAMENTE SEM DINSTIÇÃO 

ALGUMA, SEM FRONTEIRAS E SEM QUALQUER VESTÍGIO DE 
SEPARAÇÃO, OU DE EXCESSÃO. 

 

SOMOS PERFEITOS, COMO DEUS NOS CRIOU: “SEGUNDO A SUA 
PRÓPRIA IMAGEM”, PORÉM NÃO DEVEMOS NOS ESQUECER QUE DE 

SOMOS TAMBÉM IRMÃOS EM UM MESMO PAI:                   
PERFEITAMENTE JUSTO! 

 

– EMMANUEL (REENCARNADO) 

VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM) 
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                        França                                                Bahia 
 

  
                         EUA                                                Brasil 
 

Sentimos sinceramente que aqui, neste novo serviço de Educação pelo 
Evangelho do Senhor, não tenhamos podido trazem mais do que poucos 

capítulos, obviamente que levando em consideração o enorme esgotamento 
físico de nosso singelo instrumento mediúnico, já que nos últimos três anos de 

intensa tarefa mediúnica, com particularidade para a sua psicografia, esteve ele 
aos cuidados de uma plêiade de Entidades desencarnadas e encarnadas, 

verdadeiramente luminosas, já que não apenas trouxeram do Mais Além o elixir 
saboroso e perfumado da vida digna e da existência nobre, pela moral Cristã, 
mas indiscutivelmente uma enorme variedade de acontecimentos insólitos que 

fazem parte e integram o conjunto de elementos psíquicos que compõem a 
graciosidade de suas diversificadas faculdades paramentais, contribuindo 

dessa forma não apenas para o enriquecimento de sua própria alma, sedenta 
tanto de luz quanto de amor, de carinho quanto de afeto, mas 

compreensivelmente com o esgotamento de elementos importantíssimos de 
sua compleição neurovegetativa, dessa forma lhe interditando, mesmo que de 

uma maneira mais ostensiva, as dignas tarefas na Mediunidade com 

Jesus Cristo. 
 

Mas, se podemos dizer que o seu esforço foi válido, é com total acerto que lhe 
agradecemos a boa intenção. E é exatamente por este aspecto luminoso, o da 
Boa Intenção, que o conjunto de sua obra, junto aos seus zelosos e dedicados 

Benfeitores e Amigos Espirituais, será verdadeiramente apreciada por Deus. 
 

Emmanuel 
(Vivaldo P. S. Filho - Salvador/BA, 22 de setembro de 2015) 

Texto pinçado da obra: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO” (VOL. 3) 
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Santa Isabel de Aragão 
 

 
 

Santa Isabel da Hungria foi uma das reencarnações                                               

passadas de Santa Isabel de Aragão. 
 

Isabel de Aragão OSC (ou, usando a 

grafia medieval portuguesa, Yzabel; Saragoça, 4 de janeiro de 1271 — Estremoz,4 de 
julho de 1336), foi uma infanta aragonesa e, de 1282 até 1325, rainha consorte de 

Portugal como consorte de D. Dinis I. Ficou para a história com a fama de santa, tendo 
sido beatificada e, posteriormente, canonizada. Ficou popularmente conhecida 

como Rainha Santa Isabel ou, simplesmente, A Rainha Santa..      
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Arag%C3%A3o,_Rainha_de_Portugal 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_das_Clarissas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sarago%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1271
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estremoz
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1336
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infanta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Arag%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1282
https://pt.wikipedia.org/wiki/1325
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_rainhas_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_rainhas_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinis_I_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beatifica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canoniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Arag%C3%A3o,_Rainha_de_Portugal
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Prefácio________________________ 

 

Imagem (c) lightworkers.org 

A PALAVRA DE  

Santa Isabel de Aragão 
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      Meus filhos do coração! 

     A quem poderíamos recorrer, senão ao Mestre Amado 

Jesus para rogar a cada um de vocês, nossas crianças 

peraltas da experiência planetária, muita compaixão, 

quando, apesar dos incontáveis alertas direcionados pelos 

Agentes Espirituais da Vida Mais Alta que conduzem os 

destinos da Humanidade terrena, continuam teimando pela 

cartilha da má vontade: 

   - Em se elevarem para Deus, pela compreensão e pela 

aceitação dos seus sagrados Mandamentos, por meio de 

uma reflexão justa e de uma vivência adequada aos 

tempos modernos. 

   - Em abençoar sempre o malfeitor, embora a Justiça 

Divina não possa lhe endossar a ignorância. 

   - Em promover o amor e a paz pelo desejo e pelos 

princípios do Evangelho – considerando-se Cristãos. 

   - Em atingir o coração de seus irmãos de romagem 

planetária pela oferta sincera de sua caridade, pois segundo 

compreendemos: “um gesto de bondade vale mais do 

que mil palavras.” 

   Sejamos sinceros conosco: Há razão em nossa vida, seja 

na Terra ou no mais Além-Túmulo, para duvidarmos que só 

seremos realmente felizes quando passarmos a exemplificar 

aquilo que temos dito de Bom – geralmente, por conta de 

uma boca carregada de belíssimas palavras, embora com o 

coração carregado de sombras?!... 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                  

(Salvador/BA, 18 de novembro de 2016) 
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      Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos antigos, 

quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda usa de um 

pseudônimo (livro “Nosso Lar”, 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 

espírita: “ISABEL – A mulher que reinou com o coração”, autoria de 

Maria José Cunha (Editora Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a 

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de pães em rosas.  

   Ela é reverenciada no dia 4 de Julho, data do seu falecimento. 

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a reencarnação 

de Isabel, prima de Maria, e mãe de São João Batista. 

   

A Visitação de Nossa Senhora à Santa Isabel, mãe de        

S. João Batista.  

Maria foi às montanhas, a uma cidade de Judá. (Lc 1:39). 

http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-livro.html 

http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Julho
http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-livro.html
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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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John Lennon 

 

John Winston Ono Lennon, nascido John Winston Lennon; (Liverpool, 9 de 

outubro de 1940 — Nova Iorque, 8 de dezembro de 1980) foi 

um músico, guitarrista, cantor, compositor, escritor e ativista britânico. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guitarrista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
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. 

 

Lembra-te 

CAPÍTULO # 1 

Pelo Espírito John Lennon 

    

   Sinceramente, eu acho muito esquisito, seja de que maneira for, 

tentarmos fazer com que vocês enxerguem a Vida como uma 

simples manifestação da Verdade, ou seja, pelo nosso prisma, 

mesmo que estejamos com a melhor das intenções e sob a manta 

da indiscutível razão... 

   Não sei ao certo, se hoje já me sinto suficientemente abalizado, 

mesmo que seja de uma maneira muito pálida, a dar conselhos a 

quem quer que seja, pois não me considero ainda um ser 

completamente espiritualizado, já que mantenho quase os mesmos 

hábitos e costumes de quando eu me encontrava reencarnado entre 

os seres terrenos, embora em campos sociais e viciosos muito 

distintos, pois se ai o álcool arrasa as famílias quanto às mentes dos 

homens, por aqui, em nossa estrada de luta no mais Alto, ele deixa 

marcas menos agressivas, e se os narcóticos por ai são levados a 

conta de graves pestes para a constituição fisioquímica dos seres de 
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carne, por estas bandas eles passam a lesar apenas uma ou outra 

parcela de nossa caixa craniana, apenas superficialmente, visto que 

a Medicina dos Espíritos, pelo menos entre as civilizações mais 

avançadas em tecnologia e moral, está muito mais capacitada de 

realizar curas materiais, mesmo em nossos corpos espirituais, do 

que a inocente Medicina Humana, embora devamos render o nosso 

total reconhecimento aos que por ela, e por meio dela, fazem o que 

podem para sanar as dores e as mazelas dos habitantes da Terra 

material, por assim dizer. 

  

The Beatles 

   Por isso mesmo, e por muito mais, que muitos de nós, os Espíritos 

que já residem em estâncias de paz e luz, “saúde” e amor, não nos 

atrevemos, pelo menos por enquanto, a opinar na vida dos nossos 

amigos da existência carnal, já que lutamos diariamente pela nossa 

própria renovação intima, claro que levando em consideração que 

muitos de nós, também, já não mais se interessa pela experiência 

dos humanos da vida planetária mais material, então, procuramos 

dar mais atenção ao nosso serviço aqui do que, necessariamente, 

nos intrometer na vida de vocês daí, para que não venhamos a 
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sofrer do mesmo mal que afligem vocês: a perda da memória de 

quem realmente somos! 

   - Somos, sim, ALMAS eternas em crescimento para Deus.  

   - Absolutamente, somos criaturas falíveis, mas certamente 

capacitadas pelo Criador do poder: de realizar, construir e modificar. 

   - Homens e mulheres que somos perfeitamente entrosados uns 

com os outros, não pela cor da pele ou pela condição besta da 

economia, da religião ou da forma de pensar cartesianamente, 

sempre ilusória ou passageira, mas como Espíritos nascidos de uma 

mesma fonte sagrada que nos deu o dom maravilhoso de AMAR, 

amarmo-nos uns aos outros e, conseqüentemente, vivenciarmos 

uma vida uns pelos outros, sempre solidária. 

   Se passarmos a nos LEMBRAR destes pequeninos alertas, e não 

conselhos, iremos criando asas que, desde hoje, ou mais a frente, 

haverão de nos libertar de toda a ignorância, facilitando as 

nossas experiências do dia a dia, seja como encarnados ou 

desencarnados, e fazendo-nos criaturas verdadeiramente felizes. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 19 de outubro de 2016) 

   Nota do médium: O querido Espírito John Lennon, já tem 

psicografado por nosso intermédio, embora somente agora pude tomar 

conhecimento que ele, segundo eu pude entender, já não mais se 

interessa pela vida dos humanos, a nossa, mas que, pela graça de Deus, 

volta ao nosso meio atrasadíssimo da experiência planetária para nos 

acudir a ignorância moral, e nos socorrer baixeza de caráter. 

   Que Deus me perdoe a franqueza, meus amigos leitores, mas se 

formos dar uma olhadinha nos meios de comunicação disponíveis no 

Brasil, como TV, rádios, revistas e jornais, ou nos utilizarmos da 

abençoada internet, fatalmente que vamos observar que o mundo 

caminha à duras penas, e nada atrativo para os Espíritos mais ou menos 

evoluídos. 
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Um pensamento a mais! 

   Passado algum tempo após termos recepcionado esta mensagem 

acima, hoje estamos em 02/11/2019, ele continua nos assegurando que 

quase não existe nele interesse de vir em nossa região terrena, a não ser 

pelo desejo que ainda abriga no seu coração de tentar fazer com algum 

de nós, poucos que sejam, acolhamos em nosso Espírito a palavra de 

Jesus, visto que para ele, como deveria ser para todos nós, pelo menos 

entre os espíritas, e para aqueles que já se dizem cristãos, o Senhor 

continua e continuará sendo a nossa melhor maneira de sermos felizes, 

porque o Evangelho não apenas nos esclarece como também faz brilhar 

em nosso coração a luz da caridade, que nos conduzirá sempre para 

Deus. 

   Mas falando algo mais sobre este assunto relacionado ao desinteresse 

que muitas Entidades da Vida Maior sentem em relação a nossa 

existência humana da Terra (5ª. Esfera), gostaria de recomendar ao 

nosso leitor amigo que estude os livros que André Luiz enviou-nos pelas 

faculdades de Chico Xavier, para se inteirar melhor sobre o que vem a ser 

as emanações magnéticas da nossa atrasada Casa Planetária Material, 

que são de muito baixa condição moral, que, podemos deduzir, são um 

impedimento mais do que justo para que os Seres de Luz, mais ou menos 

evoluídos, se arrisquem para vir nos visitar, embora o coração deles não 

tenha outro interesse que não seja o de nos ver evoluir, sem contar que 

Espíritos como o de John, são muito delicados: são cantores, atores, 

poetas, pintores, independentemente do sexo, enfim, são personalidades 

do Astral que em nada, ou quase nada, conhecem de técnicas de 

desobsessão ou de Medicina do Mundo Espiritual, e por isso mesmo 

quando resolvem vir até nós para nos socorrerem o coração, eles, nada 

mais fazem senão nos dá o conforto da própria presença poética e lírica. 

   Entretanto, precisamos dizer que os Seres de Luz têm como compensar 

esta provável falta que haveremos de sentir por conta da não presença 

direta e positiva deles, já que existem técnicas de envio de mensagens 

para a Terra à distância, sem que eles necessariamente precisem de vir 

pessoalmente até aqui, a exemplo da telementação, se bem que existem 

possibilidades de até os seus corpos astrais serem parcialmente 

corporificados em nosso meio terreno sem que estejam realmente 

perto de nós, a não ser mentalmente, o que nos dá a sensação de 
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estarem bem pertinho de nós, o que evidentemente vai depender da 

atmosfera espiritual na qual estivermos nos movendo. 

   Claro que, segundo a nossa pesada condição material, nada melhor do 

que sentir o calor corporal de um Amigo ou de uma Amiga do Astral em 

nosso próprio corpo, enfim, coisas de Espírito atrasado, como eu e talvez 

como você. – Risos. 

   Mas porque falo isto, porque o ‘espaço’ não existe para os Espíritos 

realmente mais avançados moralmente. 

   Que Jesus os abençoe e os proteja. 
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Elvis Presley 

 

Elvis Aaron Presley 
(Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) 

foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do 

Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como 

dançava e se mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros 

do rock and roll. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
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https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
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. 

 

Com Jesus no Coração 

CAPÍTULO # 2 

Pelo Espírito Elvis Presley 

    

As aves são livres, 
Os arvoredos são densos, 
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As nuvens são breves, 
Os passos são firmes... 

Os raios são intensos, 
As cores são belas, 

As mulheres são rosas, 
E os tempos são outros!... 

Descortinam-se os segredos, 
Adere-se à paixão, 

Mas o AMOR é sempre o mesmo, 
Quando há Jesus no coração!... 

 

Espírito Elvis Presley  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 05 de outubro de 2016, às 08hs36min) 
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   Nota do médium: Homenagem endereçada a uma 

amiga nossa do Facebook.  

  

   Segundo nos informou Elvis, ele teve aqui o auxílio 

do grande poeta desencarnado: CASIMIRO CUNHA. 
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Elvis Presley 

 

Elvis Aaron Presley 
(Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) 

foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do 

Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como 

dançava e se mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros 

do rock and roll. 
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. 

 

Um Fósforo de Esperança 

CAPÍTULO # 3 

Pelo Espírito Elvis Presley 

    

    Doce amiga, Anne! 

   No tumultuado Mundo Físico em que te desdobram as 
atividades humanas, são muitas as artimanhas das trevas e das 
sombras para que te confundam os sentidos materiais... 

   Entretanto, filha minha, confia e espera sempre por algo 
melhor, corrigindo em ti mesma toda e qualquer fagulha de 
ignorância e corrupção, pois se já reconheces que, de ti mesma, 
partem mil e uma flores perfumadas de alegria e paz, 
generosidade e ternura, sabes também que, de fora de ti 
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mesma, somente haverás de receber o que tiveres 
depositado no coração dos teus irmãos de lutas na Terra 

em oferendas de: AMOR PURO, a clarear um milhão de vidas 

a tua frente e a tua volta, como se um humilde "fósforo de 
esperança" tivesse sido acendido por teu Espírito amigo e 
fraternal! 

   - Espera. 

   - Trabalhas. 

   - Caminha... 

   Se insurgindo contra todo o mal, embora, e acima de tudo, 
esteja você sempre disposta a fazer e realizar todo o Bem 
possível. 

   Deus confia em ti. 

  
 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06 de outubro de 2016) 

   Nota do médium: Mensagem postada no Facebook de uma nova 
amiga nossa da Internet.  
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   Já aqui, segundo Elvis nos relatou, ele foi auxiliado pelo Espírito 
EMMANUEL, que mesmo estando reencarnado continua em tarefas 
santificantes do Lado de Lá da Vida. 

Um pensamento a mais! 

    

   Desde há algum tempo, ainda neste ano de 2019, quando estamos 
realizando a revisão e a ampliação deste Livro # 24, Emmanuel nos 
disse que ele dificilmente voltaria a psicografar por meu intermédio, já 
que ele, na condição de encarnado, começa uma nova faze em sua 
atual existência material. 
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Elvis Presley 

 

Elvis Aaron Presley 
(Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) 

foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do 

Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como 

dançava e se mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros 

do rock and roll. 
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. 

 

Entendimento 

CAPÍTULO # 4 

Pelo Espírito Elvis Presley 

      

   Vejamos como as coisas de Deus são muito 

simples de serem compreendidas: 
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   Ontem, éramos chamados às realidades de Sua 
magnânima existência...  
 

   Hoje, quando já nos encontramos um pouco mais 
conscientes da sua Paternidade, vamos nos deparando com 
a nossa própria realidade íntima, observando que somos 
seres imortais e predestinados à Perfeição, segundo a Sua 
augusta presença em nós!...  
 

 
 

   Embora, não há como nos conduzirmos pela vida, seja na 
Vida dos Espíritos libertos da matéria carnal ou por entre as 
regiões de dor e sobras da experiência inferior dos Espíritos 
atrasados moralmente, sem deixar de nos compararmos a 
verdadeiras toupeiras risonhas, vasculhando os imensos 
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labirintos de nossa própria personalidade trabalhando pela 
execução e pelo aprimoramento de nossa espécie. 
 

Elvis Presley (Espírito) 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de outubro de 2016) 
    

Um pensamento a mais 
    
   Realmente, temos passado pela existência humana, em 
inúmeras reencarnações, como que saltitando em esplêndida 
de perturbação intima, como se ainda pudéssemos nos 
considerarmos crianças desconhecedoras das grandes verdades 
da vida moral, quando na verdade não passamos de criaturas 
já conscientes de nossa filiação com Deus, embora isso: 
buscando esquecer as responsabilidades que temos em relação 
aos outros, pela caridade e pela solidariedades, como se isto 
fosse realmente possível; e olha, minha gente, que tenho 
encontrado inúmeros exemplos de tais ocorrências até mesmo 
dentro de nossa causa espírita, quando observo pessoas, 
médiuns ou não, quase se consideração alguma para com as 
suas tarefas de reforma moral, embora tenham plena 
consciência da Verdade Imortal. 
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Elvis Presley 

 

Elvis Aaron Presley 
(Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) 

foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do 

Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como 

dançava e se mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros 

do rock and roll. 
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. 

 

Sob Controle 

CAPÍTULO # 5 

Pelo Espírito Elvis Presley 

 
 

 

Querida R.! Na Vida do Universo há um Controlador 
misericordioso e compassivo, que nos envia, em 

todos os momentos de nossa existência, na Terra dos 
mortais ou nas Divinas Mansões dos Espíritos Sublimados, 

todo um cortejo de alegrias inauditas...  
 

Mas não em forma de bens materiais ou de qualquer outros 
tesouros da compreensão pequenina dos seres terrenos, e, 

sim, em serviços diários de construção do Bem geral, a 
partir de cada uma de nossas ações na direção de todos 
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aqueles que convivem ao nosso lado, ou mesmo distantes 
de nós!...  

 

Podes crer, minha filha, que se o homem busca 
infantilmente a felicidade na Terra, os Espíritos Mais 

Elevados procuram ardentemente a sua pacificação interior 
naqueles "objetos" que estão em afinidade com o coração 

de Nosso Senhor Jesus Cristo, que absolutamente 
expressam AMOR: por pequeninos gestos de carinho e 

afeto, ternura e bondade...  
 

Siga adiante, estimada irmã, segurando o cajado da fé viva 
e da esperança sem máculas, pois o Cristo confia em ti, 

esperando que você não se esqueça de que: "FORA DA 

CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO". 
 

 
 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 09 de setembro de 2016) 
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   Nota do médium: Mensagem postada no Facebook de uma 
nova amiga nossa da Internet. 
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Elvis Presley 
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A Solução É AMAR 

CAPÍTULO # 6 

Pelo Espírito Elvis Presley 

 
 

Querida M.! Que Bela e "intrigante" paisagem esta a do 
AMOR, sim, porque não há como solucionar os envolventes 
atrativos do sentimento e da paixão sem que venhamos a 
desvendar "os (por enquanto) insondáveis labirintos do 
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coração humano", ainda tão atormentadamente sujeito aos 
vendavais do campo social e das vulcanizações da mente 
infantil e esquizofrênica da maioria dos seres terrenos, 
nossos irmãos de caminhada, que lutam por posses 

efêmeras e títulos que se esgotam bem no umbral 
do túmulo!...  

 

Não saberia, ao certo, como me expressar diante de tão 
ardilosa trama dos seres infernais que, de muito perto, 
seguem os passos de todos aqueles que, via de regra, 
estão mais sujeitos às suas armadilhas, já que criaturas 

como você, irmã querida, geralmente, andam "por 
caminhos opostos aos dos que se julgam conhecedores da 
verdade absoluta", francamente carecedores da nossa mais 
carinhosa piedade, mas que absolutamente sofrem e 
fazem sofrer, por acharem-se com direitos e poderes de 

acorrentar as almas boas e justas por força da ignorância e 
da esperteza, aliás, como não poderia deixar de ser em 

qualquer ação promovida pelos agentes infernais da 
experiência da Terra, encarnados ou desencarnados...  

 

É verdade, a luta continua, mas a fé é solida e o teu 
destino, com o Cristo, será sempre seguro.  

 

 
 

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

(Salvador/BA, 09 de setembro de 2016) 
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   Nota do médium: Mensagem postada no Facebook de uma 
nova amiga nossa da Internet.  
 

  
 

   Nesta mensagem, o nosso amado benfeitor Elvis Presley foi 
auxiliado por ANDRÉ LUIZ, segundo me foi revelado por 
outros de meus Instrutores da Vida Maior, já que por ser um 
Espírito muito delicado e de natureza profundamente sensível 
não encontrou forças para executar esta tarefa senão com o 
arrojado caráter do venerável autor de “Nosso Lar” (por Chico 
Xavier/FEB).  
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Elvis Presley 

 

Elvis Aaron Presley 
(Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) 

foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do 

Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como 

dançava e se mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros 

do rock and roll. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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. 

 

Em Verdade 

CAPÍTULO # 7 

Pelo Espírito Elvis Presley 

 

Querida irmã R.! Temos caminhado há milênios sem conta, 
geralmente, perturbados pelas convulsões emotivas e 

sentimentais dos nossos corações, ainda, um tanto "sem 
rumo"...  
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Entretanto, por mais tentemos nos conduzir pela floresta 
escura da vida humana sem a augusta presença de Deus 

em nossos pensamentos do dia a dia, não temos como nos 
recusar a Lhe receber as claridades benditas que nos 
chegam do mais Alto, pois, embora a nossa grande 
teimosia em não Lhe render oferendas de gratidão e 

reconhecimento por tudo o que tem nos apresentado: em 
serviço, em aconchego, em acolhimento, e, principalmente, 

em forma de auxílio romântico fiel e devotado, quais 
crianças peraltas e intransigentes, somente perdendo-nos 

nos labirintos da ingenuidade psicológica, quando, EM 
VERDADE, "somos verdadeiros Seres Iluminados" 

pertencentes ao Seu Reino de Puro Amor, apenas que, por 
enquanto, agindo, pensando e até mesmo amando como se 

fossemos somente minúsculos vaga-lumes em dias de 
tormenta... 

  

 
 
 

Creia, estimada amiga, "Jesus te ama", "Jesus te quer", 
"Jesus te respeita", e Jesus te reserva o mundo inteiro, 
por enquanto sem que possas ainda meditar e prever tudo 

isto, para logo mais adiante: lhe entregar 
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generosamente o Universo total como presente do Pai 
Celestial pela sua vitória final, R. amada, diante de teu 

próprio coração e da tua própria consciência 
tranqüilizada!...  

 

Segues adiante, sempre valorosa e humilde: 
trabalhando e amando incansavelmente pela tua própria 
felicidade e a dos que te segue os passos, já que o teu 

destino, e o de todos nós, é a Luz!  
 

 
 

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

(Salvador/BA, 09 de setembro de 2016) 
    

   Nota do médium: Mensagem postada no Facebook de 
uma nova amiga nossa da Internet. 
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Elvis Presley 

 

Elvis Aaron Presley 
(Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) 

foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do 

Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como 

dançava e se mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros 

do rock and roll. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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A Lição Evangélica 

CAPÍTULO # 8 

Pelo Espírito Elvis Presley 
 

 

 

Quando não temos a força para "perdoar" imediatamente, é 

certo que o nosso melhor antídoto, na angustia e na 

aflição, por uma traição qualquer, será o tempo!... 

Mas, querida S., se, pela benção de Deus, fizermos a lição 

evangélica de: "perdoar setenta vezes sete vezes", não 

podemos nos esquecer de que: perdoar os nossos inimigos 

e desafetos não quer dizer que tenhamos que voltar a 

"confiar" neles de imediato... pois confiança, segundo a 

orientação de Allan Kardec, pelo Espiritismo, requer uma 

identificação fluídica, que não ocorre quando naturalmente 

há desconfiança... 
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Amemos a todos, mas só confiemos nos verdadeiros 

amigos, aqueles que amam a vida "e a todos" como a eles 

mesmos. 

Muita paz, saúde e luz, querida irmã, naquela confiança em 

dias melhores! 

 

Espírito Elvis Presley 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 04 de outubro de 2016) 
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Rafael A. Ranieri 

 

A Reencarnação de São Jerônimo e Gutenberg                                  

Américo Rafael Ranieri foi uma das figuras mais marcantes do movimento da 

fraternidade, muito conhecido também do espiritismo no Brasil. Até 1948, Ranieri 

residiu em Belo Horizonte, onde deu-se de fato sua iniciação espírita. Privou longo 

convívio com Francisco Cândido Xavier e naturalmente amealhou com este, farto 

material como subsídio de sua futura jornada mediúnica.  

http://mofra.org.br/biografia-ranieri/ 

http://mofra.org.br/biografia-ranieri/


            Livro # 24: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 5 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book 
2016 

70 

 

___________________________ 

                          

Capa de três dos livros pelo grande médium Rafael A. Ranieri: “O ABISMO”, “A 2ª. 

MORTE”, e “AGLON E OS ESPÍRITOS DO MAR”, todos pela Editora da 

Fraternidade, embora outros tenham sido publicados. 

________CAPÍTULO # 9________ 

Pelo Espírito Ranieri 

   As Almas Gêmeas existem de verdade ou não passam de mera especulação, em 

forma de miragens românticas que fazem parte do imaginário das criaturas 

sentimentais e poéticas? 

   O grande instrutor de Francisco C. Xavier, EMMANUEL, em sua gigantesca obra: 

“O CONSOLADOR” (Pela FEB), afirma-nos de maneira categórica que sim, as Belas 

Almas umas das outras existem e nada tem de ficção, pois os Espíritos devotados e 

nascidos exclusivamente uns para os outros são uma realidade insofismável da Alma 

Encantada do Divino Provedor, que por sua inapreciável ternura consagrou ao coração 

de suas Criaturas, a cada uma delas, a senha precisa, quão preciosa, daquela viva 

luz que haveria de lhe trazer não somente o conforto perene do carinho, como o 

afago eterno da companhia perfeita.  

– Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 

   Amor! Sim, não há como iniciarmos os nossos modestos 

apontamentos de agora, senão, tendo como elemento-chave 
desta nossa participação, muito insignificante, pela palavra-chave 
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que nos diz tudo e que representa tudo dentro de todo o conjunto 
de mundos espalhados pela Eternidade a frente!... 

   Acordamos hoje com o coração cheio de alegria, sim, 
acordamos!... Pois do Lado de Cá da Vida também tiramos a nossa 
cesta, ou a nossa cochilada, pelo menos... 

   Então, como íamos dizendo, o amor reflete em cada um de nós, 
enquanto Espíritos mais ou menos evoluídos, tanto quanto em todas 
as partículas de areia, de moléculas ou de átomos, a singular 
presença do Todo-Poderoso!..., já que nada no Universo poderá 
sentir, expressar ou transmitir, qualquer manifestação de vida, 
mesmo que muito precária, sem que esteja possuído deste 

sentimento todo divino, pois é a Essência-Toda do Criador... 

   Você e eu, ou qualquer um de nossos demais irmãos de 
experiência humana, ou não, somos predestinados um para o outro, 
numa força indissolúvel, é verdade que não somos a verdadeira 
parte um do outro, pois ai estaríamos adentrando o conceito 
singular das Almas-Gêmeas, aqueles Espíritos que já nasceram 
com a predestinação de se integrarem numa mesma ALMA, 
embora com suas personalidades distintas,  possuidores de 
capacidades mentais quase beirando a perfeição... 

   Portanto, aqui, em especial, estamos apresentando um capítulo 
também especial, no qual tentaremos aliviar o coração dos entes 
amados da Terra por meio de algumas simples pinceladas de 
entretenimento, substancialmente entretenimento, pois, meus 
amigos encarnados, nada poderá se equivaler a um estudo que, 
antes de tudo, possa atrair a atenção dos leitores, fazendo de cada 
um deles um novo estudante, ou até mesmo um novo mestre, 
quando sabemos que cada qual poderá, ou não, se tornar um 
eficiente educador a partir da cultura livre e do pensamento 
arejado, evidentemente que não desconsiderando toda e qualquer 
força criativa que venha do passado, pois instrução e história, 
cultura e saber, sãos as bases fundamentais para que haja ciência 
suficiente em nós para que não venhamos a pecar pela criatividade 
desordenada, ou pela falta de senso critico, ou, então, de bom 
senso... 

    

   Numa espécie de beijo terno e macio, vamos entregando aos 
nossos queridos leitores da vida planetária, cremos, o mais valioso 
serviço já realizado sobre as Vidas Sucessivas de uma única 
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personalidade encarnada, embora se fale por ai, a boca miúda, que 
tudo aquilo que temos produzido não passe de um tratado de auto-
esquizofrenia... (Risos) quando estes mesmos irmãos de crença, 
todos eles merecendo de nossa parte o completo respeito e 
o profundo carinho, pois se falam dessa maneira não é por conta 
de uma maldade desejosa, mas, cremos, por não terem se 
permitido estudar a fundo os livros que temos passado para o Plano 
Material por meio das mãos abençoadas do estimado tarefeiro que 
nos serve de ferramenta mediúnica disciplinada e atenta, sim, pois 
ele, o nosso São Luis IX reencarnado, além de ser um bom 
médium, para nós, os seus devotados Amigos Espirituais, também é 
um competente estudioso dos assuntos da Espiritualidade, dão um 
formal testemunho de ignorância e perturbação emocional... (risos), 
visto que ao invés de se colocarem a disposição do nosso médium 
para que juntos possam tratar deste nosso assunto, o da 

Reencarnação (Matematicamente) Programada de 

São Luis de França, como haveria de fazer o inesquecível 

Codificador do Espiritismo, optam por rechaçar um estudo tão 
extenso e tão meticulosamente arquitetado como tem sido o caso 
aqui, apenas pelo vergonhoso desejo de “estarem contra”... 
Evidentemente, que se colocam contra um sistema de 

decodificação absolutamente científico, mesmo que pese sobre 

ele toda uma orientação espiritual, pois as coisas de Deus são assim 
mesmo, tudo muito bem acabado e muito bem produzido: com 
sentimento, romance e ética (Risos)... 

   Assim, esperamos que os nossos irmãos de crença espiritista 
possam refletir sobre tudo o que tem sido tratado por meio do 
nosso medianeiro, quando não há como recusar ou até mesmo por 
em dúvida a autenticidade dos maravilhosos fatos da: Matemática 
de Deus!... sendo que este assunto não é fato inédito no mundo 
cientifico terreno, pois O Código da Bíblia já é um tema 
empolgante e que já vem fomentando exaustivas pesquisas e 
estudos por parte de muitas das mais conceituadas mentes 
acadêmicas do mundo contemporâneo. 

   Por isso, se podemos nos expressar com a sinceridade que todos 
vocês nos merecem, vamos alertar aos espíritas desavisados que, se 
não tomarem pé da situação em que se encontram, vão acabar por 
merecer passar uma longa temporada em mundos primitivos, bem 
mais atrasados que a vossa pobre Terra, que anda cada vez mais 
bamba das pernas, e lamentavelmente sem rumo certo, sem uma 
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baliza humana, um líder espiritualista, que possa lhes conduzir de 
volta ao seio do Mestre, embora vejamos aqui e ali generosos 
gestos de bondade e sabedoria, entretanto sem que haja um bafejo 
maior de pura compreensão da Vida Mental que vos aguardam para 
logo após o momento supremo da morte fisiológica. 

 

 

Vivaldo P. S. Filho – Salvador/BA, 2016. 

      Uma das preciosidades do seu corpo espiritual, em termos de 

Técnica, é a sua possibilidade de exalar diversificados tipos de 

substâncias que integram o universo imenso das flores e dos 

minerais, com particularidade para as flores do campo e para as 

ametistas, opalas e diamantes variados. 

   Um exemplo muito marcante de seu entrosamento com as 

diversas Dimensões Espirituais da Natureza Humano-Espiritual, é 

o fato muito singular de ele, o nosso Vivaldo/São Luis IX, em 

determinadas circunstâncias, poder compreender a linguagem 

melodiosa dos animais, acessando também o micro-mundo dos 

Espíritos Elementais (ou da Natureza). 
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   As flores do campo nascem espontaneamente ou com 
a ajuda do homem, proporcionando muita beleza e 
naturalidade para o ambiente. Elas não necessitam de 
replantio pois se espalham naturalmente sobre a terra, com 
uma grande variedade de espécies, são belas e coloridas, 
mesmo em tempos de seca ficam sempre firmes.Elas 
contribuem com a beleza dos campos e jardins, ficando 
ainda mais belas na primavera. 
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   Fenômeno clarividente observado por Vivaldo P. S. Filho, 

a partir de projeções fluídicas oriundas de uma fotografia 

da médium: Elizabeth d´Espérance, que possui na sala 

de seu Lar, em Salvador/BA, em 23 de junho de 2013, às 

11hs43min, como ficou registrado em um pequeno 

papel de rascunho à época: 

 

IMAGEM ESPIRITUAL DO ESPÍRITO  

Elizabeth d´Espérance 
 

1) O fundo da imagem é de lilás suave, com a sua aura 
pessoal em rosa, também suave, ao centro e se 
intensificando para o exterior, ou bordas. 
         
2) O seu corpo cintila em prata chamuscada, com sua pele 
rosada. 
         
3) Os seus olhos azuis são com fagulhas luminosas, 
também em prata formoso. 
         
4) Os cabelos são louros com suave castanho avermelhado 
(em tom muito delicado). 
          
5) Os contornos de sua face são delicados e suaves. 
          
6) A roupa apresenta-se em branco com azul claríssimo. 
          
7) A jóia pendida ao pescoço é de dourado diamantino, com 
a pedra em verde turquesa. 
 

*** UM VERDADEIRO ANJO DE 

MULHER... 
 

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho 
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Sob a influência clarividente da própria 

Benfeitora Elizabeth d´Espérançe. 
 

 

____________________ 
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   Neste caso, ela (atualmente reencarnada como a Senhora F. O.) 

poderá, ou não, vir para a cidade de Vivaldo com a intenção de 

consumar a Profecia das Almas Gêmeas... quando uma das partes 

vai em busca do seu real amor em completo desprendimento dos 

bens materiais, e unicamente desejosa para se unir à sua eterna 

alma querida, pois na Vida do Espírito: não há espaço para 

outros interesses que não seja os do coração! 

 

 

A história sobre a queda das muralhas de 

Jericó está relatada na bíblia, no velho 

testamento. 

   Depois que os israelitas conseguiram sair do Egito, passaram 

quarenta anos no deserto na expectativa de tomar posse da terra 

prometida, devido a parte do povo apresentar uma série de 

resistências, murmurações e dúvidas quanto a fé em Deus, 

chegando a irar e adorar outros deuses, chegando até mesmo a 

sentir saudades de quando eram escravos. Apenas dois desses 

homens, dois dos que haviam saído do Egito, encontraram graça 

aos olhos do Senhor e contemplaram a conquista da terra, são eles 

Calebe e Josué. Foi o próprio Deus que orientou Moisés, antes de 

sua morte, nas instruções ao povo (discursos que estão registrados 
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no livro de Deuteronômio) e na escolha de Josué como seu sucessor 

para liderar a posse da terra.   

   O Senhor prometeu a Josué que seria com ele e o orientou a todo 

o momento. Todos os homens de guerra do povo deveriam rodear a 

cidade, cercando-a por seis dias seguidos. Com sete sacerdotes 

levando sete buzinas de chifres de carneiros adiante da arca da 

aliança e no sétimo dia que estivessem rodeado a cidade, esses 

sacerdotes deveriam tocar as buzinas. Dessa forma, tocando as 

buzinas de carneiro todo o povo deveria gritar, dando um grande 

brado, para que então o muro da cidade viesse a desmoronar. 

Assim, o povo subiria por ele e tomaria posse da cidade. Josué 

enviou espiões para checarem a cidade e teve um retorno positivo, 

continuando o plano. 

   Assim procedeu o povo, e na madrugada do sétimo dia se 

levantaram, tocaram os sacerdotes as buzinas, e o povo gritou. As 

muralhas caíram. O povo tomou posse de tudo que havia nela, 

somente Raabe, uma prostituta da cidade, que havia escondido os 

mensageiros enviados antes, para espionar a terra e toda sua 

família foi poupada. Além de ajudar os israelitas, a atitude de 

abrigar os espiões indicava que ela estava disposta a ajudar os 

deuses pagãos que o povo de Jericó servia. Fora isso, tudo povo de 

Jericó foi derrotado ao fio da espada. Tudo que havia na cidade foi 

queimado, e somente a prata, o ouro, e os vasos de metal e de 

ferro ficaram, a fim de serem tesouros da casa do Senhor. 

   Após a conquista de Jericó, Josué os esconjurou dizendo “Maldito 

diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta 

cidade de Jericó, sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu 

filho mais novo lhe porá as portas” (Js 6,26:27). E com isso Josué 

conquistou reconhecimento e se espalhou por toda a terra a fama 

de que o Senhor era com ele. 

   No contexto cristão, a queda das muralhas de Jericó após sete 

dias de peleja e do grito do povo, é uma referência de incentivo à 
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persistência e união do povo. E a certeza de que o Senhor ouve e 

responde ao clamor dos seus. 

Bibliografia: 

http://www.estudosdabiblia.net/d151.htm 

Bíblia sagrada. Traduzida em português por João Ferreira de 

Almeida. Revista e Atualizada no Brasil 2 ed Barueri SP, Sociedade 

Bíblica do Brasil, 1988, 1993. 

Por Alaine Silva 

Fonte do texto acima acessado em 12/06/2016, às 07:36hs: 

http://www.infoescola.com/biblia/a-queda-das-muralhas-de-jerico/  

 

     Sei que os amigos devem estar se perguntando, por qual motivo 

inserimos esta passagem gloriosa do Antigo Testamento... trata-

se de uma breve apresentação sobre um assunto que será 

ministrado no Livro # 26: “SÃO LUIS REVISITADO”, com uma 

belíssima advertência do Espírito da Verdade sobre onde ir buscar 

subsídios aritiméticos para uma decodificação que faz referência a 

uma antiga e heróica reencarnação de São Luis IX/Vivaldo. 

   Nós sabemos muito bem que muitos dos nossos leitores são 

pessoas atraídas pelas novelas e pelos romances de época, o que, 

aliás, vale muito do lado de cá da vida, pois que todo o nosso 

conjunto de vidas passadas, pelo menos uma boa parte delas, nos 

são reveladas como num laborioso livro vivo de notas em brasas, já 

que, nem sempre, ou quase nunca, seremos colocados diante de 

cenas delicadas ou paisagens liriais, por conta de nossas próprias 

condutas pretéritas, mas que, sem dúvida, serão apreciadas por 

todos como se fossem fontes inesgotáveis de conhecimento e 

memória, forjando para cada um dos espectadores, que somos nós 

mesmos, uma inebriante constelação de puras emoções... Por isso 

mesmo, que reconhecemos a necessidade de que, hoje ou amanhã, 

apareçam novos médiuns capazes de transfigurar o 

conjunto de elementos matemáticos dispostos em nossos 

http://www.estudosdabiblia.net/d151.htm
http://www.estudosdabiblia.net/d151.htm
http://www.infoescola.com/autor/alaine-silva/2537/
http://www.infoescola.com/biblia/a-queda-das-muralhas-de-jerico/
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livros em um compendio decididamente romanceado, capaz 

de ilustrar em detalhes todo o cortejo de experiências humanas 

vividas pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, ao sabor de lagrimas 

e dores, alegrias e encantamentos espirituais, visto que, dele 

mesmo, nada disso poderá vir, pois a sua capacidade cerebral, e 

mesmo física, vem se esgotando de maneira razoável, o que lhe 

impede de realizar, por si mesmo, tão maravilhosa e atraente tarefa 

psicográfica..., não que ele se encontre “aos trancos e barrancos”, 

pois sua virilidade sentimental e emotiva, sua arguta capacidade de 

raciocínio e o seu frescor mediúnico lhe permitem, ainda, se manter 

por um bom tempo sobre a face da vida terrena, entretanto 

devemos levar em consideração que a luta intima que vem travando 

no campo muito delicado da poesia romântica ao longo dos seus 

atuais 52 anos de existência na terra, ao fragor de incontáveis 

decepções amorosas (sem qualquer desmerecimento para as jovens 

e/ou maduras mulheres que não souberam lhe compreender a alma 

simples e generosa, e, por um bom período de sua atual 

reencarnação, muito desejosa de amor e compreensão, embora sem 

saber ao certo que rumo tomar na vida, em conflitos de caráter 

somente apaziguados ao conhecer, em definitivo, nesta atual 

encarnação, o Espiritismo), também, tem lhe tirado o sono (risos)... 

_____________________ 

“Como tudo que constitui novidade, a Doutrina Espírita 

conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder 

a algumas das objeções destes últimos, examinando o 

valor dos motivos em que se apóiam sem 

alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a 

todos, pois muitos há que crêem ter sido a luz feita 

exclusivamente para eles.” 

Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, parte III, 

pág. 16, 93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – Edição 

da FEB, 5/2013. 

_____________________ 
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   Quanto ao fato de estarmos trazendo novamente à baila o 

sentimento de desconfiança que alguns confrades espíritas, pelo 

menos entre os que se consideram “salvaguardas exclusivos e fiéis 

da obra de Allan Kardec”, em relação ao trabalho que temos 

produzido pelas antenas psíquicas do nosso benfeitor reencarnado, 

nada mais justo e mais primoroso do que apresentar a própria 

manifestação do Codificador diante daqueles que, ao seu tempo, já 

nutriam a malévola peçonha do despeito, sim, pois é mesmo por 

despeito que esses nossos desatentos companheiros de causa 

doutrinária se colocam diante do nosso serviço literário-mediúnico, 

mas como já dissemos, embora tudo isso, toda essa confusão 

causada pelas suas mentes e pelos seus corações ainda tão 

obscurecidos pelas vaidades humanas, temos por cada um, em 

particular, um carinho e um respeito tão profundo que, talvez, se 

fossemos colocados a frente de cada um deles, nos arrojássemos 

aos seus pés e lhes beijássemos de maneira fervorosa e lirial suas 

sandálias, vendo neles não detratores gratuitos, em nem inimigos 

manifestos, mas, unicamente, senhores e senhoras tão necessitados 

de compaixão e respeito quanto nós mesmos, insignificantes 

trabalhadores da causa Evangélica. 
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   Temos confiança de que em dias futuros, quando os ares 

espirituais da vida planetária estiverem mais arejados pelo bafejo da 

luminosidade superior, a partir da reencarnação em massa de Seres 

também Altamente Espiritualizados, tudo haverá de ir se amoldando 

de acordo aos desejos do Senhor da Vinha, oferecendo não 

somente aos espíritas devotos como aos religiosos de uma maneira 

geral uma graciosa força atrativa que os farão se irmanar num único 

e só ideal, que é o de moralização de toda a vida terrena por meio 

dos inquebrantáveis postulados da Terceira Revelação, apesar de 

reconhecermos, aliás, o que é muito natural dentro do concerto 

hiperativo das ocorrências científicas, que teremos de fazer 

determinados acertos, ou ajustes, em nossos apontamentos 

doutrinários, mesmo entre aqueles que foram produzidos pela sábia 

e vigorosa mente do Codificador, que sempre nos manteve em 

alerta quanto ao fato de nossa Doutrina Espírita ser uma Ciência 

Espiritual em evolução constante.  

 

   Por outro lado, não podemos perder de vista que até o 

incomparável médium mineiro, Chico Xavier, teve os seus inglórios 
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dias com os difamadores gratuitos “das obras alheias”, críticos 

mordazes e ferrenhos que nada mais faziam do que tentar 

desarticular o grandioso serviço realizado pelos Espíritos de Luz por 

seu intermédio... Por isso, até mesmo por uma questão de história, 

é fundamentalmente importante que façamos esta reflexão para 

que outros médiuns, tal qual a nossa singela ferramenta mediúnica, 

não desistam de pronto de suas tarefas na mediunidade somente 

por que este ou aquele “colega” de doutrina, investido não sei 

por qual tipo de autoridade, crer que esteja em erro doutrinário, 

quando, na verdade, o que estão tentando fazer é montar uma 

campanha subterrânea para que os Espíritos da Luz, atualmente 

reencarnados na face do mundo, ou que estejam prestes a 

reencarnar, não consigam realizar os seus projetos de afiançar na 

Doutrina dos Espíritos o modelo essencial de vida cristã: que é 

pela caridade, pela simplicidade e pela humildade praticada pelos 

seus adeptos, numa divulgação dos ensinos dos Espíritos Superiores 

basicamente pelo próprio exemplo, como não poderia deixar de ser. 

____________ 

São Luis IX (9) e a 9ª. Esfera Espiritual    

da Terra (Arte em geral ou                    

Cultural e Ciência) 

   Numa releitura rápida sobre os livros psicografados pelo nosso 

médium-mentor, vamos verificar que tudo se encadeia de maneira 

progressiva e equacionalmente ajustada com a Obra de Allan Kardec 

e a de Chico Xavier, sem contarmos que existe uma incalculável 

quantidade de: números-chaves, palavras-chaves & frases-

chaves, que, acima de qualquer suspeita, e dentro de um 

formoso esquema matemático de sinalização, aparecem como 

uma nova maravilha do mundo, não pela sua beleza simplesmente 

humana, forjada ao sabor das suas vaidades e hipocrisias, mas por 

ter sido cunhada no decorrer dos milênios da Terra por mãos 

puramente divinas, já que não é possível crermos que tudo isto 

tenha sido produzido pela mente dos encarnados, mesmo porque 
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quando se escrevia esse ou aquele conceito, esse ou aquele outro 

volume, quando se colocava um determinado ponto ou uma 

determinada vírgula, ninguém poderia imaginar o que haveria de 

ocorrer a centenas de anos à frente, ou há milênios futuros. 

   

Vivaldo, a atual reencarnação de São Luis de França. 

   A situação que estamos encontrando, pois do lado de cá também 

estamos em estudo constante e ininterrupto, é tão desconcertante 

que, em tudo, mesmo não desejando, nos leva a meditar na 

grandeza do Criador e da sua perfeita Criação, que ofertou ao Plano 

Material mãos milagrosamente adestradas capazes de compor uma 

sinfonia perfeita por meio de: Sinais & Códigos Secretos onde 

haveríamos de encontrar a beleza incalculável da: Matemática 

Divina, a mesma que corre e se manifesta pelos Universos 

espalhados pela Eternidade, naturalmente que regida por leis 

equivalentes às suas dimensões...  

   Por isso, meus caros, que vale sempre o incentivo para que os 

nossos amigos e companheiros da vida planetária se tornem 

ardentes adeptos do estudo, de maneira equilibrada e em harmonia 

com as suas naturais preocupações materiais, mas sem deixar 
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escapar um só instante de folga que mereça a vossa busca 

incessante pelo aprendizado de boa qualidade, particularmente o 

que temos a nossa disposição no meio espírita. 

   Então, será muito justo de nossa parte fixar na mente dos 

queridos leitores a origem da: 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência), já que também sabemos que 

São Luis IX traz em sua história familiar o # 9 como abreviação de 

sua descendência, ou seja, esta especifica Esfera Espiritual da nossa 

Terra tem origem em outros Planos do Universo, já que São Luis, ou 

simplesmente Luis IX de França faz parte de uma plêiade de 

formosas Entidades da Luz que vieram do planeta Júpiter, isto 

desde muito antes da vida do globo terreno ter origem... Um estudo 

matemático detalhado no magnífico livro: “Evolução em Dois 

Mundos”, de André Luiz, por Francisco C. Xavier (Editora FEB), 

haverá de trazer uma nova luz sobre este assunto que estamos 

abordando de maneira simples, mas inédita, quando nem mesmo o 

nosso pupilo encarnado dava conta disso. 

 

Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais 

próximo do Sol. https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Planeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Solar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BApiter_(planeta)
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__________________ 

 

Prestemos atenção no quadro acima, onde vemos o # (44) do item da pergunta, e do 

ano e mês dessa edição da “Revista Espírita”, está em perfeito sincronismo 

matemático com a vida de São Luis de França. 

   Não é por menos que ele vem sendo motivo de tanta atenção por 

parte dos seus zelosos Benfeitores Espirituais, e alvo continuado, 
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embora “na calada da noite” (risos), dos que não desejam o 

aprofundamento do assunto, crendo loucamente que Deus lhes 

perdoará esta maldita artimanha sem que, antes, venham a queimar 

vagarosamente, e por milênios sem conta, no fogo aterrorizante dos 

infernos de Satanás (risos)... Eu estou caindo de tanto sorrir, mas 

sei que muitos de meus irmãos haverão de derramar intensas 

lagrimas..., mas o que podemos fazer senão recordar da palavra do 

Senhor: “São cegos a conduzir cegos. E um cego a conduzir 

outro cego, ambos cairão no barranco.” 

 

   Tai, uma excelente oportunidade para que convidemos os nossos 

contraditores a procurarem, urgentemente, um especialista da 

visão, e quem sabe até da mente, para que busquem o auxílio 

competente no sentido de minorar as suas miopias espirituais e as 

suas teimosas e insistentes artimanhas contra as coisas do 

Altíssimo, já que somente os seus corações sairão descontentes 

dessa infantil e pecaminosa empreitada. 

____________ 

   Agora sim, vamos passar para o momento mais aguardado pelos 

nossos Instrutores, que é o de trazer ao nosso público leitor mais 

algumas pinceladas sinalizadoras dos sagrados Códigos de Deus 

pelo Espiritismo, e tocamos neste assunto no plural de maneira 
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proposital, pois quem vem nos acompanhando há algum tempo vem 

verificando que a nossa metodologia de Decodificação dos sinais 

secretos nas obras de Kardec & Chico Xavier, particularmente, 

para a comprovação da VOLTA do Espírito São Luis, difere um 

tanto da que vem sendo utilizada pelos acadêmicos internacionais, 

embora, em sua essência, o resultado seja de mesmo valor, pois, 

se de um lado temos os investigadores do estrangeiro que primam 

por uma colheita de dados sobre as ocorrências futuras da vida 

terrena, no nosso caso, como temos testemunhado no decorrer de 

mais de vinte obras digitais (e-books), damos destaque e maior 

importância para o tema da Reencarnação, e que naturalmente 

está em maior sintonia com a nossa vida Cristã pelo Espiritismo, já 

que, para nós, não basta prever o futuro, ou mesmo adentrar na 

história do nosso passado, pura e simplesmente, tem de haver um 

sincronismo perfeito entre o conhecimento derivado de tudo isso e a 

certeza da Imortalidade da Alma, por isso a nossa proposta de 

estudo tem tido uma vertente totalmente orientada para as obras 

básicas da Codificação Espírita como para a obra inteira de 

Francisco Cândido Xavier, quando sabemos ter sido o mesmo 

Espírito a habitar ambos os corpos materiais. 

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Allan Kardec. 
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_____________________ 

“O primeiro fato observado foi o da movimentação de 

objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo 

nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este 

fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente 

na América, ou, melhor, que se repetiu nesse país, 

porquanto a História prova que ele remonta à mais alta 

antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias 

estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem 

nenhuma causa ostensiva. De lá, propagou-se 

rapidamente pela Europa e pelas outras partes do 

mundo. A princípio quase que só encontrou 

incredulidade, porém, ao cabo de pouco tempo, a 

multiplicidade das experiências não mais permitiu 

lhe pusessem em dúvida a realidade.” 

Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, parte III, 

pág. 17, 93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – Edição 

da FEB, 5/2013. 

_____________________ 

      Quando vemos a multiplicidade das experiências 

numéricas que vão se apresentando passo a passo do nosso estudo, 

demonstrando uma universalidade absoluta no que diz 

respeito ao objeto de nossos interesses, quando vamos observando 

todas as ocorrências numéricas irem se amoldando de maneira 

acrisolada a uma mesma circunstância ou a um conceito 

fundamental, como numa atração irresistível ao fato da VOLTA de 

São Luis IX à vida terrena pela Reencarnação Programada com a 

força da Matemática Divina, e em alguns casos não podendo 

desconsiderar as impressionantes semelhanças entre as imagens 

faciais, como as circunstanciais, das personalidades do passado e 

do presente, com destaque para as questões de ordem 

sentimental e de caráter entre as figuras reencarnatórias 
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que deram vida temporária ao Espírito São Luis, é claro que não há 

como resistir a esta proposta tão graciosa e tão atraente, que é a de 

verificarmos que, positivamente, tudo está dentro de um 

maravilhoso e conseqüente esquema aritmético de 

Codificação Divina, montado pelo Poder de Deus para que, 

em algum momento da vida humana, no caso de São Luis, ele 

mesmo pudesse voltar para realizar a sua devida 

Decodificação dos “Sinais” & “Códigos” Secretos do 

Espiritismo, demonstrando à Humanidade inteira, da Terra e 

do mais Além, que Ele, o Todo-Poderoso, pode tudo. 

   

   E tão importante quanto ao valor que devemos dar aos laboriosos 

Esquemas Matemáticos de Codificação e Decodificação dos 

Sinais & Códigos de Deus no Espiritismo, montados dentro dos 

mais importantes livros da literatura espiritualista e divina na face 

da Terra, naturalmente que observando que nós somos as criaturas 

e Deus o Criador Supremo da Vida Universal, é verificarmos a 

natureza toda peculiar do serviço mediúnico desenvolvido por 

São Luis Reencarnado: Vivaldo P. S. Filho, visto que, por si só, 

ele traz, ou apresenta-nos, o carater todo particular de sua missão 



            Livro # 24: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 5 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book 
2016 

91 

junto à: 9a. Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), quanto à sua subordinação ao Espírito da Verdade. 

      

   Por outro lado, se há nele a sincera boa vontade em se colocar a 

disposição dos sérios e competentes investigadores espíritas e do 

mundo científico brasileiro, ou de fora dele, para que, de maneira 

disciplinada e moralizante, possam lhe observar às próprias 

faculdades mediúnicas, isto, em hipotese alguma, quer dizer que os 

seus Benfeitores da Vida Maior irão endossar qualquer investidura 

neste ambito sem que, antes de tudo, ele se sinta realmente a 

vontade e perfeitamente seguro quanto a isso, pois não 

podemos nos esquecer do particular exemplo ocorrido no século XIX 

com uma de suas atuais benfeitoras espirituais, a médium inglesa 

Elizabeth d´Espérance, quando foi inapelavelmente prejudicada em 

sua saúde física, e até mesmo psiquica, por ter sido alvo de uma 

ação transloucada por parte de um jornalista que, não aceitando a 

viva presença de um Espiritio materializado por ela em uma 

determinada cessão de efeitos físicos, tentou agarrar a Entidade, ali, 

em observação pelos presentes investigadores e observadores, 
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vindo a lhe deixar com graves sequelas pelo resto de sua existência 

material. 

   Valendo a lembrança de que toda e qualquer manifestação dos 

seres desencarnados, quanto dos encarnados em estado de 

Emancipação da Alma, invariavelmente, dependerá da vontade 

deles, e acima de tudo da vontadede Deus, e não dos agentes 

investigadores encarnados, tão pouco do próprio medianeiro. 

   

Primeira materialização Katie King - caso célebre de materialização de espírito, 

investigado por Sir William Crookes.                                                                                            

Os fenômenos de materialização constituem as mais altas e irrefragáveis 

demonstrações da imortalidade. 

http://querosaberaverdadesim.blogspot.com.br/2011/05/materializacao-de-espiritos-provada-

por.html  

   Uma vez tendo de nossa parte este cuidado especial, ao expor e 

autorizar o nosso estimado médium à observação científica e 

doutrinária, caso isso venha a ser realmente necessário, 

vamos dar prosseguimento aos nossos apontamentos em relação ao 

Livro Sagrado dos Cristãos...  

http://querosaberaverdadesim.blogspot.com.br/2011/05/materializacao-de-espiritos-provada-por.html
http://querosaberaverdadesim.blogspot.com.br/2011/05/materializacao-de-espiritos-provada-por.html
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   Estamos nos referindo ao: “Novo Testamento”, em sua 1ª. 

edição, pela tradução do original em grego, por Haroldo Dutra 

Dias, da Editora do Conselho Espírita Internacional, ano: 2010, que 

se apresenta aqui com todo o seu cortejo de impressionantes 

elementos-chaves que asseguram o que estamos a produzir de 

Cultura Criatã pelo nosso médium-amigo, evidentemente com a 

abstração feita da natural grandiosidade dos Evangelhos... de São 

Mateus, São Marcos, São Lucas e São João.  

 

   Vamos procurar analizar o Novo Testamento apresentando aos 

nosso leitores amigos os fatos incontestáveis da Matematica 

Divina, dentro das ocorrências numérico-divinas que 

asseguram e patrocinam as Vidas Sucessivas destas duas 

personaldades, as de Vivaldo P. S. Filho & São Luis, com a solução 

matemática dada para a vida moral de ambos. 

   Pois bem, tomaremos-lhe emprestado da FEB, já lhe rendendo o 

nosso preito de profunda gratidão por ter elevado mais um pouco o 

mundo terreno por esta inapreciável beleza da Vida do Cristo, que 

foi a produção e publicação do: Testamento Vivo do Messias de 

Nazaré, apenas nos utilizando de uma pequenina passagem do 

Evangelista Mateus, por ser ele o primeiro da linha evangélica, 

pelo menos como proposto por São Jerônimo. 
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   Entretanto, antes disso, demos mais um tempo e, em rápidas 

pinceladas, vejamos a palavra do grande benfeitor Delanne em 

relação aos nossos apontamentos, passando a enriquecer a nossa 

humilde tarefa com a sua sabedoria: 

_________________ 

Gabriel Delanne                    

Acrescenta algo ao Capítulo 9  

   

   Meus generosos companheiros de Espiritismo! 

   Antes de mais nada, venho rogar a cada um de vocês, encarnados 

no solo da vida terrena, a compreensão perfeita para cada uma das 

informações que temos transliterado, da linguagem inaudível dos 

Espíritos livres para as páginas virtuais dos livros mediúnicos do 

nosso querido amigo e mentor Vivaldo P. S. Filho, todos estes 

maravilhosamente manufaturados em luzes denditas de tolerância, 

carinho, respeito e comunhão verdadeira com os sagrados ensinos 

do Cristo Amado! 
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   Seria muita pretensão de nossa parte, humílimos serventuarios da 

Vida Espiritual Superior, acreditarmos que todos os adeptos de 

nossa santa causa viéssem a se identificar com os nossos 

apontamentos matemáticos, acerca das Vidas Sucessivas do nosso 

grande Mestre reencarnado, São Luis IX, quando, mesmo hoje, 

passados vários anos após o despertar da Terceira Revelação, 

vemos muitos dos nosso irmãos de crença evangélica se debaterem, 

uns diante dos outros, sobre os temas que foram motivos de estudo 

e incansáveis análises por parte de Allan Kardec... É certo que nem 

todos estão francamente imbuídos de consolar e de ajudar, 

compreender e lecionar, mas graças a Deus vemos que muitos dos 

nossos irmãos de crença já se encontram fascinados pelas luzes 

benditas da Nova Doutrina de Jesus, mesmo que outro tanto se 

sintam constrangidos a crescer e evoluir sem meditarem na grave 

responsabilidade que todos temos diante da própria consciência, 

panssando a lutar corajosamente pela sua melhoria e pela elevação 

do mundo ao qual foi conduzido pelas abençoadas portas da 

Reencarnação. 

 

   E uma vez falando sobre Evolução, pelo menos dentro do seio 

Espírita-Evangélico, não podemos, e nem devemos, prescindir de 

observar atentamente, sob um ângulo totalmente investigativo, 

embora com o coração vivamente emocionado, todos os aspectos 

do estudo, das analises e dos esclarecimentos do Codificador, já 

que, indiscutivelmente, por força da causa, também científica que 
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abraçamos, será indispensável para qualquer um de nós que 

verifiquemos todas as anotações do Mestre, sem deixar escapar do 

nosso olhar uma só virgula dos seus incomparáveis estudos acerca 

da Vida e da Morte, e que fatalmente nos levará a uma 

compreenção maior sobre o que tem sido afirmado de nossa parte 

em relação à Reencarnação Matemáticamente Programada 

(e, às vezes, “Múltipla”) do Espírito que habitou o corpo carnal 

de Luis de França. 

   Por este prisma, muito natural, vamos convidar agora os nossos 

amigos leitores a passarem suas vistas sobre as claridades sublimes 

da vida messiânica de Jesus Cristo, quando, emocinadíssimos,  

observaremos que Deus não faz nada ao acaso, particularmente 

quando notamos que as preciosidades de sua magnanima presença 

entre os seres encarnados foram produzidas, e laboriosamente 

alinhadas, por meio de um conjunto de elementos matemáticos que 

mais adiante haveriam de serem descobertos e devidamente 

estudados, dando assim possibilidade aos homens carnais da Terra 

verificarem que os fatos da História, como a compreendemos, na 

verdade são como clarões minúsculos diante das luzes infinitas da 

vontade do Criador, que, por meio de sua magnanima sabedoria, 

nos conduz por caminhos certos e sempre da melhor 

maneira, embora imaginemos que nos movimentamos pela vida 

infinita dos Universos, da Terra ou do mais Além, de maneira 

intempestiva e sem controle algum das Soberanas Leis da Criação. 

   Sim, até certo ponto temos o nosso livre arbítrio, mas ele se 

encontra subordinado à Mente Divida do Pai Celestial. 

   Estudemos juntos e, mais adiante, conversaremos mais um 

pouco, naturalmente que com o consentimento do nosso generoso 

amigo e irmão Rafael A. Ranieri. 

_________________ 
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   Desse modo, cremos que já podemos finalmente passar para a 

etapa final deste nosso Capítulo 9, visto que a nossa apresentação 

inicial já se encontra inteira: 

____________ 

   Decodificação do Evangelho de São Mateus, em 

“O Novo Testamento”, Capítulo 17: 1-8:  

 

- A TRANSFIGURAÇÃO (Mc 9:2-8; Lc 9:28-36): Em São 

Mateus, que é o foco de nosso estudo, vamos verificar que o 

Capítulo # 17, que corresponde: ao exato dia (10) e mês (7) de 

julho do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis), 

naturalmente sugere A VOLTA de dois gloriosos Espíritos na 
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presença de Jesus e de três dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e 

João, numa ligação milagrosa com A VOLTA do Espírito São Luis 

de França, já pela reencarnação, embora no caso de Moisés e Elias 

tenha sido por transfiguração, e que vai do versículo 1 ao 8, 

quando: 

- 1 + 8 = 9.  

   Temos aqui, num encadeamento, e num sincronismo perfeito, 

entre a Vida Messiânica do Senhor e a divina missão de São Luis de 

França: o enigmático # 9, que naturalmente representa o 

mês (9) de setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo P. S. 
Filho completou a primeira parte original da sua primeira obra 
pela mediunidade psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS 
DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela Coordenação dos 
Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem 

ao livro: “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), quando 

também representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 
geral ou Cultural e Ciência), de onde tem partido a maior parte 

das Entidades da Luz que lhe auxiliam na produção dos livros 

psicográficos. – Invertido, o # 9 aparece como o # 6. 

__________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Em que é que, na causa primária, se revela uma 

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

reconhece o autor.’ Pois bem! Vede a obra e procurai 

o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem 

orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele 

denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um 

sopro de Deus pode abater!” 
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            O poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não 

podendo nenhum ser humano criar o que a Natureza produz, a 

causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à 

Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência 

humana tenha operado, ela própria tem uma causa e, quanto 

maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa 

primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de 

todas as coisas, seja qual for esse nome que lhe dêem. (Nota de 

Allan Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 9, Provas da existência de 

Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 

1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, 

Edição da FEB. 

__________________ 

   Se bem que a situação se afigura ainda mais especial, quando 

vamos verificar: 

- 1: O exato mês (1) de janeiro da reencarnação de Elvis 

Presley. 

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

Presley. 

   Quando sabemos que Elvis Presley, ao lado de Santa Clara de 

Assis, é a Entidade Diretora responsável pelos Espíritos da 9ª. 

Esfera Espiritual da Terra que vem auxiliando Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX) na tarefa da psicografia, propriamente dita, 

desde o ano de 2012. 

____________ 

   Dentro do conjunto da narrativa deste capítulo 17, dos 

versículos 1 a 8, vamos encontrar diversos grupos de 

enigmáticas mensagens, cada uma delas em correspondência 

simétrica aos números que se encontram em sintonia com a missão 
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atual de São Luis/Vivaldo, já que simbolicamente é o que temos 

visto ocorrer com o nosso médium-mentor que, por mais venha se 

esforçando para aclarar os corações dos seus colegas espíritas, 

particularmente entre os “dirigentes de centros”, parece que se 

encontra cada vez mais a sós, visto que o medo do novo, ou 

aparentemente novo, quando não por conta da vaidade de 

alguns destes, embora este seja um acontecimento cientifico 

inusitado e completamente inédito dentro do seio espírita, que 

continuam sendo uma grande pedra de tropeço na vida dos crentes 

da Terceira Revelação, apesar de Vivaldo estar sendo alvo da mais 

generosa e gentil manifestação de respeito e carinho por parte dos 

demais religiosos e estudantes de Espiritualismo, no Brasil e do 

exterior, por força das redes sociais, já que as pessoas de fora 

do ambiente doutrinário, cremos, se sentem mais a vontade para 

manifestarem os seus reais pensamentos acerca deste ou de 

qualquer outro assunto que diga respeito à Vida Espiritual, sem 

levarem em conta o que pensam ou deixam de pensar determinadas 

pseudo-autoridades da nossa causa evangélica. 

   Enfim, mesmo notando alguma carência de forças físicas em 

nosso medianeiro, já que a madrugada vai se apresentando sobre 

os seus esforços, faremos mais uma pequena nota investigativa, 

dentro deste mesmo capítulo 17: 1-8: 

- 17 (# do Cap.) + 9 (resultado encontrado acima da soma dos 

versículos de: 1 ao 8) + 5 (da soma da página # 104 desse 

exemplar de “O Novo Testamento”: 1 + 4) = 31. 

   Quando: 3 + 1 = 4.  

CAPÍTULO IV (4)                                                                            

De: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”: NINGUÉM 

PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE 

NOVO, que ainda trás na: INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS, duas 

sugestivas e marcantes mensagens de São Luis (Vivaldo) sobre a 

Reencarnação, nos exatos itens 24, 25 e 26 (este último item 

como uma nota de Allan Kardec). 



            Livro # 24: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 5 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book 
2016 

101 

________________ 

  Vejamos a questão # 4, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

 Onde se pode encontrar a prova da existência de 

Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não 

há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o 

que não é obra do homem e a vossa razão 

responderá.” 

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

coisas da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. 

Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem 

uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. 

(A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de 

Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   Num trabalho de investigação como esse que estamos levando a 

cabo, não há como não nos socorremos da ajuda de outras cabeças, 

até mesmo mais instruídas pela cultura e pelo saber que a do nosso 

médium, tendo em vista que nesta sua atual encarnação ele apenas 

possui o segundo grau, ou colegial, apesar estar se dedicando ao 

estudo da Doutrina dos Espíritos em seu tríplice aspecto, para que 

se possa produzir um maior e mais completo estudo, quando todos 

haverão de se enriquecer nesta bendita e inesgotável fonte de 

saber!... 
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   Seria uma bobagem acharmos que poderíamos realizar sozinhos e 

ao lado dele, mesmo sendo ele quem é, um serviço de tal 

magnitude, pois se Deus nos consagra inteligência e sabedoria, 

também nos orienta a ter bom senso e lucidez, para que não 

venhamos a incorrer em graves erros de avaliação em ralação a nós 

mesmos, por isso, meus irmãos, precisaremos da colaboração de 

todos aqueles que se sintam revestidos da túnica da boa vontade e 

do fervoroso idealismo espírita. 

_________________ 

Gabriel Delanne                              

Volta a acrescentar algo ao      

Capítulo 9 

 

   Não há como identificarmos a fidelidade de um estudo, mesmo 

que provisório e incompleto, senão pela idoneidade moral do 

seu autor, pois mesmo que em algum ponto ou em algum 

momento de suas reflexões ele venha a falhar, teremos a certeza 

que não foi por má fé, naturalmente que levando-se em 

consideração o seu caráter sério e o rigor com que trata as suas 
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análises e os seus específicos estudos, pois assim se deu com Allan 

Kardec, e como ocorreu com muitos outros investigadores do 

Espírito que vierem depois, ou mesmo antes dele... 

 

A obra bíblica é um tesouro de Deus nas mãos dos homens. 

   Por isso, vamos insistindo no decorrer dos anos de tarefa 

mediúnica de nosso mestre reencarnado, de que o nosso trabalho 

de equipe, Entre Dois Mundos (aliás, esta sua condição mediúnica 

lhe permitiria realizar grandes prodígios no campo vasto do Espírito, 

e da mente encarnada quanto desencarnada!... um assunto que ele 

poderá se socorrer para a realização de outros livros de sua lavra 

psicográfica.), não nos pertence, mas ao Espírito da Verdade, que 

sabe bem melhor do que cada um de nós quando avançar e quando 

parar. 

   Um outro ponto que merece a nossa reflexão, é o fato de que 

precisamos atinar, antes de tudo, como Espíritos Imortais, libertos 

ou temporariamente acrisolados ao escafandro de células materiais, 

é que estamos a caminho da Evolução, sendo indispensável que 

nutramos em nosso próprio coração o desejo fervoroso de 

respeitar antes de desejar, e de amar antes de envolver, já 

que nunca alcançaremos o sentido supremo da vida, naquela 

felicidade sem máculas, sem que nos disponhamos a produzir amor 

e respeito a partir de nós mesmos, de nossas ações diárias 

dentro do lar, na estação de trem, no metrô, na via pública ou 

mesmo debaixo de uma humilde ponte..., pois não podemos nos 

esquecer de que muitas das paixões, femininas ou masculinas, 
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avassaladoras do passado, acolhidas por nossos corações e desejos 

em épocas recuadas do tempo e do espaço, retornam hoje para 

nós, indiscutivelmente, como obras inacabadas de nossa alma, 

muitas vezes preferindo a torturante experiência da pobreza “ao 

nosso lado” do que um vôo maior nas alturas do paraíso a que, 

naturalmente, tem direito. 

 

   Quando vemos o trabalho mediúnico do nosso médium se 

estender por anos a fio em quase solidão total, mesmo desejando 

ardentemente pelo encontro com a sua Alma Gêmea, acontecimento 

este que nos escapa à vontade pelo simples fato de que nessas 

coisas que dizem respeito ao coração humano nem sempre 

podemos agir como gostaríamos, e mesmo assim ele dando a sua 

cota de sacrifício por amor a Deus e aos seus irmãos, mais do que a 

ele mesmo, sim, pois que ele faz tudo “ao preço de nada”, pelo 

menos não materialmente, voltamos a recordar dos tempos 

apostólicos onde criaturas entregues à palavra do Senhor se 
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dispunham ao martírio sem cogitar da dor e sem manifestar 

qualquer constrangimento diante da necessidade de realizar a 

vontade de Deus, embora, muitas vezes, não tenham outro 

pensamento senão o de voltar para a Pátria Espiritual pelos braços 

da morte consciente, quando tem plena confiança de que a sua 

missão na Terra fora plenamente cumprida... 

   No mais, dentro das naturais formas de tradução da Bíblia 

Sagrada (No Antigo e no Novo Testamento), levando-se em 

consideração a respeitabilidade e a boa fé dos seus 

tradutores e editoras, vamos também verificar que tudo está 

dentro do Contexto (Matemático) da Criação Divina. 

   

_________________ 
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    Façamos a nossa parte e procuremos embelezar o mundo em 

que vivemos, seja o mundo dos seres encarnados ou dos homens 

desencarnados, por meio de nossas ações no bem de todos e, muito 

especialmente, por força do nosso amor em forma de dedicação e 

carinho, afeto e generosidade, cuidado e gentileza a aquela criatura 

que nasceu junto com a gente para que pudéssemos ter um 

romântico final feliz quando chegássemos triunfantes à condição de 

Espíritos puros. 

   Este foi o nosso especial: Capítulo 9, que esperamos tenha 

trazido um pouco mais de luz sobre as mentes dos irmãos 

reencarnados sobre este tema empolgante dos: Códigos 

Secretos de Deus pelo Espiritismo, embora estejamos 

já rogando a caridade de cada um de nossos leitores em relação as 

nossas limitações como Espíritos desencarnados, quanto à condição 

mediúnica do nosso leal parceiro encarnado que, por mais a 

exaltemos, por força de nosso sincero amor a ele, não há como 

solucionar todos os enigmas da Mediunidade com Jesus Entre os 

Dois Mundos.  

   Muita paz. 

Rafael A. Ranieri (Espírito) 

COM A PARCERIA DE GABRIEL DELANNE 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 18 de novembro de 2016) 

   Nota do médium: Por mais que sejamos alvos do carinho e do 

respeito da parte dos nossos Benfeitores e Amigos Espirituais, sabemos e 

reconhecemos a nossa própria desvalia moral, visto que sentimos na 

própria alma a luta diária e intensa para nos desligarmos das 

coisas relacionadas puramente aos interesses materiais, mesmo 

porque, invariavelmente, eles, os nossos Guias da Vida Maior, sabem 

muito bem que ao reencarnarmos no seio das sociedades humanas, na 
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faixa de Dimensão dos seres terrenos, é quase impossível não nos 

defrontarmos com as situações que, via de regra, nos levaram ou nos 

conduziram ao fracasso em outras épocas do passado terreno, e por isso 

que: “todo cuidado é pouco” (risos) diante dos seus carinhosos “apupos” 

aos amigos encarnados da vida planetária, que apesar de serem sinceros 

e desfechados aos nossos espíritos no mais perfeito desejo de nos 

devotar bons sentimentos e até mesmo veneração, pois a nossa condição 

de encarnado, por tudo que já sabemos a respeito da humildade e da 

caridade, nos leva a considerar que a qualquer momento o mundo 

material, em suas condições psíquicas, mesmo sendo muitos de nós 

Espíritos já um tanto evoluídos, poderá nos levar ao chão, literalmente 

falando, quando, em verdade, precisamos é de seguir os exemplos de 

Chico Xavier, quando ele afirmava que: andava se rastejando, mas 

para a frente. 

   A nossa situação aqui como médium é mesmo um tanto 

desconcertante, pois mesmo que seja por vida mediúnica estamos 

tratando de nossa própria: Biografia Matemática-Espiritual, o que, 

até certo ponto, nos deixa de saias justas, quando somos obrigados a 

psicografar, ou escrever mediunicamente, sobre as nossas Vidas 

Sucessivas, muitas delas que marcaram a vida moral humana, e ainda 

termos de repassar para os nossos leitores encarnados, e mesmo para os 

desencarnados que nos lêem e nos observam de perto, muitas das 

referências amorosas que nos são graciosamente direcionadas pelos 

Amigos Espirituais da Vida Maior (risos), porém, como temos dito, nada 

mais somos do que “cobaia” mediúnica nas mãos abençoadas dos 

Espíritos Instrutores... que fique bem claro isso, mas que, também, fique 

em destaque a alegria profunda que sentimos ao poder ver tudo isso se 

desenrolando e sendo produzido pelas nossas faculdades mediúnicas. 

   É claro que aqui os Espíritos Amigos não estão apenas a talhar a nossa 

vida espiritual por meio de revelações divinas, e até certo ponto 

bombásticas, somente para que possamos encher a cabeça dos seres 

terrenos com mais alguma peça literário-científica-espiritualista, mas, 

indiscutivelmente, para nos assegurar a força e o poder de Deus sobre as 

ações da vida material terrena, já que os Sinais & Códigos Secretos 

de Deus pelo Espiritismo são peças fundamentais dentro do enorme 

conjunto de evidências que anunciam a Reencarnação como um fato 

não mais a ser aceito, pois tudo já está bem sedimentado, mas a ser 
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difundido entre todos aqueles que gozam de alguma lucidez espiritual, 

pois não há como insistirmos entre os demais irmãos terrenos sobre um 

tema que eles simplesmente não aceitam por simples intolerância “ao 

novo”, ou por mero capricho da vaidade, do orgulho e do egoísmo. 

 

Acima, nós vemos a reencarnação passada de Chico Xavier/Allan Kardec 

como o legislador, líder e profeta Moisés. 

   Se formos verificar em detalhes todos os laboriosos sinais & códigos 

secretos deixados pelos Prepostos de Jesus nas obras que já 

mencionamos anteriormente, como peças fundamentais e essenciais para 

o devido serviço de decodificação, veremos assustadiços como tudo vai 

se encadeando e se conjugando dentro de um maravilho quebra-cabeça, 

correndo para frente e para traz, mas sempre chegando ao mesmo ponto 

inicial, que é o de revelar matematicamente a missão dos grandes e 

inesquecíveis nomes da nossa História, seja na Ciência, na Filosofia ou na 

Religião Espírita, já que este deverá ser o foco principal de nossas 

realizações cristãs. 

   Como temos observado, com a ajuda dos nossos orientadores 

espirituais, tudo está muito bem alinhavado por meio de uma corrente, 

ou de um colar, de registros matemáticos divinos, sem que nada se perca 

ou se apresente como algo supérfluo ou de menor importância, dentro 

deste mesmo grupo de absolutas provas matemático-reencarnatórias. 

Um pensamento a mais! 
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   Para a minha grata surpresa, pressentimos a presença de Ranieri logo 

ao iniciarmos esta revisão do Livro # 24, isto já correndo pelo 

começozinho do mês (11) de novembro de 2019, quando ele aproveitou 

para me informar que caso a gente fosse fazer uma investigação mais 

detalhada dentro desta especifica passagem do Evangelho, tanto em 

Mateus, em Marcos como em Lucas, a partir de dados numéricos-

chaves que dizem respeito à vida de São Luis quanto à minha de agora, 

nesta atual encarnação, com o apoio de determinada palavra-chave 

que sugerisse A VOLTA sob algum aspecto, haveríamos de elucidar o 

quadro de nossa vida mental em relação a nossa atual experiência 

planetária, visto que se de um lado analisamos a MATERIALIZAÇÃO de 

Moisés & Elias – compreendemos que alguns poderão ficar meio 

desconfiados pelo fato de termos afirmado que Kardec/Chico Xavier, 

dentre outras figuras maravilhosas do passado humano, fora a 

reencarnação de Moisés, enquanto ele também teria sido Elias/João 

Batista/João Evangelista, este último numa Reencarnação “Múltipla” 

com o Batista, porém para que se possa compreender o fato de Moisés 

ter retornado da vida maior ao lado de Elias precisaremos ter em mente a 

tecnologia de hoje em dia, que pode apresentar imagens distintas saírem 

de um único centro gerador delas mesmas, por um exemplo de analogia, 

quando sabemos que os Espíritos, mesmo os menos avançados 

moralmente, mas com grande capacidade mental, podem conseguir se 

projetar em dois ou mais lugares ao mesmo tempo. –, por outro iremos 

decifrar o que realmente viria a ser a atual REENCARNAÇÃO de São 

Luis, enfim, destas personalidades vindas do Mais Alto, que para lá 

haverão de VOLTAR segundo as condições que cada uma traga em sua 

constituição molecular e atômica do Astral Superior, análise que deverá 

também se basear nas minhas pessoais experiências mediúnicas, visto 

que tenho afirmado a minha condição de médium de efeitos físicos de: 

MATERIALIZAÇÃO, COM A CARACTERISTICA DE PODER, INCLUSIVE, 

HAVER UMA DESMATERIALIZAÇÃO COMPLETA DE MEU CORPO 

FÍSICO, se bem que este último quadro eu tenho percebido quando 

passo por agudos problemas de ordem emotiva e sentimental, ou então 

quando me encontro diante de determinadas fendas dimensionais que, 

de pronto, poderiam me levar (sugar) em corpo material para outras 

regiões do astral, inclusive para dimensões de sobra e muita maldade! 

   Que Deus seja louvado e nos proteja a todos.  
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Allan Kardec, a Reencarnação Passada 

de Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade. 
O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de:                    

Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 
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   VOLTAMOS A INSISTIR QUE NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS 

APONTAMENTOS ABAIXO, PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A 

REALÇAR TODA A PROCEDENCIA DIVINA DA MEDIUNIDADE DE 

SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA REENCARNADO COMO O MÉDIUM 

BAIANO VIVALDO P. S. FILHO, QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE 

TUDO, DESTACAR A OBRA DO ESPÍRITISMO, POR ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS 

PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM TODO O CONJUNTO 

DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE ATÉ AGORA 

TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO SENHOR 

JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

do Espírito Santo. Descansará - diz o santo profeta Isaías - 

sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei 

tem 10 mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E 

este é o número em que está toda a multidão dos bem-

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de 

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e 

pesquisa histórico-doutrinária, e como forma de trazer ao nosso 

encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais de 

material para reflexão, pincemos da obra original, “SÃO LUIS 

IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um 

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

e religiosos, de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum 

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

o livro principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de 

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – em estado de Desdobramento 

Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a reencarnação 

atual de São Luis de França: 

   Agora, nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

ocorrência do acaso”?!  

   Estamos convencidos de que não, pois os Espíritos 

Superiores já afirmaram, por Allan Kardec e Chico 

Xavier, que o acaso não existe. 

   E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no 

campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação e 

publicação nas redes sociais da Internet, a exemplo do Facebook e 

do seu próprio Site Espírita), assim como em referência ao Capítulo 

9 de Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer 

desfavorecimento descabido para com outros irmãos de serviços 

mediúnicos ou mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial 

à sua própria personalidade espiritual, vejamos que o próprio 

Senhor Jesus nos advertiu de que: conheceremos a árvore 

pelos seus frutos.   
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   É de todo certo, que muitos apressadinhos (os espíritas, 

particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, assim 

como ocorreu ao seu tempo com o Codificador, como verdadeiros 

“fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, irritadiços e 

arrogantes, questionando a incontestável realidade dos fatos 

aqui apresentados de maneira absolutamente positiva, pela 

Falange do Espírito da Verdade, tentando passar para os demais 

a condição de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível 

diante de um sistema universal de decodificação da Obra 

Espírita, sob o controle rigoroso de evidências matemáticas, 

exatamente por acreditarem que “outros tantos milhões de criaturas 

encarnadas no solo da Terra também nasceram sob a regência do 

signo de câncer, às 15hs do exato dia 10 do mês (7) de julho de 

1964”. Curiosamente, Vivaldo nasceu no Hospital da “Sagrada 

Família”, em Salvador/BA, numa perfeita alusão à sua condição de 

principal Provedor Genético da Sagrada Genealogia do Cristo, 

assunto este já muito bem (matematicamente) documentado 

na maioria das suas 23 obras anteriores. 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito 

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas 

faculdades psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o 

conjunto de características matemático-mediúnicas que foram 

produzidas e apresentadas até o presente momento, em seu 

conjunto numa coleção de vinte (23) livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

(Os Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) e 

que chegam a confundir até mesmo os mais excelentes 

investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da Vida 

Espírita, e que, à rigor, esteja suficientemente capacitada para 

verter do mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade 

de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 

tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 
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São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 

Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França. 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos, que marcaram não apenas a vida 

pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo Filho, como, em 

certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela), 

Maria Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane 

Amorim R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a 

Senhora F. O., além das demais personagens que figuram nas 

duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do mesmo 

assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo do 

cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei Davi 

hebereu), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

Evangelistas, de Allan Kardec, de Chico Xavier, e da História, 

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

   Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão 

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa 

disposição diuturnamente e agora na produção do presente 

trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo 

carinho e respeito no que os Agentes da Luz estão a lecionar da 

Vida Maior para a vida carnal de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo 

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 

esse livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela, 
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Maria Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em 

outras obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara 

e Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como 

as de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, como uma 

reencarnação parcialmente revelada no Livro # 22), dentre outras 

personagens históricas reveladas aqui nesta obra, como ficou 

evidente pelos registros fotográficos (imagens/gravuras de 

época) de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em 

relação ao testemunho prosopográfico dos personagens em 

análise, tanto do passado quanto do presente – qualquer perícia 

mais aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística 

deverá levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

caso aqui! –, configurando assim mais uma prova material, 

mesmo que às vezes circunstancial, e também documental, 

particularmente em torno da “Reencarnação Programada da 

Família Real de França” do século XIII, assim como a do século 

XVII – como apresentado de maneira consistente no Livro # 5: “A 

Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São Luis 

IX”. 

 

 Nota do médium: Pelo Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO 

LUIS IX”, pág. 410, 411 e 412, adaptado por ele mesmo a parir do 

seu texto original para esta nova versão de 03/11/2019, em 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO VOL. 5”. 

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium 

Ranieri não somente foi a reencarnação de São Jerônimo, 

como também a de Gutenberg, O pai da Imprensa. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando 

encarnado, dentre outras atividades, exerceu a nobre função de 

Delegado de Polícia Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de 

importante valia para os estudos da reencarnação, visto que está 

aparelhada por diversas ferramentas matemáticas que poderão 

elucidar alguns dos grandes “enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 

com total isenção de animo qualquer sério estudioso da 

reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 

caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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Carmem Miranda 

 

Maria do Carmo Miranda da Cunha GOIH • OMC [1] (Várzea da Ovelha e 

Aliviada, Marco de Canaveses, 9 de fevereiro de 1909 — Beverly 

Hills, Condado de Los Angeles, 5 de agosto de 1955), mais conhecida 

como Carmen Miranda, foi uma cantora e atriz luso-brasileira. 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. 

 Foi considerada pela revista Rolling Stone como a 15ª maior voz da música 

brasileira. Um ícone e símbolo internacional do país no exterior. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Infante_D._Henrique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_M%C3%A9rito_Cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmen_Miranda#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_da_Ovelha_e_Aliviada
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_da_Ovelha_e_Aliviada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marco_de_Canaveses
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1909
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1955
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_portuguesa_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carmen_Miranda
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 “Se” 

CAPÍTULO # 10 

Pelo Espírito Carmem Miranda 

 

Se amo, tu me amas. 
Se eu roubo, tu assaltas, 
Se eu corrompo, tu me matas, 
Se eu me elevo, tu me santificas... 
 

Se deixo passar, tu se apressa, 
Se volto a pensar, tu se alegra, 
Se tenho fome, tu me alimentas, 
Se ando a sós, tu me acolhes... 
 

Rogo a Deus, 
Todos os dias: 
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Uma pérola de Vida, 
A mais, nesta vida, 
 

Para me insurgir conta todo o mal, 
Elaborando no idioma divino do Amor, 
A sentença da Paz: 
Amando o Bem, e servindo mais!... 
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 10 de outubro de 2010, às 10hs17min). 

   Nota do médium: A Entidade Espiritual Carmem Miranda 
dedica esta pequenina poesia à minha querida amiga do 
Facebook: A. C. O.  

   

   Aqui, ela teve o auxílio da grande poetisa brasileira 
desencarnada: CÁRMEM CINIRA.  

   Em relação a esta graciosa benfeitora da Vida Maior, Cármem 
Cinira, poderemos encontrar belíssimas mensagens poéticas 
suas no livro: “PARNASO DE ALÉM-TÚMULO” (por Chico 
Xavier/FEB).  
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Martin Luther King, Jr. 

 

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. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atlanta
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1929
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1968
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pastor_(religi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_direitos_civis_dos_negros_nos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o_viol%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amai-vos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Jr
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 Uma Pérola de Luz! 

CAPÍTULO # 11 

Pelo Espírito Martin L. King, Jr. 

 

   QUEM DISSE, CRIANÇA LINDA, QUE NOS UMBRAIS DA 
TERRA SOMENTE HAVERÍAMOS DE: 
 

   - ENCONTRAR DOR... 
    

   - VIVER SOFRENDO... 
    

   - AMAR TREMENDO... 
    

   - SORVER ANGUSTIA... 
    

   - ESPERAR ETERNAMENTE... 
    

   - CURTIR UMA FOSSA... 
    

   - ADOECER SEMPRE... 
    

   - CHORAR SEM PARAR... 
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   - SE ENTRISTECER E LAMENTAR... 
    

   - CAMINHAR A SÓS... 
 

   - OU CLAMAR SOCORRO... A TODO O INSTANTE, A CADA 
MOMENTO, E A TODA HORA?!... 
 

   ABSOLUTAMENTE, NÃO PODEMOS DEIXAR DE AFIRMAR 
DE QUE ENTRE OS SERES INFERNAIS DA EXPERIÊNCIA 
PLANETÁRIA, TODOS NOSSOS IRMÃOS EM CRISTO 
JESUS, NÃO HAJA, PELO MENOS, "ALGUNS" JÁ EM VIAS 

DE SE ELEVAREM AOS CÉUS BEM-AVENTURADOS DO 

INFINITO, POR MENOR QUE SEJA A SUA FORÇA E A SUA 

TENACIDADE, EM ROMPER OS PRÓPRIOS MUROS DA 
LOUCURA E DA IGNORÂNCIA MILENAR!... 
 

  
 

   POR ISSO MESMO, QUERIDA ALINE, ALMA BELA DOS 
OLHOS DE DEUS, PODEMOS MODESTAMENTE INSINUAR 
QUE DUAS DESTAS (MUITO RARAS!) DOCES CRIATURAS, 
EM LUTA CONSTANTE PELA PRÓPRIA ELEVAÇÃO, 
NASCERAM E TAMBÉM MORAM EM SALVADOR, NA 
ABENÇOADA TERRA DE "TODOS OS SANTOS": 
 

   - AGINDO DE CORAÇÃO, MESMO QUE PARTIDO. 
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   - FINGINDO FELICIDADE, MESMO QUE ATORMENTADAS. 
    

   - ABRINDO AS SUAS ALMAS, EMBORA A BAIXEZA DO 
MUNDO. 
 

   - CONSTRUINDO FORÇA, APESAR DE VIVEREM EM 
VOLTA DOS SERES DERROTADOS. 
 

   SINGRAS O CÉU ESTRELADO DA VIDA PERFEITA, POIS O 
PAI CELESTIAL TE CONFERIU A AURÉOLA DA VITÓRIA, 
SOMENTE ESPERANDO DE TI, “JÓIA DE LUZ”, UM 
PEQUENINO "SORRISO" ENTRE AS LÁGIMAS DOS QUE 
MORRERAM, AINDA, ESTANDO VIVOS! 
 
 

   QUE O BOM DEUS ESTEJA SEMPRE CONOSCO! 
 

Espírito Martin Luther King, Jr. 
VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM) 
(Salvador/BA, 11 de outubro de 2016, às 17hs17min). 
   Nota do médium: Mensagem espontânea do grande 
Instrutor M. Luther King, dedicada à querida Aline Costa 
Oliveira, quando ele foi auxiliado pelo sábio escritor 
desencarnado JOSÉ DE ALENCAR. 
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Martin Luther King faz parte da Equipe de Mensageiros da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência) que trabalham sob a 

coordenação das Entidades Elvis Presley & Santa Clara de Assis. 

    Segundo os nossos Benfeitores Espirituais, a jovem Aline 

trata-se da reencarnação da médium inglesa Laura Edmonds. 

   

Bernardo Loureiro e a sua classica obra “As Mulheres Médiuns”. 

   Através de um minucioso estudo pela ferramenta da Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita” na obra “AS MULHERES 

MÉDIUNS” (Pela Editora da FEB), de autoria do conseituado 

advogado, pesquisador, e autor espírita, atualmente 

desencarnado, Carlos B. Loureiro, qualquer estudioso mais 
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atento irá encontrar evidentes “Sinais” e “Códigos” 

Matemáticos Secretos de Deus que suportam e autorizam a 

nossa clarividência psicoscópica e psicométrica, oferecendo-nos 

provas aritiméticas da sua VOLTA ao solo da Terra.  

__________________ 

 

Elvis NBC TV Special, 1968. 

“Estamos presos em um mundo atormentado pela 

dor, mas quando o homem tem forças para sonhar 

ele pode libertar sua alma e voar.” 

(Trecho da canção “IF I CAN DREAM”, interpretada por Elvis 

Presley em 1968). 
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Elvis Presley 

 

Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) 

foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do 

Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como 

dançava e se mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros 

do rock and roll. A crítica especializada reconhece seu expressivo ganho, em extensão, 

com a maturidade; além de virtuoso senso rítmico, força interpretativa e um timbre de voz 

que o destacava entre os cantores populares, sendo avaliado como um dos maiores e por 

outros como um dos melhores cantores populares do século XX. 
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 Fé, Esperança e caridade 

CAPÍTULO # 12 

Pelo Espírito Elvis Presley 

 

   Querida Wal! Certa vez, na Vida Mais Alta, me vi diante de uma 
situação inusitada, embora muito simples de ser compreendida...  
 

   Num bate-papo com um de meus colegas de profissão, passei a 
lhe observar as atitudes ao tempo em que ia se expressando, mais 
ou menos nestes termos: 
 

   - Meu bom Elvis, sei que você deu muitas mancadas em sua 
última passagem pelo mundo dos seres terrenos, porém como 
poderia você avaliar a quitação dos seus débitos de vidas passadas 
com as pessoas que lhe nutriam desconfiança, se o seu coração 
caminhava partido e angustiado?... Perdoar, no meu modo de 
entender, nem sempre é a melhor solução para os nossos 
problemas de relacionamento, principalmente quando os outros não 
nos permitem lhes acessar o próprio Espírito, muitas vezes fechado 
até para respirar o ar puro da Natureza. – nisto, ele ia se 
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balançando de um lado para o outro como se estivesse nadando em 
águas tumultuadas. 
 

   Parei por alguns instantes, respirando fundo, e dando condições 
ao meu cérebro formular algumas palavras em seu socorro, quando 
lhe disse em tom fraternal e animado: 
 

   - Lucas, meu caro amigo, nem sempre podemos encarar as 
pessoas da maneira como às criamos em nossos pensamentos, visto 
que estamos muito longe ainda da perfeição, embora a nossa 
vontade seja de, de vez em quando, lhes crivar as carnes com umas 
boas chibatadas, assim como o fez Jesus aos vendilhões do 
Templo... (risos).  
 
   Porém, caro irmão, sem pestanejar, posso lhe assegurar que, na 
minha condição de humilde músico, aprendi desde cedo que sem 
uma canção o mundo fica frio e sem vida...  
 

   Com isso, quero lhe dizer que a vida humana, seja na Terra dos 
seres mortais ou por aqui em nossa Dimensão de simples homens 
fora da carruagem fisiológica, pode ser sempre uma benção quando 

passamos a compreender que "cada orvalho de gentileza" que 
endereçamos a um inimigo é como se fosse tocada aos seus 
ouvidos uma harmoniosa orquestração de mil anjos celestiais, a lhe 
varrer da alma: toda e qualquer desconsideração a nosso respeito e 
a respeito da própria conduta humana, senão hoje com certeza no 
Grande Amanhã. 
 

   Assim, querida Wal., encerramos a nossa simplória palavra 
incentivando a todos: Fé, Esperança e Caridade. 
 

Espírito Elvis Presley 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 12 de outubro de 2012) 
   Nota do médium: Mensagem postada no Facebook de uma nova 
querida amiga minha da Internet. 
    

Um pensamento a mais! 
    
   Para aqueles que ainda acreditam que somente porque Elvis passou 
por inúmeras dificuldades de ordem pessoal, e olha que este pessoal, 
creio sinceramente, sequer deve ter buscado conhecer a fundo a sua vida 



            Livro # 24: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 5 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book 
2016 

129 

material, profissional e emotiva, o que acaba por levar-lhes a formularem 
parecer sobre uma coisa ou sobre determinadas coisas a respeito de sua 
conduta sem qualquer conhecimento sobre o assunto, aliás, diga-se de 
passagem, Elvis Presley é profundamente respeitado pelos seu fás não 
somente pelo seu incomparável talento artístico ou pela sua beleza, mas 
pelo enorme coração que tinha, já que o que não lhe faltou durante a 
sua última encarnação foi a vontade de fazer o bem, algo que muitos de 
nós, especialmente os espíritas, estamos deixando a desejar. – Risos. 
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Elvis Presley 

 

Elvis Aaron Presley 
(Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) 

foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do 

Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como 

dançava e se mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros 

do rock and roll. 
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Capa do livro “WELCOME HOME ELVIS 1960”, do selo FTD. 

Disciplina 

CAPÍTULO # 13 

Pelo Espírito Elvis Presley 

 

Querida amiga El.! nestes dias "bicudos" da vida 
contemporânea, a mulher quanto o homem não 
somente precisam de caminhar nas Alturas do 

pensamento elevado, como necessitam 
urgentemente de direção para as suas experiências 

sentimentais!... (risos)... 
   

Vivaldo P. S. Filho (médium)  
(Salvador/BA, 14 de outubro de 2016) 

  

Nota do médium: Postagem realizada no Facebook de uma 
nova amiga nossa da Internet. 
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Elis Regina  

 
Elis Regina Carvalho Costa (Porto Alegre, 17 de março de 1945  — São Paulo, 19 de 

janeiro de 1982) foi uma cantora brasileira. Conhecida por sua competência vocal, 

musicalidade, presença de palco, é considerada por muitos críticos a melhor cantora popular 

do Brasil a partir dos anos 1960 ao início dos anos 1980; para muitos, a melhor cantora 

brasileira de todos os tempos, comparada a cantoras como Ella Fitzgerald, Sarah 

Vaughan e Billie Holiday. 
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Entre os Vivos 

CAPÍTULO # 14 

Pelo Espírito Elis Regina 

 

Deixem-me viver! Sou Elis, sou uma ave livre, um Espírito 

liberto, crente em Deus, e rumando ao Infinito com Ele...  

Soltem-me as asas, sou Elis, fujo das tormentas, abro 

campo para a paz, solto a minha voz, procuro a Luz!...  

Sou Elis, não mais morta entre os mortos, mas viva, e cada 

vez mais viva entre os Vivos!...  

Eu me chamei Elis, agora volto a ser um filho de Deus, 

planando pelas imensidões do Universo, clamando por 

justiça, amor, e caridade!...                                              

Espírito Elis Regina                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 01 de novembro de 2016, às 04hs37min)  
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   Nota do médium: Postagem realizada no Facebook de 
uma nova amiga nossa da Internet.  
 

   Embora, há vários anos eu já tenha percebido a sua presença 
espiritual em minha companhia, creio que ela tenha sido uma 
das primeiras Entidades ligadas à música, à arte, que me 
apareceu, e que somente hoje tive a felicidade profunda de 
receber uma psicografia... 
 

   Em uma das vezes que lhe percebi a figura emblemática pela 
nossa vidência mediúnica, pude observá-la como se ela 
estivesse um tanto desconfortável, ou mesmo apreensiva, pela 
nossa, ainda, tão atrasada condição humana, deixando-me 
perceber pelo seu semblante que não mais se adéqua aos 
padrões de vida da nossa sociedade terrena, embora nos 
devote encarecida estima e fervoroso desejo “para que nos 
libertemos de todo o mal.” 
 

   Precisamos sempre ter em mente que, quando muitos de nós 
desencarnamos com condições morais elevadas, temos a 
chance, e o direito, de nos dirigir para outras regiões do 
Universo, sem que isso signifique que estejamos “abandonando 
o barco”, pois na Vida de Deus tudo se apresenta como 
Evolução, Crescimento e Elevação.  
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George Harrison  

 
George Harrison,MBE (Liverpool, 25 de fevereiro de 1943 — Los Angeles, 29 de 

novembro de 2001) foi um artista inglês, cuja carreira abrangeu diversas 

áreas. Músico, compositor, ator e produtor de cinema, Harrison atingiu fama internacional 

como guitarrista dos Beatles. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Harrison   
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Perante as Nossas Crianças 

CAPÍTULO # 15 

Pelo Espírito George Harrison 
 

HUMILDEMENTE, PODEMOS AFIRMAR QUE O MELHOR 

TRATAMENTO A SER MINISTRADO ÀS CRIANÇAS, SEJAM 

ELAS RICAS OU POBRES, CRISTÃS, MUÇULMANAS, JUDIAS, 

PROTESTANTES, HINDUS... OU COM QUALQUER QUE SEJA 

O TIPO DE ENFERMIDADE QUE VENHA A LHES ABATER O 

CORPINHO (ALMA E MATÉRIA) INDEFESO, SERÁ SEMPRE 

AQUELE REALIZADO PELO CORAÇÃO DOS SEUS 

PAIS, FAMILIARES OU RESPONSÁVEIS, POIS NÃO 

PODEMOS COMPREENDER UMA SOCIEDADE 

VERDADEIRAMENTE SADIA SE, ANTES DE TUDO, NÃO FOR 

LHE DADA O ANTIDOTO DE TODAS AS SUAS ATUAIS, OU 

FUTURAS, ANOMALIAS...  
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E ESTE ANTIDOTO TODO ESPIRITUAL ESTÁ AI... NA 

NOSSA COMPREENSÃO DIANTE DA IMPRESCINDÍVEL 

NECESSIDADE DE EDUCAR-NOS PELO EVANGELHO DE 

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, EM QUALQUER PARTE 

DO MUNDO QUE ESTEJAMOS!!!  

MUITA PAZ E ALEGRIA, QUERIDA AMIGA C.!!!  

ESPÍRITO GEORGE HARRISON 

VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM) 

(SALVADOR/BA, 02 DE NOVEMBRO DE 2016) 

   Nota do médium: Postagem realizada no Facebook de 
uma nova amiga nossa da Internet, quando a criança simboliza 
muito bem uma “nova vida”, ou uma nova experiência, já que 
hoje se comemora: O Dia de Finados, e que, para nós 
espíritas, nada mais é que a celebração para a Vida Eterna.  
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Elvis Presley 

 
Elvis Aaron Presley 

(Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) 

foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do 

Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como 

dançava e se mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros 

do rock and roll. 
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A Caminho da Luz 

CAPÍTULO # 16 

Pelo Espírito Elvis Presley 
 

 

   CERTA VEZ, UM AMIGO ME CONTOU QUE AO MONTAR 
UM BELO E VICEJOSO CAVALO BAIO SENTIU-SE AMADO 
PELO VENTO QUE BATIA EM SUA FACE GROSSA COMO SE 
FOSSE UM DELICIOSO BAFEJO DE DEUS!... 
 

   AO CAIR DO SOL, JÁ EXAUSTO PELA MONTARIA, FOI 
DIRETO TOMAR UM BANHO PARA QUE A ÁGUA 
CRISTALINA E CRUA LHE FIZESSE A CARIDADE DE LHE 
LAVAR A ALMA, SENTIMENTAL E MEIGA, EMBORA SEJA 
ELE DE UMA PERSONALIDADE FIRME E MARCANTE... 
 
   ENTÃO, FOI DORMIR, SEM SEQUER DESEJAR PELO 
JANTAR... 
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   SONHOU COM UMA BELA CRIANÇA QUE, AO TOQUE DO 
SEU PRÓPRIO OLHAR, MEIO SINISTRO E MEIO 
PERQUIRIDOR, LHE OBSERVAVA AS ATITUDES JUSTAS E 
PONDERADAS... 
 

   POIS BEM, SE DIRIGIU À CRIANÇA LINDA, E LHE 
PERGUNTOU EM TOM PATERNAL E AMIGO: 
    

   - MEU DOCE! QUAL O MOTIVO DE TANTA APREENSÃO, 
SE TE ENCONTRAS NUMA PARAGEM TÃO FORMOSA E TÃO 
ACOLHEDORA? 
 
   RESPONDE-LHE A JOVEM CRIANÇA: 
 

   - É QUE TENHO SAUDADES! 
 

   - DE QUEM ASSIM, OU DO QUE? 
 

   - DO MEU ANTIGO LAR, QUE DEIXEI PARA TRÁS COM A 
PERDA DE MINHA VIDA FÍSICA... 
 

 
 

   NESSE INSTANTE, O QUERIDO AMIGO FICOU UM TANTO 
SEM SABER O QUE FALAR, VISTO A AGUDEZA DE 
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PENSAMENTO DAQUELA, APARENTE E INDEFESA, 
CRIANÇA... 
 

   MAS TOMOU FÔLEGO, E LHE DESFECHOU UM ALERTA: 
 

   - PARE DE CHORAR!... SE TE ENCONTRAS SOB A 
PROTEÇÃO DE UM VERDADEIRO LAR CELESTIAL, NÃO 
SABES O QUE ESTÁ PERDENDO AO "OLHAR PARA TRÁS", 
QUANDO TODOS NÓS JÁ SABEMOS QUE JESUS NOS PEDE 
PARA "CAMINHARMOS COM ELE PARA FRENTE"... 
 

   NAQUELE INSTANTE ENTREOLHARAM-SE E SE 
DESPEDIRAM... CADA UM RUMANDO NA DIREÇÃO DO SEU 
DESTINO!...  
 

   ESTAMOS TODOS "A CAMINHO DA LUZ"! 
 

Elvis Presley (ESPÍRITO) 

VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM) 
(SALVADOR/BA, 07 DE NOVEMBRO DE 2016, ÀS 09HS47MIN). 
    
   Nota do médium: Postagem realizada no Facebook de 
uma nova amiga nossa da Internet.  
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Elvis Presley 

 
Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 

de agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, 

mundialmente denominado como o Rei do Rock e com a alcunha de 

"Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como 

dançava e se mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi 

um dos pioneiros do rock and roll. 
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Para Crescer e Construir 

CAPÍTULO # 17 

Pelo Espírito Elvis Presley 
 
 
 

Allan Kardec foi de "libra"... e eu nunca conheci um 

homem mais paciente e tolerante do que ele no 

Espiritismo, a não ser Chico Xavier, que era de 

"áries"!.. rsrsr... 
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Veja como são as coisas da vida, querida C., uns 

tomam as coisas boas que Deus nos dá, por meio 

dos signos, para crescer e construir, entretanto, 

na sua maioria, infelizmente tomam pra si a 

incumbência de ficar com a parte negativa, ou ruim, 

dos Astros, que, em verdade, foram criados pelo Pai 

Celestial para elevar os corações humanos por uma 

experiência mental e psicológica verdadeiramente do 

Bem!...  

Que coisa curiosa isto, né fofa?...rsrsr... 

Elvis Presley 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 09 de novembro de 2016)  

   Nota do médium: Postagem endereçada a uma garota da 
Internet que colocou em destaque no seu Facebook a sua 
condição de “libriana”, como se o seu signo fosse destacar, de 
maneira absoluta, a sua atual personalidade impaciente... 
quando, na verdade, como nos orienta Elvis, todos os signos 
são bons e perfeitos, como obras perfeitas de Deus, cabendo 
a cada um de nós, como suas criaturas também perfeitas, 
passar a compreender a nossa experiência humano-espiritual 
como uma inestimável oportunidade de “crescer e construir”, 
para o bem de todos. 
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André Luiz 

 
André Luiz é o nome atribuído 

pelo médium e filantropo brasileiro Francisco Cândido Xavier a um 
dos espíritos mais frequentes em sua obra psicografada. 

Algumas obras psicografadas atribuídas a André Luiz já foram adaptadas 
para o teatro, televisão e cinema; mais notoriamente o best-seller Nosso 

Lar, com um filme de sucesso lançado no Brasil em 2010. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Luiz_(esp%C3%ADrito)
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Em Festa Permanente 

CAPÍTULO # 18 

Pelo Espírito André Luiz 
 

 

BOM DIA, QUERIDA AMIGA L.! QUE O SEU DIA DE HOJE 

SEJA REPLETO DE MUITA "FESTA"!... 

FESTA NA PAZ. 

FESTA EM FAMÍLIA. 

FESTA ENTRE AMIGOS. 

FESTA NO SERVIÇO EM CASA OU NO ABENÇOADO 

TRABALHO FORA DELA. 

 E, ACIMA DE TUDO, "FESTA NO AMOR"!...  

SIM, POIS NA VIDA DA GENTE SEMPRE HÁ ESPAÇO PARA 

FICARMOS "EM FESTA" CONSTANTE QUANDO TRAZEMOS, 

SENTIMOS E DISTRIBUÍMOS, A PARTIR DO NOSSO 
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PRÓPRIO CORAÇÃO, A SUPREMA SUBSTÂNCIA 

AMORÁVEL QUE O PAI CELESTIAL DERRAMOU SOBRE OS 

NOSSOS ESPÍRITOS AO NASCERMOS!...  

POIS ENTÃO, L. AMIGA, APESAR DE TUDO, E APESAR DE 

TODOS OS CONTRATEMPOS DA CAMINHADA TERRENA, 

SEMPRE MUITO NATURAIS EM UM PLANETA DE EVOLUÇÃO 

INICIANTE, SIGAMOS ADIANTE: COM FÉ, OTIMISMO, E 

ESPERANÇA, CONFIANDO QUE DEUS VELA POR CADA UM 

NÓS NA PROPORÇÃO PERFEITA DA SUA PERFEITA 

MISERICÓRDIA!...  

SEJA SEMPRE MUITO FELIZ!!!  

 

ESPÍRITO ANDRÉ LUIZ 

VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM) 

(SALVADOR/BA, 14 DE NOVEMBRO DE 2016) 

   Nota do médium: Postagem realizada no Facebook de 
uma nova amiga nossa da Internet. (A imagem de logo acima, foi 

capturada do Google, como uma criação do Núcleo Espírita Amor e Paz). 
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Bezerra de Meneses 

 
Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti (Riacho do Sangue, 29 de agosto de 1831 —

 Rio de Janeiro, 11 de abril de 1900), mais conhecido apenas como Bezerra de Menezes, 

foi um médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo e expoente da Doutrina 

Espírita. Conhecido também como O Médico dos Pobres. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaguaretama
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1831
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1900
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filantropo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bezerra_de_Menezes
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Nossos Irmãos 

CAPÍTULO # 19 

Pelo Espírito Bezerra de Menezes 
 

 

SE TEMOS OLHOS PARA VER A GRANDEZA IMENSA DA 

VIDA POR MEIO DO AMOR E DA GENTILEZA, DO CARINHO 

E DO AFETO A UM ENTE AMADO E QUERIDO QUE NOS 

COMPARTILHA A EXPERIÊNCIA HUMANA...  
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SE JÁ TEMOS ALGUMA LUCIDEZ, DIANTE DO UNIVERSO 

ETERNO DE DEUS, QUE NOS CONVIDA A ESTUDAR MAIS E 

MAIS...  

_________________ 

   

_________________ 

 

POR QUAL MOTIVO, ENTÃO, PODERÍAMOS NOS COLOCAR 

DEFRONTE DAS CRIATURINHAS INFERIORES, EMBORA, 

MUITAS VEZES, COM MAIS CLAREZA DO QUE NÓS 

MESMOS EM RELAÇÃO AOS GESTOS DE GENTILEZA, 

DE CARINHO E DE AFETO QUE DEVEMOS NOS 

NUTRIR DE UNS PARA COM OS OUTROS, COMO SEUS 

ALGOZES MALDITOS, COMPLETAMENTE 

ESQUECIDOS DE QUE ELES, TAMBÉM, SÃO OS 

NOSSOS IRMÃOS PERANTE O PAI CELESTIAL, QUE 

DOOU A VIDA PARA CADA UM DE NÓS, ESTEJAMOS 

TRANSITANDO NA TERRA OU NO MAIS ALÉM, COM A 

INTENÇÃO DE QUE DESSEMOS O TESTEMUNHO DE NOSSA 
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FILIAÇÃO, POR ELE, PELA NOSSA OFERTA DE CARIDADE A 

TUDO E A TODOS, SEM DISTINÇÃO?!!                        

COMO JÁ NOS AFIANÇARAM OS ESPÍRITOS SUPERIORES 

DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA: "A CARIDADE É A ROTA 

PRINCIPAL QUE NOS LEVARÁ A DEUS."  

POR ISSO, MEUS FILHOS DO CORAÇÃO, SEJAMOS 

TOLERANTES PARA COM OS HOMENS, MAS NÃO NOS 

ESQUEÇAMOS DE SERMOS, PROFUNDAMENTE, PIEDOSOS 

PARA COM OS NOSSOS IRMÃOS ANIMAIS!...  

 

QUE O SENHOR DE BELÉM SEJA LOUVADO.  

ESPÍRITO BEZERRA DE MENEZES 

VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM) 

(SALVADOR/BA, 15 DE NOVEMBRO DE 2016) 

   Nota do médium: Postagem realizada no Facebook de 
uma Sociedade de Proteção aos Animais, do interior de Minas 
Gerais. 
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Cármen Cinira 

 
(Cinira do Carmo Bordini Cardoso)  Nasceu: 16/07/1902 (alguns 

registros também anotam 1905) Local: Rio de Janeiro – RJ Faleceu: 
30/08/1933 - Rio de Janeiro – RJ.   

 

http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/rio_de_janeiro/carmen_cinira.html. 

http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/rio_de_janeiro/carmen_cinira.html
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A Beleza de Deus 

CAPÍTULO # 20 

Pelo Espírito Cármen Cinira 
 

 

Rsrsrs... muito sábias as suas palavras, minha amiguinha 

Dan!!!  

Mas curioso, foi um fato que aconteceu com Chico Xavier, 

mais ou menos assim, segundo um de seus biógrafos: 

Chico foi dar uma entrevista e logo a sua chegada ouviu um 

dos assistentes de estúdio falar pro outro colega:  

- "Poxa, esse é o Chico Xavier... como ele é feio."  

E após ter cumprido com a sua humilde tarefa naquele 

local, o Chico voltou para casa cabisbaixo e abatido...  
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Então, lhe aparece o bondoso mentor Emmanuel e lhe 

pergunta:  

- "Chico, meu filho, o que há com você?"  

E o amoroso médium mineiro lhe fala:  

- "Pois você não ouviu?"  

Quando Emmanuel, sempre muito atento à vida mediúnica 

e emotiva do seu pupilo, lhe diz:  

- "Eu ouvi sim, mas, olha Chico, saiba você que não 

assustar as pessoas é também um gesto de caridade!"  

Com esta, o Chico calou-se e tratou de ir cuidar da vida... 

(Risos)...  

 

PORTANTO, PRECIOSA AMIGA D., O SEU PENSAMENTO 

ESTÁ CORRETO, EMBORA NÃO POSSAMOS DEIXAR 

DE OBSERVAR QUE AS MARAVILHAS DA TERRA E 

DO CÉU SÃO SEMPRE DÁDIVAS DE DEUS!!!  
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Espírito Cármen Cinira 

Vivaldo P. S. Filho (médium). 

(Salvador/BA, 15 de novembro de 2016) 

   Nota do médium: Mensagem realizada pelo Facebook a 
partir da seguinte postagem (comentário) de uma nova amiga 
nossa da Internet: “Vivem me dizendo para ser mais vaidosa.  
Vaidade, de acordo com o dicionário Aurélio, significa: 
‘Qualidade do que é vão, ilusório, instável ou pouco duradouro, 
desejo imoderado de atrair atenção, coisa fútil.’ As pessoas dão 
tanto valor na aparência física das pessoas e esquecem de ver 
o interior das mesmas e o seu próprio interior. O que adianta 
ser bonita por fora e podre por dentro, pense nisso... PRONTO 
FALEI.” 
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Elvis Presley 

 
Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente 

denominado como o Rei do Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela 

forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na 

década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Do Coração de Paraguaçu 

CAPÍTULO # 21 

Pelo Espírito Elvis Presley 
 
 
 

Olá princesa! Parece-me que as andorinhas estão fazendo 

morada no coração das Minas Gerais, quando vejo tanta 

beleza e tanta ternura emoldurando o coração de 

Paraguaçu!...  
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Peço a Deus que lhe ilumine a vida "com a mesma 

intensidade com que tens se devotado a ela por 

meio de sua alegria e de sua festividade"...  

É certo, querida V., que a experiência terrena se 

movimenta e se estende por meio de muitas lutas, 

entretanto não podemos nos esquecer de que sem 

elas, sem as benditas refregas do dia a dia, não há 

Evolução alguma, não há, sequer, força que possa estender 

sobre os nossos Espíritos, sempre havidos por realizações, 

a motricidade capaz de nos enriquecer os corações 

desejosos de AMOR E PAZ, já que é pelo sacrifício 

constante de nossos interesses mais caros, e de nossas 

esperanças mais felizes, que haveremos de cumprir com a 

nossa tarefa diante do Altar de Deus, que é a de 

"amarmo-nos uns aos outros como Jesus nos 

amou"!...  

 

Este é o nosso destino...  
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O de nos realizarmos pelo amor total ao próximo, 

mesmo que isto nos custe muitas lágrimas e, quem sabe, 

até muitos cifrões!... (Risos).  

Deus nos abençoe e nos conserve sempre muito alegres e 

felizes, pois a nossa atual reencarnação já é uma felicidade 

por si só. 

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

(Salvador/BA, 15 de novembro de 2016) 

   Nota do médium: Mensagem enviada pelo Facebook a 

uma nova amiga nossa da Internet. 

   Segue o que o querido Elvis menciona acima: “a nossa atual 

reencarnação”. Entretanto, este nosso querido Amigo Espiritual 

da Vida Maior está reencarnado no Mundo dos Espíritos, já que, 

segundo ele mesmo, nenhum Plano do Universo está isento da 

manifestação muito natural da Lei da Reencarnação, 

obviamente que cada Esfera, ou Planeta, estando subordinado 

às suas específicas leis biológicas e morfológicas, etc... 

Um pensamento a mais! 

   Quem desejar saber algo sobre uma especifica 

Transposição Reencarnatória que ocorreu com ele há algum 

tempo atrás, em nosso próprio meio terreno-material (5ª 

Esfera), poderá se dirigir para o nosso Livro # 5. 

  



            Livro # 24: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 5 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book 
2016 

160 

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, 1968  

 

Mensagens de 

Além-Túmulo 
VOLUME 5 – Treasures of my Heart! 

Do Céu para a Terra... Aloha! 
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René Descartes 

Elucidando os Enigmas 

do Perdão 
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QUE POSSO FAZER DIANTE DE TI, BELA CRIANÇA? 
 

- ROGAR PERDÃO. 

- PEDIR COMPAIXÃO. 

- EXIMIR-ME DE TODA A CULPA?... EM NOME DA 
GRATIDÃO?... POIS SE COMPLETEI A LOUCURA HUMANA 
PELA CALIGRAFIA DO TERROR AO DEUS DE BONDADE, 
NADA MAIS JUSTO PENSAR, UM POUCO QUE SEJA, QUE 

FUI UM ÉBRIO DA ESPERANÇA... 

- CALCULEI A SANTA CEIA PELO CUTELO DA RASÃO. 

- MENTI PARA SALVAR O UNIVERSO. 

- JOGUEI BAIXO PARA FAZER VALER O DIREITO DE 
POSSE... POIS NINGUÉM PODERÁ DESISTIR DO QUE LHE 

PERTENCE. 

- ABSORVI HUMILHAÇÕES EM NOME DO CONHECIMENTO. 
 

SIM, É VERDADE, OBTIVE ÊXITO EM MINHA FAÇANHA, 
MAS PAGO UM PREÇO ALTO DEMAIS POR LHE VER, "INAÊ 

VENCEDORA", SORRINDO POUCO E RECEBENDO 
INGRATIDÕES... 

 

 
 

MAS QUE FAZER, "LOUCA MALDITA", SE NOS 

CORREDORES DA DIVINA MORADA FIQUEI SABENDO QUE 
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SÓ HÁ DE ENCONTRAR A PLENA SALVAÇÃO AQUELES E 
AQUELAS QUE FIZERAM DO VOSSO MUNDO, DE PROVAS E 
EXPIAÇÕES, UM CÁRCERE E UMA CRUZ PESSOAL SOBRE 

OS PRÓPRIOS PASSOS?... 
 

AMANDO O PRÓXIMO E VIVENDO AMARGURADO! 
 

DEUS VELA POR TI. 
 

 
 

René Descartes (Espírito) 
VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM) 

(SALVADOR/BA, 12 DE OUTUBRO DE 2016) 

   Nota do médium: Mensagem espontânea de René, ao 
perceber que eu me emocionava ao assistir um vídeo pelo 
Youtube sobre o precioso trabalho acadêmico da querida amiga 
do Facebook: Inaê Arteira. Aqui, ele se serviu do auxílio 
magnético do Espírito Dr. Bezerra de Menezes para passar a 
sua mensagem, já que atualmente Descartes se encontra em 
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uma Região Espiritual bastante elevada de nossa Vida 
Planetária. 

   
 

Inaê Arteira (Blanche Cooper) 
 

https://www.facebook.com/garagemliteraria 
    

   Essa preciosa educadora, Inaê Sodré (Arteira), trata-se da 
atual reencarnação da poderosa médium inglesa de “voz 
direta”: BLANCHE COOPER, visto que qualquer estudante de 
Espiritualidade, assim como eu mesmo, que se interessa pela 
Reencarnação poderá se socorrer do livro de Carlos Bernardo 
Loureiro: “AS MULHERES MÉDIUNS” (Pela Editora da FEB), 
para desvendar mais este intricado enigma matemático de 
números-chaves e palavras-chaves que naturalmente se 
apresentam como “Sinais” & “Códigos” Secretos de Deus 
na Obra do Espiritismo que atestam, particularmente, as 
Vidas Sucessivas de várias das grandes personalidades de 
nossa Doutrina dos Espíritos que viveram no passado da Terra, 
e o grupo de Mensageiros Espirituais que, agora reencarnados 
no Brasil, fazem parte da Nova Genealogia do Cristo para o 
Quarto (4º.) Milênio da Era Cristã. 

https://www.facebook.com/garagemliteraria
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   Foi muito curiosa a maneira pela qual eu tomei conhecimento 
de uma de suas Vidas Sucessivas, já que, até então, eu nem 
me dava conta de quem havia sido René Descartes (rsrs – 
assumo sim a minha falta de cultura!), quando na verdade só 
fui tomar conhecimento de sua biografia após o seu Espírito ter 
aparecido aqui em casa quase que me obrigando (risos) a ir 
imediatamente grafar mediunicamente a sua carta espiritual a 
esta sua pupila reencarnada. 

  Quando eu já estava em plena atividade de recepção de sua 
mensagem, em determinado ponto fui informado pela audiência 
mediúnica que ele também haveria de lhe presentear com algo 
inédito, o que me deixou não somente entusiasmado 
como profundamente curioso, mas mantive a calma e 
procurei me esforçar ao máximo para captar o seu pensamento 
ecoando em volta de minha cabeça, como se ai eu estivesse 
diante de um leve fenômeno de “voz direta”. 
 

  
 

   Preciso informar aos nossos amigos leitores que a mensagem 
acima de René Descartes, foi realizada várias horas antes de eu 
ter tomado conhecimento de que ela, Inaê, se tratava da atual 
encarnação de Blanche Cooper. 
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George Harrinson 

Elucidando os Enigmas 

da Solidão 
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Dai-nos Amor, Senhor! 
 

Minha Jóia, libélula de luz, 
Sempre há um chão carregado de estrelas, 
Um vale encharcado de nuvens, 
Quanto "um Sol ardendo em gelo"... 
 

Não me refiro aos santos sítios da Terra, 
Tão somente retilínea, 
Mas aos sagrados depósitos de paz e bênçãos 
De Mundos Superiores... 
 

Que mais se assemelham a  
Aldeias de divina constituição, 
Fazendo o Espírito crer que já se encontra 
no paraíso Celeste... 
 

Onde há alegria e saudade, 
Ouro e jóias preciosas, 
Tão belas e tão formosas, 
Quanto o coração de Deus!... 
 

Espírito George Harrison 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de outubro de 2016) 

   Nota do médium: Carta carinhosamente dedicada a uma 
querida amiga da Internet, pelo seu atual mandato de amor 
pela Mediunidade com Jesus Cristo, que haverá de se 
intensificar na proporção que passe a se instruir cada vez mais 
pela Doutrina dos Espíritos que, com certeza, será o seu 
porto seguro enquanto uma ferramenta disciplinada e gentil 
nas mãos dos seus vigilantes Benfeitores da Vida Mais Alta.        
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   Aqui, George foi auxiliado pelo Espírito TOBIAS BARRETO, 
que, segundo tomamos conhecimento por nossa clarividência 
psicométrica, foi uma das reencarnações passadas desse 
inesquecível integrante do grupo inglês: “The Beatles”. 
 

  

                 Tobias Bereto                                                         George Harrison 

   Outra curiosidade marcante em relação a esta estimada 
amiga, que manteremos em sigilo, é que ficamos sabendo 
de ela, também, se tratar da encarnação atual da inesquecível 
Santa Brígida da Suécia, quanto, ainda, se apresenta como 
uma Reencarnação Programada & “Múltipla” com a linda 
e consagrada cantora australiana Olivia Newton-John. 

 
Olivia ao lado do seu par eterno das telas, John Travolta, em 

“Grease – Nos Tempos da Brilhantina”. 
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   Senhora B. & Brígida: Duas 

Experiências Conjugadas pela Força e 

pelo Poder Inapelável do Amor de Deus 

DECODIFICADAS PELA NOVA CIÊNCIA DA          

“NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

 

   Num breve parêntese, para não cansarmos demasiadamente 

o nosso leitor pouco afeiçoado às questões de Ciência, mesmo 

que seja a do Mundo Espiritual, vejamos como a vida de Santa 

Brígida da Suécia está matematicamente subordinada às 

Equações Perfeitas da Vontade de Deus, isto, em sincronismo 

milagroso com a sua vida futura (atual), como a Senhora B.: 

- Nascimento da Senhora B.: 17/02/1979. 

- Nascimento de Brígida: 1303. 

- Morte de Brígida: 23/07/1373. 

   Na soma de todos os # acima encontraremos: 69.  
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   Temos aqui os exatos meses: (6) de junho e o (9) de 
setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo P. S. Filho 
iniciou e completou a primeira parte original da sua 
primeira obra pela mediunidade psicográfica, propriamente 
dita: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 
Diversos, pela Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & 
Santa Clara de Assis, em homenagem ao livro: “VOLTEI”, 
por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), quando o # 9 também 
representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral 
ou Cultural e Ciência), de onde tem partido a maior parte das 
Entidades da Luz que tem me auxiliado na produção dos livros 
psicográficos. 
    

   Por ai, já podemos deduzir, por evidente encadeamento 
matemático, que Santa Brígida, ao seu tempo, já estava 
subordinada ao compromisso pré-estabelecido pelo mais Alto 
de VOLTAR ao solo da vida planetária, pelo menos em linhas 
gerais, dentro da Equipe do Consolador Prometido, pois não 
podemos nos esquecer de que o Espírito Chico Xavier (a 
reencarnação de Allan Kardec) é o meu mais graduado Diretor 
Espiritual, e que nos tem lecionado que a maior parte das 
MULHERES MÉDIUNS (do livro de Carlos B. Loureiro, pela 
Editora da FEB: “AS MULHERES MÉDIUNS”) do passado 
estão reencarnando, ou já reencarnaram, no Estado de Minas 
Gerais, o berço natal do Codificador reencarnado. 
 

   Para que os nossos irmãos possam assimilar algo sobre a 

natureza de sua atual missão junto à Falange da Verdade, 
tendo São Luis de França (Vivaldo P. S. Filho) como o seu 
atual patrono mediúnico, vejamos a estreita simbiose entre a 
vida (matemática) da Senhora B. e a de Vivaldo: 

 

Nascimento da Senhora B.: 17/02/1979 

- 17: O exato dia (10) e mês (7) do nascimento de Vivaldo 
Filho (São Luis IX). 
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- 2: O mês (2) do nascimento da Senhora B.. Quando 
estamos aqui a tratar de duas reencarnações, tanto para 
B./Brígida, quanto em relação ao Médium de Revelações 
Vivaldo /Luis IX. 
 
- 1 + 9 = 10. Temos de volta o exato dia (10) do 
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 
- 7: Temos de volta o exato mês (7) do nascimento de 
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 
   E finalizando todo este novo esquema de Revelações da 

Matemática Divina, temos de volta o enigmático # 9: 

   O exato mês (9) de setembro, do ano de 2012, quando 
Vivaldo P. S. Filho completou a primeira parte original da 
sua primeira obra pela mediunidade psicográfica, propriamente 
dita: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 
Diversos, pela Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & 
Santa Clara de Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, 
por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), quando o # 9 também 
representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral 
ou Cultural e Ciência), de onde tem partido a maior parte das 
Entidades da Luz que tem me auxiliado na produção dos livros 
psicográficos. 
 

 
 



            Livro # 24: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 5 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book 
2016 

173 

   Mesmo não podendo revelar, pelo menos por enquanto, esta 
importante Reencarnação Programada & Múltipla pela 
Matemática Divina, por questões muito particulares, 
podemos afiançar que o talhe facial da belíssima Senhora B. 
em relação ao de Santa Brígida é mesmo de estarrecer!... 

 
Santa Brígida da Suécia 

    

   Quem já teve a oportunidade de se debruçar sobre os nossos 
livros mediúnicos anteriores, facilmente poderá encontrar novos 
elementos aritméticos a partir dos dados acima, que haverão 
de apresentar outras novas evidências matemáticas, senão 
provas matemáticas materializadas, da ligação espiritual 
entre a Senhora B./Santa Brígida e Vivaldo/São Luis IX, a 

testemunhar a realidade das Vidas Sucessivas pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”. 

_________________ 
   



            Livro # 24: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 5 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book 
2016 

174 

   Alguns estudiosos dos fenômenos espirituais, senão até muitos 

deles, geralmente se limitam a analisar os médiuns, iniciantes 

ou não, a partir dos seus conhecimentos primitivos acerca da 

Mediunidade, o que, aliás, é algo bastante natural, mas o 

que fazer quando eles não se permitem começar por uma 

análise nova de um fenômeno, a princípio, também, novo?!... 

   Eu, assim me permito expressar, pelo fato de comigo muitas 

dessas situações psíquicas estarem se apresentando, de uma 

maneira geral, como verdadeiras libélulas de pura novidade, 

não em relação à minha pobre personalidade, mas no que diz 

respeito ao que, invariavelmente, pode ocorrer ou já ter 

ocorrido com outros companheiros e servidores da 

Mediunidade, e mesmo entre aqueles que, sequer, deram inicio 

aos seus mandatos de amor e de caridade junto ao Consolador 

Prometido, compreendendo que nem sempre o novo está 

atrelado ao antigo, já que há muitos milhões de Mundos 

Espirituais espalhados pelo nosso ecossistema universal que 

evoluem por meio de outras equações de tempo e de absoluta 

diferença de espaço, configurando-se, assim, em incalculáveis 

formas de manifestação humano-espiritual e que, 

provavelmente, jamais, ou na melhor das hipóteses, talvez, 

seremos levados a vivenciar. 

   Quando eu tenho afirmado que possuo a clarividência 

psicométrica e psicoscópica é pelo fato de nem sempre eu 

necessitar de estar em contato direto, ou mesmo próximo, 

dos sujeitos ou locais em observação, visto que na maioria dos 

casos eles se encontram a milhares de quilômetros da minha 

atenção ocular e sensitiva, na Terra ou no Espaço, me 

fornecendo com precisão miraculosa detalhes íntimos de suas 

constituições: energética, magnética, fisiológica, neuronal, 

glandular e química, variando cada caso.     
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   De qualquer maneira, se estivermos sob a assistência 

espiritual dos nossos Guias e Protetores da Vida Maior, também 

estaremos seguros quanto à eficiência e a eficácia das nossas 

observações clarividentes, embora, segundo a grande médium 

Yvonne do A. Pereira, em sua obra: “DEVASSANDO O 

INVISÍVEL” (Editora da FEB), nem sempre o medianeiro 

precisa estar sob os cuidados mentais mais estreitos dos seus 

amigos e benfeitores espirituais para que o fenômeno 

mediúnico se manifeste sob o cutelo de seu olhar e de sua 

sensibilidade, mas simplesmente por espontaneidade, segundo 

entendemos, a depender da capacidade reflexiva de cada 

sujeito, médium ou sensitivo. 

    

Aqui, duas obras de excelente valor doutrinário e cientifico. 

   Precisamos compreender que muitos seres reencarnados 

deverão manifestar outras tantas possibilidades mediúnicas 

que, a rigor, ainda não foram analisadas pelos competentes 

estudiosos e pesquisadores do nosso passado planetário, 

merecendo assim a nossa total atenção para que, por nossa 
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invigilância ou nossa imprevidência, não venham a dar para 

trás em seus mandatos por falta de apoio e incentivo da parte 

daqueles que precisam lhes ajudar e lhes incentivar sempre. 

  

“A impressionante vida de Santa Brígida, Princesa da nobreza 

sueca, que pela graça de DEUS revelou um espírito brilhante, 

caridoso e repleto de compaixão. Suas virtudes admiráveis e os 

preciosos dons Divinos, lhe favoreceram a um permanente 

contato com o SENHOR e a VIRGEM MARIA, que a elegeram 

mensageira, tendo escrito onze livros com as Mensagens de 

JESUS, que são luzes incandescentes e transbordantes de 

amor, que efetivamente orientam e sugestionam todos os 

corações para a santidade e a eternidade feliz.” 

http://apostoladosagradoscoracoes.angelfire.com/index64.html  

Extrato, também, constante no nosso Livro # 21:                            

“MEMÓRIAS DA VIDA ETERNA”                                                         

Pelos Espíritos Brigida da Suécia & Elvis Presley. 

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO 

http://apostoladosagradoscoracoes.angelfire.com/index64.html
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Paramahansa Yoganada 

Elucidando os Enigmas 

da Iluminação 
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   Não tenho a mínima pretensão de realizar uma incursão 
definitiva no infinito mundo íntimo dos meus irmãos 
terrenos, mesmo porque estou ainda muito longe de me 
parecer com o Cristo de Deus, que tudo sabia e tudo 
poderia realizar, apesar da enorme tentação por parte 
dos seus devotos em lhe destronar do Sagrado Seio de 
Deus por meio de tentativas arbitrárias com Satanás, sim, 
porque até ele mesmo, esse pobre coitado, tem, por vezes, 
a autorização de intervir junto aos seres da carne para que 
se faça a Justiça Divina... 
 

   A minha santa intenção nada mais é que a do pequenino 
esforço em oferecer ao mundo terreno mais algumas 
reflexões acerca de uma “libélula”, viva e arteira, como se 
estivesse munida de uma pequena fagulha de luz: 
 

   - Mestre! que posso fazer para me consultar diretamente 
com o Todo-Misericórdia, sem que isso possa representar 
de minha parte algum gesto de leviandade, ou de 
desrespeito à Sua majestade? 
 

   - Rogando aos Céus para que, antes de você se conduzir 
pelas estrelas perfeitas da vida espiritual, na direção dEle, 
varando os continentes desconhecidos do Universo, possa 
se fazer como uma pequenina e indefesa libélula... 
 

   -?! 
 

   - Tome um copo d’água bem cheio, passe o olhar a sua 
volta e, a seguir, imagine-se como se estivesse em pleno 
deserto do Saara, sozinho e sem qualquer apoio: financeiro, 
administrativo, hospitalar, e completamente desnudo...  
 

   Com isso, meu filho, você terá como compreender a 
nossa situação diante de Deus, ou seja, é como se nós 
todos nos movêssemos por entre mil e uma fontes de luzes 
maravilhosas, entretanto, sem que pudéssemos nos atrever 
a lhes tocar a intimidade, ou mesmo lhes oscular o brilho, 
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somente lhes percebendo a tangibilidade por conta da 
nossa ancestral necessidade de possuir e de reter. 
 

   - Entendo, meu mestre. 
 

   A luz não se coaduna com a matéria tangível. 
 

   Luz é sempre força e poder, enquanto que a carne, por 
assim dizer, continuará sendo sempre atraso espiritual, 
apego. 
 

   - Mas, e a libélula, onde entra nessa história, querido 
guru? 
 

   - É a nossa Sexualidade, com Amor, sempre apta a 
varar os ares do Infinito como a mais delicada e perfeita 
manifestação da Vida, interpretando-a. 
 

   Entenderam, meus filhos, o que podemos realizar por nós 
mesmos?... 
  

  
 

   Seja estendendo as nossas mãos a um faminto, 
desconhecido ou não, curando, doando medicamentos, ou 
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se insurgindo contra qualquer tipo de corrupção, 
estaremos sempre criando luminosidade em torno dos 
nossos passos, potencializando qualquer minúscula 
fagulha de luz que, por certo, já possuímos, 
executando a vontade do Criador em relação às suas 

criaturas, no: “CRESCEI E MULTIPLICAI-VOS”. 
 

   Façamos luz onde quer que estejamos, mas nos livremos 
da animalidade. 
 

 

   Yogananda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 17 de outubro de 2016) 

   Nota do médium: Sob qualquer aspecto, seria um absurdo 
de minha parte pensar que o grande avatar Yogananda 
estivesse aqui, sequer, nos insinuando que para termos uma 
Experiência verdadeiramente feliz Mundo Espiritual Superior 
precisaríamos de nos desligar por completo das coisas da vida 
material, a não ser, é claro, as que digam respeito ao real 
espírito do amor, amor pelo qual devemos nos entregar mais 
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do que a qualquer outro objetivo materialista, aliás, nem 
mesmo Kardec cogitou de tal absurdo, visto que Nosso Senhor 
Jesus Cristo apenas e tão somente nos lecionou ao desapego 
dos bens materiais em benefício de nossa saúde mental e 
emocional quanto à valorização da Solidariedade e da 
perfeita Caridade, quando estes mesmos bens amealhados 
por nós, indiscutivelmente, será peça fundamental de alegria e 
consolação, paz e saúde para muitas pessoas, que, embora 
lutem ardentemente pela obtenção destes mesmos bens, não 
conseguem sair da faixa do desespero e da escassez. 
 

 
 

Imagem (acima) que observei ao perceber que, de mim mesmo, eram 

arrojadas no espaço, em torno de minha aura magnética, e num vai e 

vêm contínuo, milhões de elementos psíquicos de natureza sexual 

elevada, isto, logo após eu ter realizado uma atividade sexual, 

naturalmente criando vida real à minha própria volta por meio dos 

hormônios do sentimento. 
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   Seja no ato de conduzir vidas humanas sob os nossos 
cuidados materiais, como na nossa vida emotiva e sentimental, 
o SEXO irá tomar parte substancial no processo de Elevação de 
nossos Espíritos, já que toda a nossa iluminação para o Mais 
Alto haverá de estar atrelada a forças, indiscutivelmente, de 
ordem sexual, pois, como André Luiz, por Chico Xavier, já nos 
orientou, ou pelo menos sugeriu, toda a Vida Universal pulsa e 
vibra por meio de indefiníveis e variadas formas de elementos 
mentais de origem espermáticas.  
  

 
 

   Por isso, o bom senso será a nossa baliza em todas as ações 
do cotidiano, procurando enriquecer o mundo pelas nossas 
ações no bem geral e, particularmente, pelos sentimentos que 
trazemos dentro de nossos próprios corações, não nos 
esquecendo de que devemos deixar para César o que for de 
César, e ofertarmos, de nós mesmos, o que for de Deus a 
Deus. 
 

   A nossa surpresa só não foi maior que a satisfação de mais 
uma vez receber a visita deste nosso grande Amigo Espiritual, 
Yogananda, que desde o nosso primeiro livro pela psicografia, 
propriamente dita, no ano de 2012: “MENSAGENS DE ALÉM-
TÚMULO”, vem marcando sua presença em minha acanhada 
vida mediúnica, quando até mesmo eu pude lhe transmitir uma 
Entrevista Inédita em um de nossos livros mediúnicos 
abordando temas variados de interesse dos espiritualistas, 
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submetendo o meu campo mental ao seu Corpo Espiritual de 
elevadíssima dinâmica eletromagnética. 
 

   
 

   No caso aqui, o dessa psicografia acima, passamos a lhe 
perceber a presença físico-astral quando travávamos um 
interessante diálogo com uma nova amiga do Facebook 
residente na cidade de São Paulo, pois me dizia ela que estava 
atualmente estudando os livros deste grande yoge da Vida 
Maior, embora ele mesmo passasse a me estimular a continuar 
dando atenção a esta cara irmã espiritualista, já que, a cada 
momento do nosso bate-papo, ela ia se empolgando cada vez 
mais pelas minhas experiências mediúnicas junto ao Espírito 
desse mestre, apesar da sua sistemática recusa em nos 
permitir que lhe identificasse aqui a reencarnação 
passada, pelo menos uma delas e a que mais tem haver com 
este novo livro de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, isto, 
segundo ela mesma me deixou informado, pelo fato de, ela, 
simplesmente estremecer diante das possíveis investidas dos 
“insistentes detratores da vida mediúnica alheia”, citando-me 
como “a cobaia da vez”, quando eu mesmo fiz questão de lhe 
frisar: particularmente os que estão dentro da causa espírita 
metamorfoseados de “boas figuras”, quando, em verdade, não 



            Livro # 24: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 5 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book 
2016 

184 

passam de perversos homens e mulheres que nada mais fazem 
do que tentar destruir a obra e o serviço cristão alheio, 
construído a duras penas, geralmente, por médiuns iniciantes e 
que, em nada, ou quase nada, se identificam com as suas 
mazelas morais, mais afeiçoados à chaga do materialismo 
desordenado... 
 

 
 

   Para ser sincero aos amigos que haverão de estudar estas 
modestas páginas pinceladas em sincero carinho e respeito aos 
que nutrem desejo pelas coisas do mais Alto, eu não saberia 
precisar onde exatamente o Espírito Yogananda se encontrava 
nesse exato momento, entretanto, durante a psicografia de 
agora, pude observar, pela nossa interessante clarividência 
retrocognitiva, que esse grande mestre se encontrava numa 
Região Espiritual bastante inferiorizada, apesar de estar, quase, 
justaposta a nossa Dimensão física, terrena, como se ao 
mesmo tempo, e creio nisto, estivesse dando a sua assistência 
socorrista a determinadas Entidades do Mundo Espiritual 
Inferior, quando, inclusive, eu pude notar que as suas 
emanações perispírituais chegavam a mim como se estivessem 
sendo projetadas, a partir dele mesmo, em camadas 
seqüenciais e encadeadas uma após a outra, em feixes 
pouco luminosos e cintilantes de tom verde claríssimo, embora 
não muito distante da condição humana corriqueira, creio que 
isso para não afetar os seres invisíveis em aturdimento com a 
sua potente elevação moral. 
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   Pois bem, à proporção que víamos a sua imagem ao longo 
do corredor dimensional, por assim dizer, em forma de 
esferas espirituais distintas, observávamos nitidamente 
como as suas próprias projeções áuricas chegavam até o meu 
ambiente domestico em pleno solo material em minúsculas 
rajadas cintilantes, tremeluzentes, e numa dinâmica precisa, 
quão disciplinada. 
 

 
 

A semelhança do talhe facial de uma encarnação em relação à 

outra é mesmo de arrasar. Pena que tenhamos que manter em 

“segredo” para o público em geral (risos). 
 

   Porém, precisamos trazer a público, também como forma de 
valorizar a história espiritual das Grandes Personagens 
Femininas da Mediunidade no Mundo, a informação, mesmo 
que parcialmente, de que a nossa recente amiga pelo 
Facebook, Senhora XXX, trata-se da atual reencarnação da 
valorosa médium inglesa: GRACE ROSHER, como, aliás, esta 
poderá ser estudada em suas peripécias mediúnicas, também, 
no magnífico livro do Dr. Carlos B. Loureiro: “AS MULHERES 
MÉDIUNS” (Edição FEB), ilustrando as mentes dos estudiosos 
espíritas contemporâneos acerca da tarefa apostolar não 
somente desta nossa irmã como a de muitas e muitas outras 
companheiras que, no passado recente da experiência terrena, 
deixaram um inapreciável legado de amor e devoção ao 
serviço de investigação psíquica, embora hoje, a depender 
do caso e das circunstâncias, algumas delas acabam por 
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inviabilizar as suas novas tarefas espirituais, seja por receios 
doutrinários, medos exacerbados, conflitos psicológicos ou até 
por questões pessoais, de vida familiar. 
 

   Com isso, cremos, aqui procuramos, pelo menos em parte, 
nos desincumbir da graciosa tarefa de trazer as magníficas 
Revelações Espirituais sobre a VOLTA de algumas destas 
maravilhosas mulheres do passado que, indiscutivelmente, 
fizeram muito pela consolidação do trabalho anterior realizado 
por Allan Kardec, visto que cada uma delas, embora as suas 
imensas preocupações familiares, religiosas e sociais, ajudaram 
a construir o edifício inacabado do Espiritismo numa época 
que tudo era muito mais difícil para qualquer um que se 
atrevesse a varar os portões obscuros do clero de Roma, 
particularmente, embora até entre os sábios de sua época, nos 
finais do século XIX e começo do século XX, elas eram tachadas 
de loucas ou marginalizadas como pessoas ignorantes e de má 

fé, quando, hoje, graças ao Bom Deus, já muito 
distante dos tempos primitivos da Doutrina 
Consoladora de Jesus, às reconhecemos como 
verdadeiras heroínas do passado espiritualista 
terreno e inesquecíveis mártires da Espiritualidade 
Superior. 
 

     
 
   Por isso, meus caros leitores, tanto eu quanto os nossos 
Benfeitores da Vida Maior, mesmo porque são estes bondosos e 
diligentes amigos espirituais que nos orientam as tarefas na 
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mediunidade e na nossa vida moral, estamos sempre a alertar e 
chamar a ateção dos demais companehiros de Doutrina Espírita 
para o quanto de responsabilidade cabe em nossas mãos, visto 
que não somente as grandes MULHERES MÉDIUNS como os 
veneráveis HOMENS MÉDIUNS do passado próximo, ou 
remoto, da nossa vida planetária, agora reencarnados, estão 
sobremaneira necessitados da nossa mais prestimosa atenção, 
pois não podemos nos esquecer de que cada um de nós, que 
já labutamos a mais tempo na causa do Consolador, 
estamos diante de uma grave crise moral, quando ao invés de 
estarmos nutrindo estes valiosos seres, homens e mulheres 
médiuns, com o que existe de mais legitimo em nossa santa 
causa, que é o sentimento de solidariedade Cristã, estamos 
mesmo é lhes encharcando os espíritos valorosos com mais 
duvida e, pasmem, com mais pessimismo diante da auvorada 
gloriosa que lhes aguadariam, ou há de lhes aquardar, caso não 
venham a dar para traz em suas tarefas espirituais, mesmo que 
seja como a que temos visto por meio de nossos livros 
mediúnicos, pelo simples desejo de ver os seus liriosos nomes 
vinculados à divulgação da Reencarnação, como Lei Perfeita 
de Deus para todos os globos do Universo. 
 

 
 
   E quanto mais realizarmos por cada uma delas, quanto por 
eles, todos nós seremos mais beneficiados, segundo a Lei de 
Ação e Reação. 
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   Mas como eu ia dizendo, são essas MULHERES MÉDIUNS, 
fantasticas criaturas de Deus, que voltam do passado terreno 
para clarear os corações humanos pela força inesgotável da 
paixão, do sentimento e da delicadeza, pois, embora seja cada 
uma delas um universo emotivo e sentimental a parte, 
indiscutivelmente, todas são preciosas dádivas celestiais que 
haverão de nutrir os corações masculinos da terra, e mesmo os 
femininos, com o poder inesgotável do AMOR SEM MÁCULAS. 
 

 
 

   Fica aqui, mais este nosso singelo registro histórico-
mediúnico. 
 

   Que Oxalá seja louvado. 
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AS FORÇAS SEXUAIS DA ALMA 

 

Estou febril de desejo por você, 
Queria lhe sugar os lábios 

E escorrer minha ALMA pelo seu corpo... 
 

Me deliciar em seu deleite, 
Arder em chamas no seu fogo!... 

 
Criando vida em seu gozo, 

Ó minha querida!... 
 

   
 

Alma Eros (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 17 de outubro de 2016) 

 

   Nota do médium: O Sexo faz parte da natureza humana e 
espiritual, comum a todos os Espíritos, sem ele, como o 
entendemos ou não,  a reencarnação não aconteceria, seja ela na 
Terra dos mortais ou nas Dimensões dos Homens invisíveis... 
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   Por isso, algumas de nossas experiências sexuais no âmbito da 
Espiritualidade, mesmo quando estamos em plena atividade física, 
ou seja, sem nenhum transe profundo, temos relatado no 
decorrer de nossa tarefa na mediunidade, visto que, por mais 
absurdo que possa parecer, ainda existe um “tabu” muito grande 
entre os espíritas sobre este empolgante tema, o da Sexualidade 
Além da Morte, não que outros autores, encarnados e/ou 
desencarnados, não já tenham trazido a sua parcela de contribuição 
nesta seara alegre e feliz do Sexo bem praticado e bem sentido, 
mas é que, infelizmente, pouca coisa ainda foi dita, ou, pelo menos, 
ainda há muito o que ser ofertado ao Mundo Físico por meio da 
literatura fascinante do Espiritismo moderno, pois desde sempre o 
Espiritismo existe, tal qual nos orientou Allan Kardec pelas páginas 
da sua cativante “Revista Espírita”. 
 

 
 

   Para mim, em particular, que humildemente reconheço a minha 
grande incompetência acerca de muitos assuntos transcendentais, 
pelo menos neste eu posso assegurar aos homens e mulheres da 
experiência terrena que o Sexo, sim, existe após a perda da vida 
material, e, a depender do caso, ou da Região Espacial para onde 
for levado o indivíduo por força da sua condição espiritual, há de 
encontrar por lá, na Vida Espírita, uma atividade sexual tão comum 
a cada um de nós quanto o temos apreciado por aqui, embora, em 
condições mais elevadas, é certo que os corpos femininos e 
masculinos, mais ou menos desmaterializados, se apresentarão ao 
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nosso tato, e aos nossos sentidos, tão maravilhosos e tão 
delicadamente atrativos, que naturalmente os levaremos a conta de 
alguma estrutura fisiológica talhada nos grandes palácios de Eros, o 
Arquétipo da Sexualidade e do Erotismo humano-espiritual, pois a 
Beleza e a Sensibilidade sempre haverão de andar de mãos 
dadas com o Amor e a Ternura, variando de humanidade para 
humanidade dentro do infinito conjunto de Universos criados e 
mantidos pela Gloriosa Mente de Deus. 
 

 
 

 
 

Almas Gêmeas 
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Fim 
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”Memórias felizes... são lembranças e 
recordações de épocas que batem dentro 

de nossa alma como orvalhos de 
esperança para o futuro!...”  

 

– Elvis Presley 
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Elvis Presley Family Photos, 1971 
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_________________ 
  

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática, 
mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos 
os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o 

nosso próprio coração no conteúdo da obra original:  
 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO” (VOL. # 5).  
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 
  

- 1ª. versão:  11/2016 (backup original preservado & guardado). 
- Revisão visual & ampliação: 11/2019 (arquivo disponível no nosso Site Espírita), sem 

qualquer prejuízo para a obra original. 
 

_________________ 

 

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

ILUSTRADA PELA         

MATEMÁTICA DE DEUS!! 

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas 

Tarefas na Mediunidade com Jesus Cristo                           

(1996-2016)___ 

   
 

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 no decorrer dos anos). 

 

www.facebook.com/vivaldo.psfilho   

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

OS ARQUIVOS (EM PDF) DE TODOS OS LIVROS PSICOGRAFADOS 

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

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 

http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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A Coleção completa:                                          

“Mensagens de Além-Túmulo” 

V O L U M E S # 1, 2, 3, 4, 5                                         

& ainda o Vol. 6 (inédito) 
 

Com novas capas, revisões de textos e mais 

ampliações, que seguramente vem para 

enriquecer ainda mais o que os Espíritos de Elvis 

Presley & Clara de Assis, com Espíritos Amigos, 

vem nos ofertando desde o ano de 2012. 
 

 

  
 

      Livro # 2, Vol. 1 (366 pág.)      Livro # 13, Vol. 2 (228 pág.) 

_____________ 

A nossa intenção é a de fazer com que cada leitor passe a 

sentir como vivem e como pensam os Espíritos Superiores 

da 9ª. Esfera Espiritual da Terra, que continuam               

brilhando no Além-Tumulo!! 
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A proposta essencial de nossa tarefa, como discipulos de 

Allan Kardec & Chico Xavier, por questões obvias, 

continua e será sempre a de esclarecer a existência 

humana com a Mensagem Gloriosa de Jesus Cristo, 

tratando de Ciência, Filosofia e Religião em seus variados 

aspectos, com particular atenção para a Reencarnação e a 

Mediunidade, visto que o nosso médium traz em si mesmo 

os conteudos sobre estes dois palpitantes temas, por ser 

ele a reencarnação de São Luis IX, o Apóstolo Espiritual da 

Codificação Espírita!... 

   

      Livro # 14, Vol. 3 (134 pág.)      Livro # 15, Vol. 4 (118 pág.) 

_____________ 

Estamos em festa, glorificando a Vida Perfeita com Deus, 

embora estejamos ainda todos A Caminho da Grande Luz, 

mas confiando que as nossas dores e aflições de agora 

serão, em muito breve, substituidas por paz e alegria, 

afinal nascemos para a felicidade plena!! 
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Deixemos de lado toda manifestação de desconfiança e 

dúvida, abençoando a obra de Kardec & Chico com o 

nosso coração totalmente aberto para recebermos do Mais 

Alto as claridades do Evangelho, que ambos souberam nos 

recomendar pelas suas próprias vidas em testemunho de: 

Justiça, Amor e Caridade!... 

   

  Livro # 24, Vol. 5 (202 pág.)      Livro # 98, Vol. 6 (163 pág.)           

Uma coleção em 6 Volumes, que pretende iluminar as 

mentes e corações da Terra, pelo que existe de mais 

importante na Vida Universal: O AMOR!!! 

 OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) ESTÃO 

DISPONÍVEIS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho: 
 

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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_______________ 
 

 

Elvis Presley, 1960.  

(A Reencarnação do Rei Daví bíblico) 

 

Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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Mensagens de Além-Túmulo 

VOLUME 5 – Treasures of my Heart 

 

   
 

Os Espíritos que aqui se apresentaram, por força de sua gentileza e 
profunda consideração à Jesus Cristo, são personalidades da Vida 
Superior da Terra que, em suas últimas encarnações, fizerem de 
tudo, lutaram o quanto puderam, para favorecer ao mundo dos 

seres mortais o que de melhor possuíam, já que tudo fizeram e de 
tudo contribuíram para que a vida terrena ficasse um pouco mais 
amena em suas condições de sobrevivência, seja na Cultura, na 

Arte ou na Ciência, pois não podemos nos esquecer de que cada 
um deles se revestiu de matéria para fomentar entre as civilizações 
do planeta: O AMOR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E AO 

PRÓXIMO MAIS DO QUE A SI MESMO!... 
 

Se eles conseguiram ou não essa façanha, somente Deus poderá 
lhes julgar os resultados e as intenções!... 

 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 09 de junho de 2015) 

OBRA GRÁTIS – BY ELVIS PRESLEY/CLARA DE ASSIS – 11/2016. 
Revista & ampliada: 11/2019.   


