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

www.vivaldoespiritismo17.com.br

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

____________

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

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

_______________________
PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS

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

_______________________
Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) este livro digital (PDF),
basta que o interessado vá diretamente para o específico link:
VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus
(vivaldoespiritismo17.com.br)
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Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier.

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

O Presidente Espiritual da
‘Sociedade Espírita de Paris’,

ao tempo da Codificação Espírita
com Allan Kardec, no século XIX.

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

__ São Luis IX (9)__
E a 9ª. Esfera Espiritual da Terra
(Arte em geral ou Cultural e Ciência)
______****______
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Carmem Miranda & Heloísa Millet.

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste

”A Rigor Tudo é
MEDIUNIDADE” (Vol. # 1), foram capturadas em
trabalho espiritual:

fontes diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. Por
isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem em
consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de
utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de
solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer

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

1a versão: 06/2015 by Vivaldo P. S. Filho
3ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 11/2021.

Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de Odilon
Fernandes, com Esp. Amigos, vem dar prosseguimento
as obras anteriores de Vivaldo P. S. Filho que preparam
a (sua) atual Missão Mediúnica do Espírito São Luis IX
(já reencarnado no Brasil), que à época da Codificação foi
o Presidente Espiritual da Sociedade Espírita de Paris,
orientando de mais perto os Serviços de Allan Kardec junto
à Falange do

.
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______________
NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM:
Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época
sobre esta específica obra (# 3), a sua publicação em
nosso
se deu no ano de 06/2015, mas
temos o backup (opcional), deste Livro (3), que foi
preservado em arquivo Word para uma possível
conferência histórica e/ou doutrinária, que tem a data
de 03/2018, quando para o backup em PDF, existe em
nosso acervo digital também com datas de 06/2015 &
03/2018, que poderão servir para alguma conferência
histórica e/ou doutrinária, caso isto seja do interesse de
algum pesquisador ou pesquisadora.

As capas: da 1ª. versão, de 06/2015 & da 3ª. versão, do mês 11/2021.

Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação,
segundo este backup opcional de 03/2018!!
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Pelo que podemos observar de seu conteúdo, este Livro # 3, que agora
damos início a sua Revisão & Ampliação, começou a ser recepcionado
no ano de 2012 e vindo a ser concluído em 2014-15, quando finalmente
foi pulicado (digitalmente, em um arquivo PDF) no ‘Site Espírita’, quando
devemos lembrar que, por esta época inicial de sua psicografia, o estimado
Vivaldo sequer imaginava se tratar da atual reencarnação do Espírito São
Luis IX, o que somente veio a saber no mês (10) de outubro de 2015,
quando passou a recepcionar a obra original...
. (Espírito W. K. – 16/11/2021).
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______________

______________
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O Espírito Veneranda,
Ministra da Cidade Espiritual ‘Nosso Lar’.
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Prefácio
_________________

O CASAMENTO PERFEITO!
Nestas

páginas muito modestas, se inicia uma

nova empresa à luz do Espiritismo-Cristão, que, por
completa felicidade nossa, temos o prazer de
prefaciá-lo com alguns apontamentos rudimentares
de nossa, ainda, tão acanhada compreensão dos
Mecanismos que envolvem a natureza íntima e
naturalmente que a manifestação da Mediunidade
Esclarecida em Jesus Cristo, quanto Santificada em
Allan Kardec & Francisco Cândido Xavier, sim, porque
não podemos desconsiderar o fato de que, mesmo
atuando aqui e ali já com os propósitos mais elevados
de melhoria íntima, não existe condição alguma para
qualquer um de nós, que estejamos encarnados e/ou
desencarnados, para que, pelo menos na nossa atual
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condição espiritual, conseguirmos saber por terceiros
ou averiguar por si mesmo sobre isto que não seja
pelas páginas que nos foram oferecidas pelo Cristo,
em seus Evangelhos, ou por estes seus dois mais
graduados Espíritos pela Doutrina Espírita, embora a
literatura e a cinematografia terrena sempre estejam
a nos sugerir alguma coisa Além... – Risos.
Por favor, claro que não menosprezamos qualquer
conhecimento, o sadio conhecimento, mas, em se
tratado de Espiritismo, como é o nosso caso,
precisamos estar atentos não somente ao conteúdo
do que surge diante de nós quanto aos meios pelos
quais são Desvendados!!..., sim, porque a ética faz
parte também da vida moral dos Seres Invisíveis, ou
vocês pesam que seria diferente por aqui tanto as
tomadas de decisões quanto a busca pela solução dos
infindáveis enigmas dos Universos?!!...
A turma que aparece neste Livro de # 3, não
poderia ser da melhor qualidade! – Risos.
Um casamento perfeito entre Ciência, Filosofia, e
Religião, que, agora, vemos formalizado por meio
de três (3) grandes figuras do nosso movimento
espiritualista: de ontem, de hoje, quanto do sempre
e eterno amanhã...
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Temos aqui, então, a Mediunidade encarada sem
formalismos ou peias que possam vir a ser motivo de
grandes confusões doutrinárias, explicada de forma
simples e através de narrativas que haveremos de
saboreá-las com o maior interesse possível, mesmo
porque são direcionadas a todos aqueles (as) que,
assim como cada um de nós desencarnados, estão
no mundo carnal avidamente interessados em novas
Incursões nos meandros do Além-Túmulo.
Cada Capítulo, como cada uma das suas páginas,
expressa, singelamente, a beleza e a extensão pela
qual se manifesta a Vida para Além do Grande Portal
da Morte, configurando assim, e tão somente assim,
a experiência transcendental dos seus sábios Autores
Espirituais, tanto quanto as peripécias mediúnicas de
nosso próprio aparelho transmissor, o estimado
amigo Vivaldo, facultado a cada um dos leitores e
demais estudantes, em particular, compreender, de
uma vez por todas, que a Mediunidade, quanto as
Revelações Espíritas, não teve início com Allan
Kardec como não teve o seu fim com Chico Xavier,
apesar de serem estes dois os nossos principais
salvaguardas diante de qualquer uma investida
experimental, e mesmo teórica, nos subterrâneos do
nosso Inconsciente.
Os seus Autores, podemos dizer que já são
bastante conhecidos pelos mais estudiosos da
Doutrina, muito embora tenhamos a certeza de que
muitos de seus escritos originais, de quando ainda se
encontravam encarnados, e na atualidade por outros
médiuns, tenham já passado pelas vistas de um ou
de outro companheiro UM TANTO MAIS interessado
em se esclarecer sob o prisma do Consolador.
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Vejamos, nestas poucas linhas despretensiosas, o
interesse destes (3) Amigos Espirituais em trazer ao
público cativo da boa-leitura, sob a chancela dos
Imortais do Mundo Superior, algo de muito instrutivo
e de muito proveitoso que possa, verdadeiramente,
suprir os nossos queridos irmãos e irmãs do solo
planetário com o que existe de belo e de saudável
para além da tênue faixa vibracional que distingue,
ou separa, uma existência humana carnal de uma
existência humana espiritual.
Eles voltam do Além em busca daqueles e daquelas
que se dispuserem, verdadeiramente, a caminhar
com Jesus de Nazaré, unindo-se ao grande cortejo de
Almas-Afins que prezam pelo bom estudo e primam
pela qualidade moral da própria existência.

Sigamos a frente!

Isabel de Aragão (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
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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 (no Livro:
, André Luiz/Chico Xavier, pela 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, a data do seu
falecimento.
De minha parte, posso testemunhar que ela foi a
reencarnação de Isabel, a prima de Maria (por uma
Reencarnação “Múltipla” com esta mesma!), e a 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
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_________________
Nota do médium em 18/06/2021 (Reprise):
Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a
reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade
Espiritual

Veneranda

é o nosso mais graduado Guia

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

“Quem faz o pouco faz o muito, tanto no bem...
quanto no mal.”
(Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho, 2012).

Nos mundos ainda inabordáveis pelo Homem da
Terra, temos encontrado uma Lei irrefutável e
imutável, que, segundo temos compreendido, apesar
de nossa, ainda, extrema desvalia moral, segundo os
preceitos de Paulo, o Apóstolo, haverá de ser a regra
angular para todos os povos e todos os seres da
Criação: A Caridade.
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Sem ela, os meus irmãos do Brasil, por exemplo,
estariam todos e todas numa situação que até então
vislumbramos, mais particularmente, no hemisfério
norte de vosso planeta: na quase miséria total pelos
arroubos do seu orgulho e no seu insano egoísmo
pátrio, sem que muitos e muitas sequer cogitem de
que verdadeiramente “somos todos irmãos perante
Deus”.
É de lamentar que muitos dos povos que habitam
o Planeta Azul ainda se encontrem em contemplação
da sua self apenas da boca para fora, sem se darem
cota de que existe o Ser mais profundo, apesar da
campanha multissecular de estratégias pacifistas,
pelas quais apenas e tão somente vislumbram-se o
sentimento de posse e o arregimentar de soluções
meramente nacionalistas, com fortes repercussões
na dissociação dos valores da Benevolência Real e
sempre duradoura.
Encontramos aqui, no grande cinturão verdejante
das terras do Cruzeiro, um excelente manancial de
hospitalidade e de fraternidade jamais visto na
História recente do Orbe.
Sentindo-nos novamente em casa, temos apenas a
acrescentar de que muito deveremos ainda fazer e
operar no âmbito de nossas realizações mais íntimas,
de onde partirão as luzes que haverão de iluminar o
Reino de Deus, que está onde sempre esteve, por
dentro, por fora e por entre nós mesmos.
Afinal, vocês não haverão de se admirar com as
nossas singelas palavras, já que, por demais, temos
repetido, por outros médiuns da Ciência dos homens
materiais, que a Vida se manifesta em diferentes
formas e por meio de múltiplas peculiaridades, sejam
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estas formas, estas forças, e estas intrigantes e
múltiplas peculiaridades, observadas pelo ponto de
vista mediúnico ou então pelas artificialidades da
materialidade cientifica: A Física das Partículas.
A segurança do Planeta Terra (a 5ª. Esfera),
quanto das suas demais e diversificadas Dimensões,
está em vossas mãos... E mais particularmente em
vossos corações... Sim, principalmente o coração
de cada um de meus irmãos e irmãs do planeta!...
E, apesar dos constantes chamados que temos
dirigido os nossos irmãos e irmãs, encarnados e/ou
desencarnados, compreendemos, e é de lamentar,
que muito pouco ou quase nada de gente tem se
empenhado em fortalecer-se para os embates que
haverão de surgir num horizonte que poderíamos
denominar (espacialmente) estar LOGO ALÍ...
Seja no Plano Espiritual ou no Plano de matéria
mais sólida, onde habitam os meus irmãos e irmãs,
haveremos todos e todas de cumprir o mandamento
do: “Amar a Deus sobre Todas as Coisas... E ao teu
próximo como a ti mesmo”. (O.E.S.E.).
Não nos enganemos e nem fechemos os olhos a tal
realidade, mesmo porque seria comprometer-se com
o mal e um atestado de insanidade, principalmente
em relação a aqueles e aquelas aos quais já se
denominam como Cristãos-Espíritas.
Filhos do Altíssimo que somos, invariavelmente,
todos nós haveremos de colher o que houvermos
semeado...
- Seja em forma de muitas bênçãos, segundo o
bem praticado com amor e desprendimento.
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- Seja em forma de sofrimento e lágrimas, segundo
o mal realizado.
O momento é este e não será postergado pelo
Senhor da Vinha...
E Ele está atento ao menor sinal de nossa boavontade!!...
Nada Lhe escapará ao Divino Olhar e nada se
distanciará, como uma verdade absoluta, do Seu
profundo e Misericordioso Amor por todos nós.
Sejamos sábios, meus filhos, e sejamos bons.
Aproveitemos estas singelas páginas, promovidas
pelas recentes histórias pessoais de abnegados
Instrutores Espirituais que, por mais uma vez, vem
em busca de qualquer centelha de arrependimento
de meus irmãos e irmãs, na intenção generosa de
lhes ofertar o abraço firme e o osculo da Misericórdia
Divina, dos quais se fazem portadores muito leais e
profundamente solidários.

Que Jesus Cristo nos abençoe e que fiquemos com
a sua Eterna Paz.

ADOLFO, Bispo de Argel (Espírito)
(Salvador/BA, 06 de outubro de 2012, às 20h25min)
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Nota do médium: Segundo observamos e fomos
informados pelo Dr. Odilon Fernandes, o querido
Instrutor Espiritual poderia naturalmente ter-nos dado
mais provas da sua Identidade-Espiritual a partir de
irradiações de seu pensamento, exatamente como fora
transmitido por ele e percebido pelos médiuns que
serviram a Kardec ao tempo da Codificação Espírita, no
século XIX.
Fora quase como se estivéssemos ao tempo do
Codificador e a testificar, por minha Clarividência e
Clariaudiência, não apenas os termos empregados
fisicamente pela Venerável Entidade, Adolfo, como se a
sua linguagem, postura, e as suas próprias articulações
da fala estivessem partindo deste grande Instrutor ou
sendo recebidas pelos seus médiuns, à época, em forma
de emanações fluídicas.

A mediunidade em suas múltiplas manifestações deve ser levada em
consideração em relação a cada médium.

Como nos explicou o caro Dr. Odilon: “O amoroso
Amigo Espiritual preferiu se utilizar de condicionamentos
animistas, próprios do médium e dos autores espirituais
do presente trabalho, para transmitir ao vosso plano de
ação terreno o seu pensamento em uma linguagem mais
apropriada à realidade contemporânea.”
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__________
Nota especial extraída às 22h29min de 06/10/2012
da fonte Internet/Google, pelo “Jornal Mundo Espírita” Outubro de 2001:

As mensagens inseridas pelo Codificador se
encontram na terceira obra, O Evangelho Segundo o
Espiritismo, sob as denominações de "O orgulho e a
humildade" - Instruções dos espíritos, cap. VII, item
12, datada de 1862, em Marmande; "O duelo" Instruções dos espíritos, cap. XII, item 11, de 1861,
mesma localidade e "A beneficência" - Instruções dos
espíritos, cap. XIII, item 11,
escrita em Bordeaux em 1861.
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PRIMEIRA PARTE

dos
__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina
Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de
detalhes fotográficos (desenhados pela querida médium
mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes
Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual
do nosso orbe planetário.
__________________

Trazendo

do Plano Espiritual, de onde na sua
generalidade eles residem e trabalham, da referida
9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica
obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André
Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de
Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora
IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
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A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis
Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera,
numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho,
que nasceu e reside atualmente na Cidade de São
Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os
Santos), no Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do precioso projeto em curso estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9)
de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo
mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em
PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos
Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis
Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em
obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi
produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”,
pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos
Espíritos André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a
ser atualizado pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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Capítulo # 1
_________________

CANDIDATO À MEDIUNIDADE
“Livre do corpo denso, pelas portas do sono, a alma adentra o Mundo Espiritual,
vivendo ali as mais variadas experiências.”
(Espírito Odilon Fernandes/Carlos A. Baccelli, “MEDIUNIDADE E
CAMINHO”, cap. VIII, IDE, 1992).

Seria muito oportuno para o iniciar de nossos
modestos apontamentos termos em mente as
orientações seguras do estimado companheiro e
luminoso Espírito André Luiz, em sua obra... “OS
MENSAGEIROS” (por Chico Xavier, pela Editora da
FEB), um Livro que apesar dos quase setenta anos
transcorridos de sua primeira edição continua tão
atual quanto qualquer compendio da nomenclatura
científica e técnico-mediúnica da atualidade.
Melhor dizendo... iremos mais além.
Esta obra de causar espanto em qualquer estudioso
da Mediunidade com Jesus, haverá de transcorrer os
próximos setenta anos, numa boa perspectiva, e
ainda estará, senão no primeiro lugar, na condição
de um dos maiores destaques da Santa Doutrina dos
Espíritos.
Como temos dito alhures, muito tem se cogitado
de paranormalidade, quando a maioria de nossos
companheiros do Orbe sequer cogita das realidades
da Vida Imortal, apesar de ter-lhes chegado às mãos
inúmeros relatos de médiuns e de autores
desencarnados sobre as suas vivencias no âmbito da
Espiritualidade.
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Por nossa vez, temos a certeza de que, apesar dos
arroubos de euforia inicial, os nossos colegas em
Espiritismo, particularmente, não estão fazendo a
mínima questão de, verdadeiramente, romperem
os liames da ignorância e com o vigor, e a necessária
resistência, avançarem portas adentro dos meandros
da Mediunidade e da Espiritualidade Superior.
Não faz muito, estivemos na companhia do
médium que nos atende no momento, o querido
Vivaldo, durante um rápido Desdobramento
Espiritual semiconsciente, sim, em uma verdadeira
aventura extrafísica, já que, para nós, tanto quanto
para este colega encarnado, muito pouco sabíamos a
respeito do que iríamos encontrar na empreitada que
ora se realizava sob os auspícios da TecnologiaSuperior, posta à serviço do socorro a um “médium”
que se encontrava, ou melhor dizendo: “se encontra”
em vias da loucura pelo egoísmo e pela vaidade, num
desprezo quase que completo às suas próprias
potencialidades latentes.
Após o desprendimento astral do nosso particular
medianeiro, adentramos sutilmente algumas Esferas
ainda desabitadas pelo sentimento amoroso e, ato
contínuo, fomos caminhando sem sopitar do que se
passava ao nosso redor para que não tirássemos a
atenção de Vivaldo do objetivo que havíamos nos
preparado anteriormente, isso por vários meses de
estudo da neurofisiologia humana (encarnada e
desencarnada).
Notávamos que o companheiro se assemelhava a
uma verdadeira antena viva, a captar e transmitir
imagens que eram projetadas não só a partir do
ambiente astral como de sua própria percepção
interior, como se ambas as frequências estivessem
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conjugadas por forças teledinâmicas, espacialmente
e magneticamente, em Dimensões distintas, porém
incorporadas uma à outra pela relatividade de suas
interexistências.
Ao adentramos o ambiente doméstico do sujet que
haveria de receber nossa Assistência, tomamos de
imediato um grande susto... Em decorrência do alto
teor de toxidade das emanações mentais inferiores,
diversos tipos de vibriões se movimentavam pelo
ambiente astral, e quase físico, que os habitantes da
moradia terrestre mais se assemelhavam a esponjas
humanas de detritos altamente inflamáveis, que,
apesar do extremo desconforto para eles, serviria
para a própria queima do material pestilento a que
se faziam ‘eminentes’ produtores.
Nossa Equipe Diretora, formada por três médicos
Instrutores além de mais uma dezena de Entidades
fortemente armadas com lasers de última-geração,
não teve outra alternativa que não fosse a de
imediatamente fazer reduzir o perispírito do nosso
médium em Desdobramento Astral, que já acusava
extremo desconforto em si mesmo pela atividade
espiritual esquisita do ambiente.
Uma vez tendo sido miniaturizado o corpo astral do
companheiro sob os nossos cuidados, passamos a
introduzi-lo, lenta e cuidadosamente, pelo chacra
cardíaco do assistido, por meio de uma pequena
incisão no ventrículo esquerdo, que já, literalmente,
jorrava plasma sanguíneo aos borbotões.
Munido de capacidade mental aguçada, além de
um aparelho de comunicação, foi então o querido
companheiro adentrando a dimensão mais íntima do
“sentimento” a que se fazia titular o pobre amigo
encarnado que estava se valendo inconscientemente
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das preces de sua amorosa genitora para que
pudéssemos lhe ajudar com a eficiência necessária e
a eficácia possível. Para a nossa surpresa, o Vivaldo
se manteve bastante tranquilo, mais interessado no
ambiente “curioso” pelo qual transitava ali do que,
propriamente, na Assistência ao próprio enfermo. –
Todos sorriram!
Como nos mantínhamos conectados visualmente
por aparelhagem específica de nosso plano de ação,
e a partir das próprias emanações mentais do colega
encarnado em Desdobramento, víamos como ele se
movimentava no ambiente interno do sujet e as
respectivas reações emocionais de ambos, já que
qualquer descuido de nossa parte poderia o nosso
agente se reconstituir magneticamente, voltando
ao seu tamanho e peso original, o que seria uma
catástrofe para o nosso assistido e uma grande
lamentação de nossa parte. Os riscos seriam graves,
mas a urgência fazia a hora e não tínhamos uma
outra alternativa que não fosse a Imersão de um
Trabalhador nosso aquele psiquismo.
Isso mesmo, nossa intenção era exatamente a de
alcançar a intimidade mais profunda de sua glândula
pineal...
Fora ele levado, então, à área específica do
encéfalo pela corrente sanguínea envolta, sedo que
Vivaldo estava usando de uma roupagem especial em
forma de cápsula plástica e que foi manufaturada
em nossa Dimensão sob medida biométrica para
ele e que, ao ser vestida, rapidamente se ajustava
integralmente, célula a célula, ao seu corpo físicoastral, dando-lhe desenvoltura e segurança, já que a
mesma lhe dava condições de não só manter a
estabilidade neuro-fisio-química como tinha a função

34

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho

primordial de reconstruir automaticamente as
suas células danificadas por força dos bombardeios
deletérios que haveria de ser vítima, oriundos da
colmeia de agentes patogênicos viventes na
estrutura físico-mental do enfermo que naquele
momento se encontrava em Atendimento, durante o
trajeto que, para uma melhor compreensão por
nossos leitores e leitoras, diríamos, equivaler a uma
média de três horas de vosso cronometro. Embora,
para o querido Vivaldo não tenha transcorrido mais
do que poucos minutos, diríamos uns trinta minutos
da Terra...
As imagens que nos chegavam de dentro do corpo
do sujet eram de arrepiar. O nosso médium parecia
aterrorizado com tamanha visão pela qual era
constrangido a “transitar”... Ele sabia que aquilo não
se tratava puramente de imagens mentais criadas
como se fossem uma “irreal” cogitação daquele
“inconsciente”, mas que tratava-se de construções
“reais” e com vitalidade própria que eram
mantidas pela mente doentia de um médium
encarnado que, lamentavelmente, ainda, quase nada
havia feito pela construção de um Reino Divino
dentro do seu próprio mundo íntimo.
Não que o nosso irmão em assistência houvesse a
obrigatoriedade de ser “médium”, mas tinha sim o
dever de ele ser um homem bom...
No entanto, podemos asseverar que nenhum de
nós encontrará a Luz produzindo sombras sobre o
próprio caminho percorrido.
E no caso da mediunidade, em particular, que se
trata de uma ferramenta propiciadora de paz, tanto
para quem recebe os seus valores divinos, quanto
para quem os doa em amor e serviço, não poderemos
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lograr qualquer êxito na Vida Maior, uma vez
assumido o compromisso na Assistência aos cegos e
miseráveis do caminho, de ambos os planos da vida,
sem que estejamos devidamente entrosados com a
sua perfeita função, tanto técnica como na esfera do
sentimento.
O nosso agente em Desdobramento, havia então
adentrado uma região cerebral que mais parecia um
gigantesco e inimaginável, pelo menos para muitos
de nós, depósito de lixo psíquico (completamente
“palpável”!...), deixando-nos a todos extremamente
constrangidos e tristes com a situação.
Mas o trabalho precisava ser concluído... E assim,
fora implantado, pelo nosso Vivaldo, uma espécie de
rastreador metálico que serviria não só para nos
informar quanto às condições neuro-hormonais de
nosso assistido como, e principalmente, dar-nos
condições de averiguar a sua capacidade de
resistência aos pensamentos sombrios que se
acomodavam em sua mente, a partir do seu deleite
e gostos pessoais, como o de suas amizades sinistras
na esfera do invisível.
O retorno do medianeiro fora mais rápido que a ida,
já que além de termos mapeado o itinerário e o
mantido em nosso banco de dados através de uma
maravilhosa aparelhagem, que, para os amigos da
Ciência da Terra só se farão materializadas em seus
laboratórios nos próximos cinquenta anos, caso nada
de mais grave ocorra com a Humanidade, facilitando
dessa maneira a sua volta aos nossos cuidados e a
sua deslocação para o seu corpo físico que se
mantinha em semissono, exatamente como era de
nosso interesse, para que, como partícipe de nossa
aventura astral, mantivesse relativa lembrança das
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ocorrências extracorpóreas... O que fora confirmado
pela sua própria memória física.
Poderiam, ainda, nossos irmãos e irmãs da carne,
pesar do porquê não aludimos aqui aos aspectos de
“proteção”, não é isso?
Acreditamos, que alguns dos mais estudiosos e
dedicados ao Evangelho haverão de compreender
que, além da Assistência que se faz necessária aos
companheiros encarnados, em relação aos quadros
técnicos de cada tarefa no Além-Túmulo, é de
imperiosa necessidade a auto-responsabilidade que
os todos e todas haveremos de imprimir em suas
mentalidades, enfim, sem acharem que tudo cai do
Alto em forma de bênçãos, por isso a recomendação
é a de que, ates de concentrarmos a nossa atenção
as narrativas cientificas, foquemos naquelas que nos
eleva o Espírito, por isso que devemos observar o
quadro a cima como um simples exemplo da
necessidade que todos e todas temos de reforma
moral, reconhecidos de que se fizermos a nossa
parte o Alto não nos faltará!!...
Ou seja, se não participarmos, por nossa vez,
ativamente no trabalho de “limpeza” de nossa Casa
Mental, nada teremos a reclamar do Cristo, que, com
toda a certeza, nos lembrará: “Haverá prantos e
ranger de dentes”.

Odilon Fernandes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de outubro de 2012)
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Nota do médium: Creio, que possamos acrescentar
alguma coisa ao texto do eminente Instrutor da Vida
Maior, Dr. Odilon Fernandes, mais especificamente ao
item “lixo mental”, já que ainda, bem no início do eclodir
de minhas humildes faculdades mediúnicas, por volta de
1997, fomos partícipes de um fenômeno extremamente
novo para mim mesmos, à época, já que nada havíamos
lido ou estudado referente à técnica de Regressão de
Memória, já tão acalentada por diversos estudiosos da
Psicologia e da Psiquiatria.
Ou seja, ao deitarmo-nos pela noite para dormir, ainda
durante as minhas habituais orações, eu fui tomado de
surpresa com
que surgiam
a minha frente, por sobre a altura de minha cabeça,
numa visão clarividente impressionante, que logo
tivemos a certeza de se tratar de “camadas” de “detritos
mentais” que havíamos assimilado, ou nos servido de
alimento, nesta atual reencarnação, para uma, agora,
torturada iniciação mediúnica... O que me valeu,
também, por um maior esforço pessoal na retomada das
rédeas de minha própria existência.
Era como se passássemos a ver, claramente, numa
tela cinematográfica 3D de realidade impressionante
(apesar de tudo aquilo ter transcorrido na Dimensão
tetradimensional, ou acima do 5D), porém tudo com
uma tamanha vitalidade emocional que chegava a me
deixar perturbado e apreensivo.
As imagens iam sendo por mim acompanhadas como
se passassem do meu presente para o passado, e ao
chegarmos ao período gestatório da minha existência
presente ficamos extremamente sensibilizados com a
magnificência de Deus ao deixar-me presenciar não só o
meu próprio período embrionário, como o momento
exato no qual fora o nosso Espírito-bebê entregue nos
braços daquela que seria a minha atual mãezinha no
Plano Material, ao lado de daquele que seria o meu atual
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genitor, acreditamos, inclusive, que este tenha sido os
instantes que precedeu a minha reencarnação.
Sendo que, no instante que passaríamos a visualizar a
minha reencarnação antes deste período atual, fomos
literalmente barrados por uma espécie de portal
dimensional plástico, que não me deixou atravessar o
“tempo-espaço”, apenas ficando-me, como uma espécie
de clichê, a imagem da dimensão a seguir, a do Brasil do
início do século XX.
Em relação ao armamento a leaser, utilizado pelos
Espíritos Protetores que faziam a guarda da Equipe
Médica dirigida pelo próprio Dr. Odilon, me fez lembrar
de uma experiência que passei ainda no primeiro
semestre deste ano de 1997, quando após uma cirurgia
espiritual que realizada em minha estrutura físicoperispiritual pelo querido Espírito do Dr. Elias Barbosa,
acompanhado pela Benfeitora Elizabeth d´Esperance,
em meu próprio Lar, em Salvador/BA, cirurgia esta que
acompanhamos detidamente pela minha vidência e
pela audiência por aproximadamente 15-20 minutos.
Ao término da mesma, após as recomendações do Dr.
Elias, ficamos na companhia de atenciosos Espíritos
Protetores, que, segundo eles mesmos me informaram,
ficariam de vigília por toda aquela noite e madrugada ao
meu lado, isto para que eu não viesse a ter qualquer
perturbação de ordem obsessiva.
No entanto, sem sopitar o inconveniente da hora e da
“pergunta”, crivei o jovem Guardião com uma pergunta
que não conseguia calar:
- “Meu irmão, mas como é que vocês (havia ali mais
dois componentes na Equipe!), aparentemente tão
jovens, quase meninos (aparentavam em torno de 1820 anos de idade), vão me proteger de seres espirituais
que, segundo eu tenho observado e apreendido pela
Doutrina, são tão sombrios e perigosos”?!
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E a resposta, que acredito tenha sido a do Chefe da
Equipe e que me dava maior atenção, não se fez esperar:
- “Está vendo esse pequeno aparelho, Vivaldo”?
E me fez notar que ele carregava, em um fino sinto à
sua cintura, um pequeno objeto cinza-metálico com uma
pequena luminosidade azul em uma de suas
extremidades.
Disse ele:
- “Veja isso!”
Então, ao ser acionado um botão, não só visualizei
como me senti como se estivesse sendo sugado, e ao
mesmo tempo repelido, por uma corrente ou “onda”
elétrica e magnética, projetada tão intensamente pelo
seu pequeno objeto que pensei que iria “desencarnar” ali
mesmo.
Passei por um susto tão grande que levei alguns
minutos para me reequilibrar e me apaziguar
novamente.
E isso sob as vistas sorridentes do amoroso Protetor
Espiritual.
Fora neste momento que pensei comigo mesmo:
- “Poxa, esses obsessores não vão ter vez alguma!”
Assim, passei a noite mais tranquila de minha vida
atual, até aquele momento...
E nas três ou quatro vezes que eu acordei naquela
madrugada, ali estava de prontidão o querido Amigo
Espiritual velando por minha segurança e pela minha
saúde.
Foi uma benção de Deus!
____________
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E seguindo aqui o nosso pequeno esforço em tentar
acrescentar algo ao já exposto pelo caro benfeitor Dr.
Odilon Fernandes, lembramos agora de um outro
episódio que se deu há alguns anos atrás, quando já,
também, estávamos deitados e prontos para dormir
e fazendo a nossa prece habitual:
De repente, sem que pensássemos em nada a respeito
do assunto, veio à nossa visão clarividente, numa das
primeiras de nossas experiências deste porte, a imagem
do Centro Espírita que trabalhávamos como um médium
de psicofônia (de incorporação), em um bairro modesto
de Salvador/BA, que ficava relativamente distante do
local onde, à época, residíamos com a minha mãe e o
meu irmão caçula, quando, de repente, fui surpreendido
com uma rápida descarga de uma luminosidade intensa
que partia de uma espécie de “canhão”-futurista,
instalado no alto daquela Seara de Jesus e que, apesar
da distância, via com os meus próprios olhos surpresos
fazer uma incisão milimétrica e perfeita em meu corpo
físico, isso por todo o meu lado esquerdo do meu corpo
material, literalmente cortando as minhas carnes e
retirando/separando da minha própria estrutura física e
astral uma Entidade sofredora que se encontrava
acoplada/colada às mesmas.
Todo o processo não durando mais que 2-3 minutos,
que podemos dizer: longos!!...
Dentro deste prisma muito interessante da Ciência dos
Espíritos, à luz da Educação-Evangélica, cada vez mais
todos nós vamos vendo, na atualidade da existência
humana, como as sábias palavras de André Luiz (por
Chico Xavier) também os nos soam como algo profético,
enfim, para cada um de nós que já nos debruçamos
sobre estes empolgantes temas da Imortalidade, a se
manifestarem para o mundo inteiro como excelentes
exemplos de “Antecipação do Futuro”.
____________
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Trazemos aqui para o leitor (da fonte: yahoo.com.br),
um excelente exemplo de como o querido pupilo de
vem se destacando, cada vez mais, como
um verdadeiro e incontestável antecipador, à luz de Allan
Kardec, das revelações espirituais que para muitos não
passavam de “meras especulações da ficção-científica”
do mundo cinematográfico da Terra:

ATIVIDADES DE AMIGOS

Físicos de universidade alemã querem provar se vivemos na
“Matrix”
Por charles_nisz | Vi na Internet – Yahoo: 9 horas atrás – 1/10/2012 –
21h17min.
O físico Silas Beane e uma equipe de pesquisadores da Universidade de
Bonn (Alemanha) querem provar se vivemos ou não numa realidade artificial.
Para ele, todo o nosso universo é como a "Matrix" do filme de 1999, estrelado
por Keanu Reeves.
De acordo com Beane, a "limitação da visão humana sobre a realidade" é
que nos impede de perceber que estamos dentro de uma simulação de
computador. Para perceber isso, há uma solução: "montar a nossa própria
simulação do universo", explica o cientista alemão.
Simulações como essa surgiram para explicar com funcionam as forças que
"grudam" quarks e glúons (micropartículas atômicas) em prótons e neutrons
- formadores do núcleo atômico. Acredita-se que simular as reações em nível
sub-atômico seria o mesmo que simular o funcionamento do Universo em si.
Apesar de esses cálculos usarem os computadores mais potentes, é difícil
recriar as condições iniciais do Universo, por conta do tamanho minúsculo
dessas partículas. Para se ter ideia, cada uma dessas partículas mede um
femtometro, 10^-15 metros - isto é, um quadrilionésimo de um metro ou
0,000000000001 milímetros. Os cientistas só não disseram o que aconteceria
se a gente descobrisse a Matrix. (vi no Daily Mail)
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Capítulo # 2
_________________

MUNDOS FELIZES
“Lá, o fraco encontra apoio, o culpado (se existe) uma mão amiga, doce e firme
que o reconduz no caminho do dever! Lá todas as almas reunidas, como as
cordas de um mesmo instrumento, vibram em uníssono, e fazem subir até Deus
a harmoniosa prece que se chama: Amor.”
(Espírito Dr. Vigneau/W. Krell, “REFLEXOS DA VIDA ESPIRITUAL”,
Capítulo 14, pela Editora CELD).

Nos mundos mais felizes que o vosso, se assim
posso me exprimir, já que a vossa Terra Material
ainda não passa de um mundo de expiação e provas,
por sinal, muito mal suportadas, encontramos aqui,
e ali,
em completo
entrosamento com o pensamento Divino.
Muitos de nós, quando ainda despidos das Vestes
de Nupciais, meio que estremunhados, ficamos a
cogitar pela grande carga de iniquidades que ora
trazemos por dentro do próprio peito, se haveria a
possibilidade de um dia habitarmos o solo de
tamanha planície, tão formosa e tão beatífica quanto
o mais íntimo sonho de beleza jamais sonhado pela
maioria dos habitantes de planeta.
As angustias pelas quais os companheiros (as)
mais dedicados às policarpas condições de uma vida
quase sem sentido algum, vejam, têm nos apiedado
profundamente, valendo-se todos e todas, ao nosso
muito preocupado olhar, como pobres Espíritos já
desencarnados, sim, porque durante o seu sono
fisiológico nada mais se assemelham do que a
verdadeiras entidades mortas, ou quase a isso,
fazendo com que lhes Desdobremos em corpo astral,
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seria mais uma vez?!..., e lhes conduzamos pelas
paragens de Amor e de Santidade pelas quais já
transitam centenas e centenas de milhares de Almas
formosas que já transpassaram os pórticos do túmulo
terrestre, vivos, e que hoje se transfiguram cada vez
mais em verdadeiros Serafins de doces belezas
celestes, por enquanto inabordáveis para a maioria
dos irmãos e irmãs que muito pedem (e pedem muito
mesmo!), mas que até aqui, sequer, arredam o pé
um centímetro a frente no sentido de servir, com
destemor e o desprendimento necessários, aos que
mais sofrem, a arregimentar os fluidos salutares dos
Obreiros do Senhor em benefício dos necessitados, e
de si mesmos.
Fico a me perguntar, dentro destas condições, qual
seria, em realidade, o necessitado e o benfeitor.
Todos nós espíritas estamos, ou pelo menos já
deveríamos estar, conscientes no Mundo Real, onde
reina a Verdadeira Felicidade, a ventura sincera
que se instala somente naqueles e naquelas que lhe
promove Verdadeiramente na vida das demais
pessoas, se beneficiando com isso...
Ou será, que haja alguma dúvida na cabecinha
acanhada, e quase vazia, de minhas irmãs e irmãos
sediados do Orbe?!...
Não cremos que haja sombra de dúvidas quanto a
este fato.
O que há mesmo é muita falta de vergonha e,
lamentavelmente, muita falta de pudor.
O nosso companheiro, muito carinhoso e muito
estimado, Odilon Fernandes, momentos antes nos
trouxe alguns excelentes apontamentos referentes à
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nossa Casa Mental, e graças a Deus já, por demais,
estudada pelo nosso André Luiz, o estimado médico
dos pobres, como por aqui é também conhecido,
aliás, “pobre”, por assim dizer, tem sido uma palavra
muito esquecida do vocabulário espírita quanto o
coração ainda muito endurecido da maioria das
criaturas que vivem na Terra, quase inexiste nos dias
atuais.
Parece-me até que fizeram questão de esquecê-la,
propositadamente?!...
Esquecendo-se, tais adeptos do proselitismo e do
menor esforço, que o Espiritismo, por exemplo, sim
porque há destes e destas, em todas as crenças e em
todas religiões, veio para o povo, sim, o povo humilde
e sofrido, creio, como todas e religiões e crenças do
mundo, pelo menos aquelas que se palitam, ou se
fundamentam, no Bem das demais criaturas.
Entrando outro dia em um determinado Centro
Espírita de uma grande capital do Brasil, pensei até
que eu estava entrando em uma das classudas “casa
de chás” de Londres.
Fiquei horrorizada!
Mas, voltando ao nosso pensamento inicial,
(vejamos bem, pessoal, como o bom-pensamento se
encadeia?!...), temos retirado, ou quase que
“sequestrado”, os nossos tutelados de seus corpos
físicos para, em momentos mais propícios para nós e
mais aptos para vocês, os levarmos às Paragens do
Mais Alto, de onde poderão haurir melhores recursos
magnéticos e emocionais para continuarem ou darem
início a uma vida que vos foi ofertada como forma de
aprendizado e de evolução, mas que não têm sido
motivo senão de alimento para os seus estômagos
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sedentos por uma alimentação dramaticamente
miserável, quase pútrida.
Parece até um imã, a gente vai falando um pouco
disso ou um pouco daquilo e acabamos voltando ao
assunto que muitos de nós preferiríamos que nem
fosse cogitado, pelo constrangimento que nos causa
sabermos e reconhecermos que estamos errados,
moralmente errados.
Aliás, isto não seria o grande sonho de todos e
todas estes que se fazem de desavisados e de
desentendidos, e que a todo custo tentam (apenas!)
ludibriar a consciência com votos de penitência que
nunca saem do formal...
Sim, uma moedinha (das menores!) aqui, uma
palavrinha de incentivo (quase que forçada) e de
bom animo ali, a algum coitado mais miserável que
eles mesmos...
E pronto.
A consciência fica livre!..., segundo eles e elas.
Será mesmo?
Mas, livres do que?!
Será que os meus irmãos e irmãs da Terra Material
pensam realmente que tais Mundos Superiores serão
por eles habitados sem que, sequer, venham a se dar
conta do que, realmente, estão todos e todas
desgraçadamente atraindo para si mesmos?!
- A vida é dura.
- Muito trabalho, pouca conversa..., mas não a
conversa sã, que está sempre cheia de formosura e
de instrução.
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Tudo bem, nos Mundos felizes o trabalho já não é
tão “duro” como em vosso mundo, mas tudo na vida
tem um preço.
E o nosso preço a pagar é única, e simplesmente,
o desabrochar de nossas qualidades morais.
- Na alegria de servir (sem retribuição!)
- Na extrema renúncia de doar-se, com verdadeira
paixão.

Jesus, Kardec & Chico Xavier, temos pelo Espiritismo
a Caridade no coração e em atividade.
O Cristo nos aguarda há milênios, por muitas de
suas encarnações na Terra (e que não tomem o
nosso médium por algum esquizofrênico, os exímios
“guardiões” da moral alheia, sem que, sequer,
tomem conta da sua própria desvalia espiritual,
quando bastam estudar e verão algumas de nossas
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mais interessantes psicografias de quando ainda
estávamos reencarnada!): ora como um grande
sábio, ora como um simples proletário escarnecido e
humilhado, como foi em Sua Mais Sublime passagem
entre nós.
Quando muitos de nossos mais estudiosos e
elevados Espíritos afirmam, por diversos médiuns
espalhados pelo Brasil afora, que se o Cristo voltasse
ao nosso convívio o “apedrejaríamos novamente”,
não pensem, meus irmãos e irmãs, que isto se trata
de mera força de expressão.
Não mesmo.
Ele já veio e foi vilipendiado novamente.
Se alguém se levantar em dúvida (sincera!),
tristemente lhe recomendaremos olhar a sua direita,
e logo após olhar a sua esquerda.
E veremos todos juntos, em lagrimas, o quanto
temos feito de maldades a aqueles e a aquelas que
vem em nossa direção em busca de um carinho ou
de uma palavra de valor que lhes possam retirar do
infortúnio que vivem.
E aí sim, teremos a certeza de que muito, e muito
mesmo, falta-nos trilhar pelos caminhos da Terra ou
do Além-Túmulo para que possamos transpor, de
uma maneira definitiva, os Portões Luminosos da
Terra Santa, e ouvir d´Ele próprio:
- “Vinde a mim, os benditos de meu Pai”.

W. Krell (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 14 de outubro de 2012, às 13h37min)
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_________________
Nota do médium em 19/11/2021:
Procurando dar um charme a mais ao que esta grande
Mensageira nos ofertou de seu Espírito de Luz, trazemos
uma postagem que fizemos originalmente em minha
, que espero venha a trazer mais
alguma alegria e incentivo ao leitor e leitora que prezam
pelo Serviço do Bem com Jesus Cristo...

Pode parecer que estejamos sendo rigorosos demais,
entretanto precisamos falar da Lei de Ação e Reação,
para que, ‘de coração aberto’, possamos dizer aos
queridos irmãos e irmãs da vida terrena que parem de
fazer o mal, que nem pesem nele, sabem por quê?...
Porque, se não pararmos com esta tremenda loucura
de nos acreditarmos possuidores de todas as
prerrogativas materiais do mundo, por exemplo, em
detrimento da Caridade que se faz sempre urgente,
aliás, o planeta está clamando por mais tolerância e por
mais gentileza, por mais afeto e mais solidariedade,
enfim, mais cedo ou um pouco mais tarde, seremos
tragados pela nossa própria infelicidade, aquela mesma
que plantamos na vida dos que, acima de qualquer
coisa, tanto quanto nós mesmos,
precisam do Amor de Deus!!...

Espírito Marilyn Monroe
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 17 de novembro de 2021)
_______________________
Também sintam-se convidados a visitar a nossa Página pelo Facebook:
www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismoEspírito
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Capítulo # 3
_________________

CIÊNCIA E ESPÍRITISMO
“Onde há o Amor verdadeiro não há espaço para a dúvida.”
Veneranda (Espírito)/Vivaldo P. S. Filho

Os médiuns, na atualidade de nosso tempo, tem se
pautado mais pelo temor ao “já estabelecido” do que
se libertado das correntes pavorosas dos impositivos
de uma classe de espíritas, na maioria das vezes,
mancomunados com os seres mais terríveis das
sombras espirituais, imbuídos de promover conflitos
psicológicos e de grande perturbação física aos que,
invariavelmente, vem em busca de paz e de
tranquilidade, de conforto e de uma boa orientação,
de segurança e de carinho, portas a dentro de nossos
sagrados Templos de Fé, ações estas capazes de
transformarem uma mediunidade florescente e ainda
insipiente em verdadeiras convulsões emocionais e
obsessivas nas almas, já em conflito, deste imenso
contingente de companheiros e companheiras que se
aproximam de nossa Doutrina de Luz na intenção de
verem as suas dores sanadas e suas imensas dúvidas
convertidas em doces claridades de conhecimento e
de educação para a vida toda, aliás, como muitos de
nossos mais respeitáveis investigadores (as) do
Espiritualismo moderno veiculam, entre si, e por
entre as quatro paredes das Searas Espiritistas, sim,
porque este tipo de ocorrência, por assim dizer, já
faz parte da cultura religiosa do planeta, como se isto
fosse realmente um presságio acerca da vida futura
das pessoas que buscam o calor do Espiritismo, por
exemplo, em meio às perversas manifestações do
orgulho e do egoísmo dos religiosos de todos os
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matizes, embora devamos dizer que os (as) espíritas
serão muito mais culpados (as) pela derrocada do
Homem-Mulher-Espírito do que os demais de outras
crenças, já que a claridade que já possuímos não nos
permite confusão e nem tão pouco confundir em
relação à melhoria de nós mesmos...
Um grave engano, tem cometido a grande maioria
destes companheiros e destas companheiras pseudoestudiosos da mediunidade que, segundo temos visto
pelo Lado de Cá, mais têm fomentado o engodo e o
preconceito em muitos destes iniciados (as) ou
buscadores (as) das claridades que emanam do sol
glorioso da Terceira Revelação, que, por sua vez,
poderiam, em muito, após algum tempo de bomestudo e de boa-orientação Evangélica, nos prestar
grandes serviços à causa do Espiritismo-Ciência, por
exemplo, com as suas ferramentas mais ou menos
adestradas e atuantes do Trabalho.
_____________

Jesus nos disse: “Deixai vir a mim as criancinhas.”
_____________
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Para sermos sinceros a todos os companheiros (as)
que tem se debruçado com o carinho e perseverança
no estudo da Mediunidade com Jesus Cristo, sob as
orientações de Allan Kardec & Chico Xavier, podemos
dizer com toda a tranquilidade que estes, por assim
dizer, ‘novos médiuns’ (muitas vezes são Espíritos
tarimbados nesta faculdade!!), na sua esmagadora
maioria, são na atualidade o que poderíamos chamar
de “a nata” dos
, que apesar de
suas tremendas quedas no passado recente ou
remoto da existência terrena, vem no momento certo
e na hora aprazada para o definitivo acerto de contas,
com o desabrochar de suas faculdades fulgurantes,
isto em relação ao que deixaram de realizar em vidas
passadas ou no que já realizaram de bom e de belo
em relação a isto.
Porém, estes filhos de Deus, lamentavelmente têm
aterrissado nos locais errados..., num ou noutro
“terreiro”, ah! como teria ou seria bom demais se
fosse em algum ambiente da Seara umbandista, por
exemplo, que mais se assemelham às fogueiras
flamejantes dos, nada saudosos, Tempos Medievais
que, diga-se de passagem, em nada se assemelham
aos Celeiros de Paz e de Reconforto que tínhamos nos
primórdios do Espiritismo no Brasil, quando, apesar
dos muitos achaques e dos muitos transtornos
causados pela perseguição clerical, por exemplo,
encontravam um ambiente fraternal e acolhedor por
parte dos respectivos dirigentes que mais estavam
preocupados com o desenvolver da Santa Doutrina
nascente do que, mesmo, com as suas próprias
cabeças, que, de uma ora para outra, poderiam rolar
por força de uma ou outra guilhotina armada por este
ou aquele (a) outro (a) serviçal do personalismo
religioso, ou de seita da época.
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Alguns companheiros (as) mais atentos haverão,
provavelmente, de estranhar as nossas palavras UM
TANTO MAIS contundentes, e acredito que estarão
com a razão, pois até eu mesmo estou me achando
em volta de um encosto (será o caro Dr. Inácio?!...),
mas a verdade é que esse povo, com a aparência de
espírita, não está trabalhando e nem tão pouco
deixando os queridos (as) médiuns, sejam novatos
ou não, trabalharem.
Nada de paz... Por enquanto.
Parece até piada de humor bizarro... Mas não é.
Certa vez, não faz muito temo não, lá pelos
arredores do Pedro e Paulo, na nossa querida
Uberaba, num dos Desdobramentos Espirituais do
nosso tão estimado Baccelli, fomos tomados de
surpresa, juntamente com o médium uberabense,
mais o caro Dr. Inácio e o apóstolo de Matão, Caibar
de Souza Schutel, quando já nos preparávamos para
o retorno ao Lar, obviamente após deixássemos o
Carlos em sua residência.
A situação fora realmente singular.
Um senhor de estatura mediana, aparentando seus
60 janeiros, trajado tipo um “guru” oriental era
seguido por um séquito de senhoras que mais lhe
serviam de aias do que propriamente assistentes
“doutrinárias”.
Passado o primeiro momento de perplexidade,
fomos tomando nota da situação de uma maneira
mais atenta, cuidadosa, mesmo porque se tratava de
uma aglomeração “espiritista” quase na frente da
Instituição que ora atuamos por força de carinhoso
Serviço Evangélico.
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Como não poderia deixar de ser, o caro Dr. Inácio,
audacioso, quase a queima roupa, convida o nosso
Baccelli para lhe acompanhar na direção da pequena
caravana...
Quando então, iam os dois companheiros a se
misturarem ao grupo estranho, e como é de seu
costume, o Inácio foi direto ao assunto:
- Boa noite (ou bom dia...), seria possível o amigo
me acender um cigarro. Estou sem fósforo.
Para dizer a verdade não sei de onde o querido
amigo retirou aquela bituca... E também não sei
como o estranho “guru” arrumou um isqueiro.
Entre uma baforada e outra, o Inácio não se fez de
rogado e perguntou ao seu interlocutor, com aquele
seu olhar cheio de “malicia”:
- Parece-me que vai chover hoje, não acha?!
- Não.
- É, pode ser que não mesmo...
- É isso aí.
- O companheiro vem por estes lados em busca de
alguém em especial.
- Qual o interesse?
- Bem, vamos dizer que o meu trabalho seja o de
auxiliar... irmãos em dificuldade! – afirma
convincente o Inácio.
- Tenho a impressão de que você não me é de todo
estranho?! – Lhe questiona a Entidade sob a nossa
observação.
- Pode ser...
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- Como o amigo se manifestou interessado em
ajudar... Venho em nome de “entidades superiores”
em busca de um médium de nome “Carlos Antonio
Baccelli”.
Nesse instante, percebi o Baccelli sem chão. Para
dizer a verdade, não sei mesmo como ele não caiu ali
naquele momento, tamanho o seu susto.
- Acredito, que o companheiro que procura, há
essa hora, deva estar em trabalho ativo por alguma
favela da redondeza. Mas se não for pedir muito,
poderia saber o motivo de tal solicitação?
- Não me entenda mal, mas só posso dar o recado
ao próprio.
E nesse intrincado “bate-papo” o Inácio levou a
melhor... E não poderia ser diferente, tal a sua
capacidade de persuasão.
Resolveram, não só o chefe da pequena comitiva
como as demais senhoras, que todos adentrariam a
intimidade do Pedro e Paulo para os ajustes finais de
como se daria a “entrega” do amigo Baccelli aos
cuidados daquele grupo “mediúnico”, formado por
integrantes encarnados de Centro Espírita localizado
em determinada região de Minas Gerais.
No seu interior, atento ao que se desenrolava entre
o nosso Diretor Médico do “Hospital dos Médiuns” e o
grupo de psicologia complexa que acabávamos de
conhecer, vimos quando o Dr. Inácio piscou para o
Carlos e este, por sua vez, já sentado em uma
confortável poltrona na sala de atendimento a
pacientes com vários problemas de saúde mental,
rapidamente entrou em transe sonambúlico autoinduzido e, literalmente, o vimos arrastar o chefe
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daquele grupo-estranho para um bate-papo com o
Dr. Inácio Ferreira.
Quanto às demais senhoras, foram todas elas
praticamente imobilizadas pelas emanações fluídicas
anestesiantes elaboradas a partir da nossa vontade,
da do Inácio, e da do Baccelli este último já em semitranse, e das dos demais Assistentes presentes.

Então, se inicia ali um diálogo entre o nosso
companheiro, o Diretor-Médico do Hospital dos
Médiuns, e o “dirigente” espírita em desdobramento:
- Como se chama?
- Verdugo.
- Vens em nome de quem?
- Do senhor das sombras.
- Em que região ele habita?
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- Inabordável para mim e para qualquer um de
vocês, provavelmente.
- E como se comunica com ele, com o senhor
Verdugo?
- Ele se comunica comigo.
- Qual a sua real intenção com o nosso prestimoso
tarefeiro Baccelli?
- Não permitir que ele continue publicando.
- Publicando o que? Digo, que tipo de trabalho ou
tema?
- Mediunismo.
- O que tem deixado seus senhores, ou melhor, o
seu senhor mais contrafeito?
- A sua insistente e reiterada compaixão pelos ditos
médiuns da doutrina espírita. Isso tem sido péssimo
para o andamento dos projetos de meu senhor, entre
os dirigentes do “movimento”.
- Como assim, o amigo pode me explicar um pouco
melhor?
- É que com toda essa parafernália de informações
doutrinárias, via a mediunidade deste senhor, tem
levado muitos de nossos mais proeminentes
auxiliares do movimento espiritista brasileiro a se
rebelarem com os nossos ideais, que é o de fazer e
realizar um Espiritismo sem o Cordeiro.
- Mas, meu irmão! Não fazemos, ou melhor... o
querido companheiro Baccelli, nada tem feito senão
transmitir a palavra esclarecida dos Amidos de Mais
Alto, que, a rigor, servem de intérpretes para outras
Esferas ainda Mais Elevadas. Não seria justo
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condenar o carrasco pela queda da navalha da
guilhotina!
Sendo assim, recomendamos-lhe, sem querer
forçar a barra com você, que busque empregar os
seus esforços na identificação dos reais autores do
trabalho levado a efeito pelo amigo uberabense.
- Como assim?!
- Lhe darei uma força... Assim que eu contar até
três (3), mentalizaremos juntos estes “intrusos”, e
assim poderá, você mesmo, lhes induzir a
entregarem-lhe o servidor do Cordeiro. Lembre-se,
faço isso apenas pelo interesse em lhe ajudar, pois,
para ser sincero, também muito nos tem trazido em
infortúnios estes “fazedores de caso”...
Vejamos, mentalize comigo um túnel escuro e ao
seu final uma pequena luminosidade azul...
- Você tem certeza de que é seguro?
- Completamente seguro. – Disse-lhe.
- 1, 2, 3...
Imediatamente, vimos o Carlos chorar, saltando
um grito cortante que nos deixou a todos sufocados
de constrangimento e dor.
Ao mesmo tempo, vimos o corpo físico-astral do
irmão em atendimento, simplesmente, desaparecer
a frente de nossos olhos. Desmaterializar-se.
Passados alguns instantes, uma nobre Entidade
das Altas Esferas tomou as cordas vocais do querido
Caibar, que a todo o momento encontrava-se em
respeitoso e profundo silencio.
______
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Num misto de carinho e seriedade, nos declarou o
Benfeitor da Vida Maior:
- Queridos irmãos e irmãs! Deus conosco!!...
O pobre irmão acaba de ser conduzido para uma
Esfera Espiritual onde o seu comparsa-chefe não o
localizará.
Neste primeiro momento, tivemos que tomar a
iniciativa com a ajuda do nosso Dr. Inácio Ferreira,
que, intuitivamente, captou o nosso chamado e se
fez de intérprete de nossa vontade.
O seu corpo espiritual, o do desventurado irmão
em Atendimento, foi destruído e o seu Espírito será
cativo nosso até sua imersão em novo Orbe-Hospital,
que haverá de recebê-lo com o carinho necessário à
sua retomada de decisão para um futuro, na maioria
das vezes, ainda, incerto para nós, mas que já se
trata de uma Realidade para Deus.
Não nos estranhe a palavra... Transplantamos um
perispírito, acreditem, com muito maior eficiência do
que o maior dentre os seus melhores cirurgiões
transplantaria um rim ou um coração a um de seus
doentes.
O seu corpo físico, que ficou no solo da Terra, em
profunda imersão num contundente pesadelo, não
sofrerá maiores danos fisiológicos, apesar deste
abrupto desfecho... Será retomado por uma de
nossas Entidades Veneráveis, que passará, a partir
de então, a dar um novo rumo ao seu grupo familiar
e, com a Graça de Deus, um novo fôlego aos médiuns
que carecem de uma boa orientação à luz do
Evangelho-Salvador.
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Os “Transplantes de Espíritos” são uma realidade
em nossa Dimensão...
As atividades Médicas e de Assistência da Vida
Maior, em benefício dos seres encarnados, não
carecem de autorização dos nossos irmãos e irmãs
sediados na crosta planetária para que possam vir a
se realizar por suas atividades extremamente
complexas e, ainda, repletas de riscos, aliás, seria
uma bobagem a gente achar que os seres atrasados
da vida planetária pudessem os interditar a tarefa
mais Elevada por seu capricho.

Sigamos as nossas vidas em paz, na certeza de que
Jesus Cristo, o Mestre Supremo de nossas atividades,
está no leme da embarcação-Terra.
______
E assim despediu-se a nobre Entidade de Luz sem
se Identificar.
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E uma vez voltando o nosso médium de Uberaba a
condição de um Espírito desprendido de uma maneira
temporária, passamos-lhe algumas informações sem
maiores detalhes do ocorrido, em vista da hora que
passava a galope.

Ao seguirmos para a restituição do Baccelli ao seu
molde-físico, perguntamos ao estimado Dr. Inácio o
que ele havia achado da situação ora inusitada. No
que amavelmente nos respondeu:
- Seria justo, meu caro Mentor, deixássemos os
nossos irmãos e irmãs médiuns da existência na
Terra Material sem o seu afetuoso acolhimento, sim,
por palavras e pela instrução do seu próprio exemplo,
quando observamos que os Amigos da Vida Mais Alta
têm nos proporcionado a sua presença com tanto
conforto e tanto carinho, já que as páginas que virão
a serem confeccionadas pelas suas generosas mãos,
por meio de Vivaldo, serão uma benção para todos
os encarnados que venham a folheá-las, visto que as
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estradas, na maioria das vezes tão tortuosas e tão
cheias de grandes perigos, na qual têm muitos de
nossos (as) dirigentes espíritas se colocado na
condição de verdadeiras pedras de tropeço da
Mediunidade com o Senhor, todos e todas podendo
se iluminar com o que de melhor tens a nos
oferecer?!...
Odilon!..., por favor, deixe de tanta modéstia, e
sirva-nos com a sua grande bondade e a sua
sabedoria, caro Amigo e Instrutor.

E assim ficamos a meditar, ainda martelando em
nossa mente o quanto deveremos dispor de nossas
próprias energias e do nosso vivo sentimento para
que, uma vez observando os princípios cristãos,
passemos a “amarmo-nos uns aos outros”, mediante
a proposta de solidariedade, gentileza, fraternidade,
e caridade do Espiritismo.

Odilon Fernandes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 15 de outubro de 2012, às 20h19min)
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Nota do médium: Já no seu finalzinho, do capítulo,
fomos pegos de surpresa pela palavra de Dr. Inácio, que
parecia desejoso de trazer ao público o que ele havia
dito, algo que, por modéstia, havia sido originalmente
evitado pelo Dr. Odilon, que parecia estar incomodado
em nos transmitir, por ele mesmo, tamanha gentileza e
distinção em relação ao seu Espírito, mas, enfim, aqui
vimos a coisa como realmente se deu entre um e o outro
benfeitor!! – Risos.
Ficou-nos claro que o querido Autor, no início da
psicografia, teria em mãos apenas o seu título e as linhas
gerais do trabalho.
Na realidade, a intenção do Dr. Inácio era o de lhe
prestar uma sincera, e justa, homenagem à sua condição
de grande Instrutor da Vida Maior. Por isso, cremos que
o texto original, a rigor, foi depositado em nosso campo
mental pelo próprio Dr. Inácio Ferreira, escondido do Dr.
Odilon, como forma de presenteá-lo com surpresa que
acabamos de ver. (Risos).
___________
Notemos que ai vimos a Equipe do Dr. Odilon
Fernandes interceder e executar a captura de um
determinado dirigente espírita, ainda encarnado, que
durante os seus Desprendimentos Astrais pelo sono
físico intentava contra os (as) médiuns, no caso aqui o
médium da vez foi o seu próprio pupilo Carlos Antônio
Baccelli, mas que, graças a Deus, conseguiu se manter
ileso por conta do deslocamento do espírita-invigilante
para uma outra esfera espiritual, assim tendo o seu
Espírito invigilante desalojado definitivamente do seu
atual corpo carnal por força de uma “Transposição
Reencarnatória”, quando o mesmo seria habitado por
uma outra Entidade mais graduada do Além, dando um
outro rumo na história do seu específico grupamento
espiritual de encarnados, em Centro Espírita brasileiro.
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___________
Na noite deste mesmo dia da psicografia, ao assistir o
“Jornal Nacional”, da TV Globo, isto, por volta das
21h00min, ficamos informados de que o
fora ganho por dois pesquisadores
norte-americanos que, segundo a reportagem, tinham
grandes estudos que se relacionavam a levar a efeito
melhores resultados tanto na “mobilidade” quanto no
“transporte”: em transplantes de fígado e rins.
Ao espírita mais arguto, perguntamos se teria sido isso
uma Sinalização do Mais Alto na direção do trabalho ora
realizado pelos meus Autores Espirituais, inclusive
antecipando-nos às ocorrências internacionais?!... O que
me deixou ainda mais alegre com Assistência Astral que
vem se dedicando à minimizar a minha quase completa
ignorância em relação ao assunto.
___________
Vale anotar, que o extrato logo abaixo só foi
encontrado e pinçado por mim da Internet/Google
no dia 19/10/2012, às 08h37min...
Site DIÁRIO DIGITAL
Segunda-feira, 15 de Outubro de 2012 | 12h27min.
Nobel da Economia 2012 distingue modelos de
alocação estável
Os vencedores do Prêmio Nobel de Economia de 2012
são os professores norte-americanos Alvin E. Roth e
Lloyd S. Shapley pelas suas pesquisas sobre os
modelos que combinam a "alocação estável" entre
diferentes agentes econômicos, desde estudantes até
mesmo para doações de órgãos.
Segundo decisão da Real Academia Sueca, em
colaboração com o banco central da Suécia (Sveriges
Riksbank), os laureados distinguiram-se na concepção
teórica e aplicação prática de modelos de "alocação
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estável", ou seja, desenham mercados mostrando a
melhor correspondência entre os players (do lado da
oferta e da procura).
Os dois acadêmicos são especialistas no
desenvolvimento e experimentação de modelos de
mobilidade e alocação (estável) de recursos em
diversas áreas ou mercados (saúde, ensino, leilões na
internet, etc.). Roth é professor no departamento de
investigação econômica, em Harvard, enquanto
Shapley é docente na Universidade da Califórnia.
Embora com investigação acadêmica
desenvolvida em separado, os trabalhos de Shapley
(algoritmo Gale-Shapley) e Roth são exemplos
excelentes de "engenharia econômica". O seu
contributo ajudou, em muitos casos, a melhorar o
desempenho dos mercados, sustenta o comunicado do
comitê Nobel.
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Capítulo # 4
_________________

A MISSÃO DIVINA E A
MISSÃO HUMANA
“Desejamos para o nosso trabalho uma inteligência capaz, ardente,
pesquisadora e amante da verdade impessoal.”
(Espírito Rector, “ENSINOS ESPIRITUALISTAS”, W. Stainton Moses, FEB).

Verdade seja dita, estamos diante de um impasse!
Seria absolutamente desnecessário darmos ênfase
a cogitações metafísicas na presente abordagem sem
que deixássemos amadurecer o abacate antes de
retirá-lo do abacateiro, isso para me servir de uma
fruta tão maravilhosamente suculenta e nutritiva
desse seu país tão exuberante em belezas naturais.
E poderíamos com toda a certeza acrescentar, aos
nobres companheiros (as) de Doutrina Espírita, que
muitos de vocês, e uma grande massa de nós
mesmos, os Espíritos que já se encontram
desencarnados e já comprometidos com a grande
Ascensão para Deus, que o fruto desse nosso
compromisso espiritual está “maduro”.
Os amigos teriam alguma dúvida?!
Muitos de vocês poderiam questionar a nossa
palavra fraterna, arguindo que tal não passaria de
uma opinião estapafúrdia de uma Entidade pouco
esclarecida e desatenta à realidade pela qual passa a
esta tão depravada humanidade terráquea.
Pois bem, e contra-argumentaríamos: poderia
algum companheiro de Espiritualismo me apontar
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algum pobre ser dessa Terra maravilhosa que não
tenha ainda passado por encarnações e encarnações
que se perdem por eras inimagináveis?!...
Então, onde estaria a dúvida ou o logro de nossa
parte?
Faltando-nos não mais que miseráveis dez anos, já
que o nosso momento de decisão está se esvaindo
por entre nossos dedos, que mais tem se parecido
com “garras” do que propriamente com santas
ferramentas de trabalho, não temos como continuar
perdendo tempo, não por falta de condições
espirituais, sem cotar que tem se obtido muitas
orientações acerca disso, mas por preguiça mesmo,
quando não por desleixo...
Enfim, a realidade pela qual temos vivido, tem sido
de lastimar, e os nossos Anjos da Guarda?!... Que o
bom Deus os “guarde” de nossa reiterada teimosia...
As maravilhas com as quais tem, esses prepostos
do Altíssimo, nos presenteado a muitos e muitos
anos, quase sem fim a contagem do mundo, sejam
em forma de pensamentos harmoniosos, por seus
sentimentos de compaixão, ou ainda em viagens
astrais que vos levam a aurir força e coragem pelas
paragens magnânimas do Além, não há prova mais
perfeita da Perfeita Bondade de Deus para com cada
um de nós, as suas criaturas ainda tão depravadas e
desprovidas de boa vontade e perseverança, claro,
porque se estamos afirmado que todos e todas tem
condições espirituais de avançar, não podemos
aceitar que a esta altura do campeonato haja entre
vocês os retardatários, como eu disse... não por falta
de condições de jogar e jogo, como também de
perder a partida, até porque aqui estamos apenas e
tão somete os referido às condições morais de cada
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um, quando o único impedimento para a sua vitória
interior depende exclusivamente do interesse de
cada um de nós mesmos (O.L.E.)!!...
O rigor de nossas palavras tem desconcertado o
querido medianeiro, Vivaldo, por ele não receber
somente palavras adulatórias, com doses cheias de
afagos e de aconchegos (risos), recheadas de um
sentimentalismo que o nobre Humberto de Campos
(por Chico Xavier) tão sabiamente qualificou de “fora
de contexto”, já nos idos dos anos 1940 do século
XX, mas precisamos, urgentemente, reconhecer a
lamentável realidade pela qual passa a grande massa
de nossos adeptos do Espiritismo, pois não seria de
estranhar a qualquer estudante de psicologia, e até
mesmo de psiquiatria, tamanho vendaval na vida
íntima dos nossos irmãos e das irmãs encarnados,
quando se vê o nosso esforço em arregimentar ideias
novas em mentalidades tão descompromissadas com
a Evolução de si mesmas, quanto com a cura de suas
anomalias mentais, como se estivéssemos tocando
um carro desgovernado ladeira abaixo, e sem freio
algum.
Poderíamos dizer que o estado é de loucura!
Mas, como dizíamos um pouco acima, nem tudo
está perdido.
A vida não cessa de se Renovar, e, como os seus
integrantes, dessa longa história de vidas múltiplas
nas quais estamos todos inseridos como num grande
, cheio de peripécias tristes e
alegres, embora todas elas sujeitas às ventanias
perturbadoras de nossa casa mental, não estaríamos
à margem do real processo de embelezamento da
Natureza, que tem a ver com nós mesmos, que tão
bela e tão rica nos faz sentir como deuses.
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A Vida do Infinito começa no Infinito de nós
mesmos, não é isso?!...
Somos como muitos já o têm estudado, não
somente um universo particular, mas realmente um
Universo ligado a outros Universos paralelos, que,
pelo Infinito afora, ou por dentro (risos), nos levarão
ao Eterno,
.
O nosso compromisso Divino dá início em nossa
MISSÃO HUMANA... Uma missão tão doce e tão terna
que não seria necessário de nossa parte senão
darmos um beijo e um abraço caricioso em nosso
companheiro (a) de Seara... Não, não estou me
referindo ao “dirigente” ou ao respeitável “médium”,
mas estou me dirigindo, exatamente, a aquele
senhor ou senhora humilde que tem manuseado uma
vassoura, ou um maltratado pano de chão, que, na
imensa maioria das vezes, passam por nós quase
completamente despercebidos.
Temos dó deles!...
Mas, temos muito mais dó de vocês, queridos
espiritistas, tão hábeis com as palavras, mas
tão escassos de exemplos, pelo menos em sua
maioria..., que como dissemos acima tem todas
as condições de avançar para além dos seus
próprios interesses, operado pelo bem de todos
e de todas!!...
A Missão Divina se inicia exatamente aí...
Quando a grande Mensagem de Amor estará sendo
vivida em sua plenitude.
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Não, mais uma vez não nos enganemos quanto à
Mensagem do Evangelho-Salvador.
O Cristo, verdadeiramente, veio para todos e para
todas, mas em especial para as almas sofredoras e
humildes que o procuram no silêncio de suas dores,
e que, nas suas horas de tremendo desespero,
não se esquecem de Elevarem os seus pensamentos
ao Pai em agradecimento, e Lhe dizer em lágrimas:
Obrigado Senhor!... pela minha vida de provas, pela
minha vida de dores, mas, acima de tudo, pela minha
vida de Festa.
Sim, porque a vida é sempre
,
embora cada um e cada uma se deleitando segundo
a sua compreensão de Vida e de Universo.

Salvemos
Fé e da Alegria.

, o Mensageiro da

W. Stainton Moses (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 17 de outubro de 2012, às 06h48min)
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_________________
Nota do médium em 22/11/2021:
Procurando dar um charme a mais ao que este grande
Mensageiro nos ofertou de seu Espírito de Luz, trazemos
uma postagem que fizemos originalmente em minha
, que espero venha a trazer mais
alguma alegria e incentivo ao leitor e leitora que prezam
pelo Serviço do Bem com Jesus Cristo...

Quem aí não gostaria de passar alguns dias, que fosse,
em um local aprazível e muito confortável do Céu assim
que lhe surgisse a morte material, ou logo após isso,
para que pudesse desfrutar das alegrias imortais, aliás,
eu acredito que este deva ser o pensamento de
qualquer religioso que vive no Plano Material, que
acredita em algum tipo de existência após a perda do
seu corpo somático, não é mesmo?!...
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Sim, é bem verdade que todos e todas nós, em alguma
medida que seja, pensa desta maneira, creio que até os
ateus pensam assim (risos), porém para que sejamos,
verdadeiramente, agraciados por tamanha distinção do
Mais Alto, mesmo que seja apenas e tão somente para
que sejamos motivo de alguma alegria e felicidade para
os que irão nos ouvir as petições e as rogativas de
alerta e atenção, segundo a Mensagem Evangélica de
que... “haverá prantos e ranger de dentes” para os
que não pensam e nem pratica o bem, não tenhamos
dúvida de que Deus é bom e justo, que haverá de
nos abrir as portas da Vida Feliz quando, finalmente,
estivermos, pelo menos, decididos em deixar para
traz todas as sombras que parecem
não nos deixar em paz!!...

Espírito Whitney Houston
(Filha de Cissy Houston)

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 20 de novembro de 2021)
_______________________
Também sintam-se convidados a visitar a nossa Página pelo Facebook:
www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismoEspírito
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Capítulo # 5
_________________

A COMPANHIA IDEAL
“... Sexo dos Espíritos?!... Aí, no entanto, está o problema. Assunto que
interessa aos homens e aos Espíritos, questão atual e que tem sido abordada
ultimamente em diversos setores do entendimento humano.”
(R. A. Ranieri, “O SEXO ALÉM DA MORTE”, Edifrater, 1972).

Seguindo as orientações dos companheiros, Heróis
do Espírito, que, para a nossa ventura e a Graça de
Deus, lhes dedicaram as primeiras anotações sobre
esse tema,
,
damos como iniciado o nosso Estudo sobre a
relatividade de nossas capacidades sexuais que, para
efeito de melhor compreensão de nossos amados
leitores, achamos por bem evocarmos o grande
pensamento exposto em... “O Livro dos Espíritos”,
na pergunta de # 242:
Como é que os Espíritos têm conhecimento do
passado? E esse conhecimento lhes é limitado?
Ao que os Instrutores Espirituais responderam:
O passado, quando com ele nos ocupamos, é
presente. Verifica-se então, precisamente, o
que se passa contigo quando recordas qualquer
coisa que te impressionou no curso do teu
exílio. Simplesmente, como já nenhum véu
material nos tolda a inteligência, lembramo-nos
mesmo daquilo que se te apagou da memória.
Mas, nem tudo os Espíritos sabem, a começar
pela sua própria criação.
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Passados os primeiros períodos da
, temos o zigoto-modelo arregimentando
forças potenciais para a sua caminhada rumo, e de
volta, à casa do Pai, segundo a alegórica instrução do
Mestre na Parábola do Filho Prodigo.
Na construção lenta e gradual de seu psiquismo,
tem ele, o zigoto-Espírito, a ânsia de ver-se livre das
peias do objeto em uso, ou das forças antagônicas,
que mesmo assim servem-lhe como impulsor nesse
entrechoque de arrastamentos para frente e para o
alto... Mesmo aí, vemos em ebulição energias
complexas e altamente salutares, que haverão de
conduzi-lo e lhe inspirar as ações, e reações, nas
suas demandas por sentimento e por paixão, afeto e
ternura, que se consubstanciarão em uma única força
motriz, esta que é a causa para toda a Criação: O
Sexo.
Mais para frente, adiantado, veremos o ser nos
primórdios de sua existência, ora no cristal bruto ora
na pedra maciça. E UM TANTO MAIS para adiante,
o teremos em forma geométrica no néctar de uma
simples calêndula a influenciar o meio em forma de
raízes fortes e de aroma exuberante.
E a Vida Continua...
Agora, entrando pelo país majestoso da
animalidade ancestral, que por vezes temos traído os
nossos primeiros instintos e os conduzindo, ainda, de
forma atrativa para os próprios estômagos, mas
contraproducentemente para os nossos sentidos
superiores.
É natural que seja dessa maneira, afinal, estamos
em fase de crescimento, mas é uma pena!...
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O Homem, finalmente, chega a sua primeira etapa.
Homos e mais homos seguem a sua trajetória
ondulatória, na sua intensa luta pela sobrevivência.
Seria pertinente, acreditamos com sinceridade,
levitarmo-nos um pouco de nossos conceitos
ortodoxos, arregimentados por idas e vindas nesta
constante aventura reencarnatória, para que não
fiquemos somente numa condição de meros
expectadores da realidade humano-espiritual, vendo
uns e outros se adiantarem no caminho, enquanto
ficamos para traz nessa longa corrida de gametasespirituais, mas tomarmos as rédeas de nossa
identidade Real para com a Vida bela e palpitante, de
maravilhas tão grandes e tão cheias de Glória que me
sinto na condição de exclamar em tom de quase
desespero: Porque NÃO?!...
Porque não haveríamos de fazer SEXO do lado de
Cá, exatamente e igualzinho como fazem vocês do
lado material?!
Eis a grande pergunta que não quer calar no peito
de milhões e milhões de HOMENS e de MULHERES
que, na atualidade da acanhada Terra (acanhada em
sabedoria e em sentimentos profundos...), pensam
muito, é verdade, mas sem sequer cogitarem para
que lado haverão de pender ao partir dessa sua
existência atual para uma vida espiritual melhor...
E agora José?!... Isso, para me utilizar de uma
expressão corriqueira de vosso mundo (É oportuno o
destaque para não deixarmos o querido médium
Vivaldo em condições de “saia-curta”, pois muitos,
lamentavelmente, haverá logo de nos qualificar de
Espírito pouco “educado”, ou “popular” demais, para
o quilate de uma W. Krell?!...).

75

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho

Nós, que estamos do Lado de Cá da Vida, temos
meditado muito sobre o tema em pauta, que muitos
de vocês acreditam “espinhoso” demais para ser
tratado pelo Movimento Espírita, que custe o que
custar dará um grande salto quântico na formação de
novas mentalidades, não por obra e graça de seus
atuais pseudo-lideres, mas porque a Lei é
irrevogável, já que e, segundo temos sido instruídos,
a Reencarnação haverá de fazer para com o
Espiritismo em movimento o que o “movimento
espírita” não conseguiu realizar nesses pouco mais
de 150 anos de lutas acerbas entre o Céu e a Terra.
Isso mesmo, não mais entre os ditos umbrais e
nós, mas, realmente, entre os sábios Instrutores
desencarnados e os supostos líderes religiosos
viventes no Planeta...
E tem sido de doer o quanto de gente tem chegado
por aqui, pelas vias da desencarnação, em completo
“stress” espiritual.
Uns sem cogitar da realidade nova (esses são os
religiosos e, em particular, os espíritas que pouco
caso fizeram dos estudos interessantíssimos de
André Luiz e de uma dezena de outros bons Espíritos
escritores!), e a maioria em completo desespero por
ter tido a oportunidade de se conscientizarem UM
TANTO MAIS, porém nada fizeram por si mesmos.
O maior problema para os seus bons guias
espirituais não tem sido exatamente o de esclarecêlos sobre a nova Vida que todos temos pela frente,
mas o deslindá-los do extremo complexo emocional
e perturbação mental acarretados por um quase
total bloqueio de suas forças sexuais, às quais,
por mecanismos de defesa, talvez, tem sido o motivo

76

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho

de uma doença que poderíamos classificar por:
“Reflexos da não aceitação Sexual”.
Ou seja, para estas milhões de criaturas, o
delicioso ato sexual deixa de existir de uma maneira
automática, involuntariamente.
Então, perguntamos aos estudiosos da Terra,
principalmente a aqueles e aquelas que já se dedicam
ao assunto no âmbito do Espiritismo: Que fazer
então?!

Alguns mais apressados poderiam afirmar: Basta
lhes informar que o sexo existe no plano espiritual. E
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acreditam, esses tolos, que tudo realmente estaria
solucionado.
Até que seria muito bom se a coisa acontecesse
dessa maneira...
Voltando ao palavreado de vossa tão querida
Esfera: Aí é que o bicho pega.
Não nos estendendo muito mais por esse
complicado terreno das informações recorrentes no
meio espírita, quanto por fora dele, sobre os variados
e intrincados mecanismos de uma mente que se
encontra em algum profundo e intenso estresse,
principalmente após o decesso fisiológico, vamos
agora chegar ao que havíamos proposto no início
desse nosso modesto apontamento:

Jogamos mais uma vez a peteca para os nossos
colegas espiritualistas da Terra: Quando advém o
desencarne a um dos cônjuges, como se saem
eles, após o desfecho, em relação ao sexo?!
Tudo bem, um quanto o outro pode até tomar
rumos distintos, caso não haja uma verdadeira
identidade espiritual entre as partes, aliás, o
caricioso “O Evangelho Segundo o Espiritismo”
nos traz preciosos ensinos em referência à nossa
verdadeira Parentela Espiritual.
Mas, quando ambas as partes, mesmo quando
aparentemente separadas pelo véu da morte, se
entrosam em perfeita sintonia, tanto mental,
emocional, quanto física, ou seja, SEXUALMENTE?!
Será que se mantêm em “angustioso” celibato?!...
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Só se for na linda cabecinha de minha sobrinha que
por aqui vai completar, nessa semana próxima, seus
“novos” cinco aninhos.
Um docinho de criança. – Risos.
Mas, a realidade é bem outra..., meus amigos e
minhas amigas da Terra Material.
Uns mais outros menos, mas TODOS haveremos
de nos encontrar com os nossos verdadeiros amores
e afetos, e transubstanciaremos nossas energias
afetivas, e mais puras, em novas forças, talvez em
novas condições de existência, ainda mais e em
melhores potencializadas, naquilo que todos vocês
daí, e todos nós daqui adoramos fazer: Sexo!

E isso, minha gente!... por enquanto, em condições
tão humanas quais as que vivemos quando estamos
transitando pelo seu plano das formas sólidas, ou das
aparentemente sólidas,
, ou
o quanto possível, segundo a capacidade que cada
Alma vem arregimentando desde o seu nascimento
(este é um outro assunto que haveremos de abordar
com vocês encarnados, se Deus permitir!!...).
Viva a Vida!

W. Krell (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 17 de outubro de 2012, às 17h01min)
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Nota do médium: A querida Benfeitora W. Krell, tem
se apresentado à minha vidência mediúnica como uma
graciosa e bem-humorada Entidade Espiritual que, além
de sua grande beleza física, tem também nos transmitido
confiança em sua Identidade e força moral.
O seu artigo acima, nos fez lembrar as ocasiões,
ambas altamente instrutivas, em que fui surpreendido
com a visão psíquica ora de um determinado Espíritomasculino desencarnado e com uma má índole, no caso
das obsessões, a atuar de forma libidinosa no corpo físico
de uma jovem senhora que passava por mim em um
local de bastante aglomeração popular, e ora de um
outro Espírito realizando relações sexuais de plena
beleza e encantamento astral, enfim, isso acontecendo
entre uma Entidade-feminina desencarnada e um
homem que se encontrava encarnado e em seu pleno
estado de vigília.
Ou seja, no primeiro caso (obsessão), percebemos não
só a atuação do desencarnado como o momento exato
em que uma pobre senhora, sem se dar conta de sua
invisível companhia, entrou em processo de êxtase e
logo a seguir advindo o seu orgasmo. Como a nossa
faculdade é extremamente positiva, e não sei o motivo
real disso, em muitas ocasiões temos tido a percepção
clara da condição psicológica, tanto emocional quanto
fisiológica, dos seres humanos de ambos os Planos da
Vida.
Porém, já no segundo caso, tratara-se de uma relação
sexual Superior e consentida, tanto pelo encarnado
quanto pela Entidade desencarnada: esta, em estado de
semi-materialização.
O que me parece aqui de maior relevância, não é
exatamente o ato sexual em si, que pode ser bom ou mal
segundo as nossas intenções e interesses, pois essas
ocorrências já não são desconhecidas por completo em
nosso meio doutrinário, particularmente pela excelente
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obra... “O Sexo Além da Morte” (de Rafael A. Ranieri,
Editora da Fraternidade, 16ª. edição, 1997), mas, e
principalmente, o ensinamento de Jesus para todos nós,
sem qualquer distinção: “porque, onde está o teu
tesouro, aí estará também o teu coração.” (Mateus
6:21).
___________
Ouçamos o grande benfeitor:
- E como sabemos que muitos companheiros (as),
principalmente os espíritas que são pouco afeitos a
compreenderem as realidades espirituais que estão
muito além de suas acanhadas cogitações pessoais,
estamos trazendo o impressionante relato publicado
na Página do Yahoo News, e que vem correndo o mundo
pela força da Internet, e pela Graça de Deus, a
demonstrar a todos e todas nós que muitas das
informações de nossos (as) melhores médiuns têm sido
relegadas, lamentavelmente, ao âmbito do “misticismo”
ou apenas ao da obsessão, isso para a conveniência de
nossa incapacidade em compreendermos que a Vida se
revela de forma Infinita e que a Verdade não pertence
somente ao Espiritismo em seu, extremamente,
importante campo doutrinário, mas, como já afirmara o
querido Allan Kardec, a todos que, independentemente
de credos e de dogmas ortodoxos, se revelarem aptos,
pela lógica e pelo bom senso, e principalmente pelo
seu coração, a estudarem a Espiritualidade em suas
diversas e múltiplas faces: Ciência, Filosofia & Religião.
Perguntamos aos vossos mais íntegros e sinceros
estudiosos: será que quando um médium estiver vendo
um “novo” fenômeno haverá esse pobre irmão ou irmãs
de vos materializar os Espíritos para poder crê-lo?!...
Oh! Irmãos e irmãs! Não vos transfigureis em novos
Tomés.
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Aceitemos os fatos espíritas pelo entendimento... Mas,
antes disso,
.
Pois, que cada médium venha colocar o seu tijolo na
construção do grande edifício: O Espiritismo.
Não coloqueis, espíritas, a vossa candeia sob o
alqueire (Allan Kardec, Capítulo XXIV, do... ‘O Evangelho
Segundo o Espiritismo’).

Espírito Lammenais
Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Sexta-feira, 19 de outubro de 2012, às 03h07min)

___________

Cantora americana diz que faz sexo com fantasmas
Por Papelpop Conteúdo | Notas OMG –
Site Yahoo em 27/09/2012

Cantora tem 25 anos (Foto: Getty)

A cantora americana Kesha, 25 anos, compartilhou uma
informação inusitada com os fãs nesta quarta-feira (26).
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Durante uma participação no programa de rádio do
apresentador Ryan Seacrest, nos Estados Unidos, ela
confessou que faz sexo com um fantasma.
"Eu tenho essa canção chamada 'Supernatural'. Fala de
experiências sobrenaturais, mas de uma forma sexy. Tive
algumas experiências. Não sei o nome dele, ele era um
fantasma e sou muito aberta a isso", disse a cantora.
Depois do sucesso "Tik Tok", há três anos, Kesha lança o
novo CD "Warrior", que chega às lojas em dezembro de
2012. "O tema deste disco é mágica. Passei por uma jornada
espiritual sozinha, sem seguranças ou empresários. Apenas
viajei pelo mundo e vivi num barco", revelou.
Sua nova música de trabalho, intitulada "Die Young", deve
tomar de assalto às pistas de dança do mundo com uma letra
que fala de aproveitar o amor como se hoje fosse o último
dia em que se está vivo.
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Capítulo # 6
_________________

RAÍSES ANÔNIMAS
“Diante de cada criatura, exerçamos a caridade do serviço e da benção.”
(Espírito Bezerra de Menezes/Chico Xavier, “MEDITAÇÕES DIÁRIAS” –
Bezerra & Meimei, IDE, 1ª. Edição, 2009).

Dando continuidade ao nosso

despretensioso
apontamento, que já tivemos a oportunidade de
abordar singelamente pelo querido Baccelli, vemos
com certa apreensão a condição por qual tem vivido
os nossos mais promissores tarefeiros (as) da
mediunidade, na esfera do Cristianismo-Espírita em
terras do Brasil.
Não que os nossos companheiros (as) de outras
províncias pátrias do mundo material não nos
mereçam a devida atenção, mas, como já temos
ciência, o Espiritismo nacional, do Brasil, se amolda
integralmente ao pensamento do Senhor pelo santo
“instinto” da Fraternidade e da Caridade legitimas.
Sendo assim, requer de todos e todas um cuidado
mais atento para que ele não venha a se desvirtuar
do compromisso-primeiro, esposado em sua legítima
face, desde tempos remotos da vida planetária, pelo
grupo de Ismael, pois precisamos compreender a
Doutrina dos Espíritos como uma sociedade espiritual
Cristã vinculada ao pensamento glorioso do Senhor,
sem que isso, sob hipótese alguma, tenha a ver com
o tempo e o espaço como conhecido pelos homens
da Terra Material.
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Em termos de adaptação ao conjunto do
pensamento em “O Livro dos Espíritos”, não
devem os queridos medianeiros descuidarem-se, da
mesma maneira que não devem se descuidar do
estudo que deve ser realizado nas demais obras do
Pentateuco, particularmente em... “O Evangelho
Segundo o Espiritismo” e no indispensável... “O
Livro dos Médiuns”, que, como diria o nobre
Espírito Ramatís, acertadamente: “Adentrar o campo
da mediunidade sem o conveniente estudo de o
“Livro dos Médiuns” pode até ser possível, mas seria
uma temeridade!...” (O grifo é nosso).
Em nossos porfiados estudos nos Laboratórios do
“Liceu”, temos encontrado Mensageiros (as) de todos
os matizes...
Uns mais obstinados, enquanto que outros mais
idealistas, mas todos e todas com aquele “leve”
friozinho na barriga..., a caracterizar-lhes o grande
receio em “descer” ao Orbe planetário para poderem
empreender seus objetivos à luz do Consolador, em
face de um terreno ainda tão angustioso, como o qual
tem se caracterizado o nosso meio doutrinário nas
diversas agremiações espiritistas.
Levando-se em conta a vida apostolar do médium
Chico Xavier, que não só nos legou um riquíssimo
material de estudo e análises dos mecanismos da
mediunidade como, e principalmente, o exemplo do
verdadeiro missionário cristão, em sua vida toda ela
dedicada à causa de Jesus no Espiritismo, vemos o
quanto os nossos companheiros e companheiras das
administrações doutrinárias tem deixado a desejar
em solo brasileiro.
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Temos batido um pouco mais firme nesse tema,
com o sentimento mais puro e com o maior desejo
de vê-los seguir o exemplo do nosso “Cisco”, que,
apesar de tantos e tantos inconvenientes causados
por muitos desses mesmos companheiros (as),
seguiu à frente no seu poderoso, quão generoso,
idealismo, no de fazer florescer na mentalidade de
seus correligionários (as) espiritistas uma réstia de
esperança em dias melhores, embora as arremetidas
das sombras em forma dos golpes morais e das
angustiantes pedradas do despeito que de levou dos
seus (as) colegas de crença, e que haverá, também,
de mais ou menos serem alvos todos aqueles e
aquelas que, em nome de Deus, vierem a esposar o
Mandato de Amor na Mediunidade com o CristoAmado, isso devendo ser vivenciado com o mesmo
calor e o mesmo ideal Evangélico pelos quais foram
vivenciados pelos primitivos cristãos.
Por aqui, acima de tudo, temos encontrado muito
ideal e determinação por parte desses amorosos
colegas que, depois de porfiados e ininterruptos
estudos e meditações, partem para a Terra Material
do Cruzeiro, em particular, com o melhor sentimento
de amor, de lealdade e desprendimento.
Só que, ao aportarem na atmosfera causticante e
muito árida do plano material, já se encontram quase
que a retumbarem em seus ouvidos, a frente de seus
singelos propósitos, o clamor de uma vida fútil e
completamente descompromissada com o ideal
abraçado antes da sua chegada, a começar pelo
excesso de “mimos” por parte da parentela que nada
se preocupa com a Educação moral de seus filhos e
filhas, ansiosos que estão apenas em amealhar
recursos financeiros para essa ou aquela outra
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viagenzinha de final de ano, ou ainda com esse ou
aquele outro automóvel mais sofisticado... E nos
tempos mais bicudos!..., aí é que todos e todas
esquecem-se de vez da santa caridade, desculpandose, na grande maioria, em “poupar para o futuro”.
Enfim, esquecendo-se todos e todas de que às
aves do céu Deus dá o alimento.
A visão que nos tem chegado do plano físico não
poderia ser mais caótica.
E o que tem feito os Agentes do Invisível para
aplanar UM TANTO MAIS tais condicionamentos
doentios, vivido pela incalculável maioria dos
terrícolas que não tem, sequer, cogitado de, nos seus
momentos de crise, mitigar a sua sede de Justiça e
de Amor nas fontes maravilhosas da Religião?!...
Vejamos, que iniciamos pelo Espiritismo e agora
adentramos ao inusitado campo da religiosidade em
geral.
Mesmo porque, os nossos mais promissores (as)
jovens-Mensageiros (as), não nascem de uma
maneira exclusiva em berços espiritistas.
A partir de seu nascimento, é que tomaremos as
melhores resoluções no encaminhamento de suas
elevadas Tarefas, levando em conta não somente os
seus ascendentes morais como a psicologia reinante
na atmosfera, ou a Ecologia-Astral, de seu Lar... De
fundamental importância para o sucesso de suas
aventuras mediúnicas.
E realmente não haveríamos um melhor termo a
empregar senão esse, a de uma “aventura”, a que
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tem se transformado a missão multifacetária desses
e dessas colegas, que, em sua maioria, estão ou
chegam ao Plano Material ansiosos por servir pelo
singelo desejo de amar, e aqui eu falo “em sua
maioria”, pelo fato de no seu itinerário para a Terra
dos mortais, em meio aos fluidos pestilentos
existentes entre as Esferas de Luz e as de sombras,
começarem a vacilarem mentalmente..., ou seja,
antes mesmo do seu nascimento já começam a terem
muitos problemas de interesses que, geralmente,
não tem nada a ver com a proposta original que
nutriram no Mais Alto, mas com o que vai no coração
dos Espíritos que habitam estas esferas de menor
condição moral!!...
Esta é, a nosso entender, a proposta psicológica
das Raízes Anônimas!...
Mas, voltemos ao “centro” do Espiritismo...
Chegando ao interior de nossas Searas, a maioria
das vezes os médiuns são imediatamente tratados
como “indigentes” espirituais.
E não se assombrem os queridos (as) leitores,
aparentemente surpreendidos, já que nós, os Seres
Invisíveis, levamos alguma vantagem em relação aos
amigos e amigas encarnados que ora transitam pelos
corredores e salões dos nossos Templos, exatamente
pela
invisibilidade,
que,
em
determinadas
condições e situações, nos deixa, de uma forma
privilegiada, mais atentos a “quase tudo” o que se
passa por entre-paredes...
E vemos com pesar a real situação dos médiuns
espíritas, sejam eles novos no “meio” ou já com um
certo terreno doutrinário caminhado.
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Mas os Amigos Espirituais estão à postos!

Uma nova-geração de Espíritos vem tomando
“corpo” dentro de nosso movimento, e, mais cedo
quanto possamos imaginar, o Movimento Espírita
do Brasil haverá de tomar um novo fôlego em ares
melhores e mais salutares para a nova Reforma, que
haverá de se realizar, agora, no íntimo de nossas
agremiações, como um sopro de venturas e novas
Esperanças para todos nós, porém, meus amados,
para que isso se realize mais cedo, sem que o mundo
espírita precise de sofrer mais ainda, tomemos conta
das crianças e dos jovens, Evangelizando-os.
Que Deus Salve Jesus Cristo, Allan Kardec & Chico
Xavier.

Odilon Fernandes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 21 de outubro de 2012, às 11h54min)
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Nota do médium... Sob a Instrução do Espírito Robin
Gibb, em 22/10/2012: Hoje, às 09h53min, quando
assistíamos a um DVD do grupo Bee Gees, “One Night
Only”, ST2 Vídeo, durante a canção “ISLANDS IN THE
STREAM”, ficamos informados, pela clarividência, que
uma das jovens senhoras que dançava na plateia de
forma tão linda e encantadora havia sido uma médium
que tivera a infelicidade de desencarnar sob as labaredas
de uma fogueira na época da Santa Inquisição.

O fenômeno se apresentou para a minha capacidade
psíquica de uma maneira tão real e lúcida... que eu
pude, inclusive, visualizar positivamente uma espécie de
adesivo anticéptico a cobrir praticamente todo o lado
esquerdo do corpo-físico dessa jovem senhora (estrutura
subatômica, ou energética), e ainda do seu duplo-etérico
e do seu corpo astral... Esse real bandade-astral, se
apresentou praticamente com as mesmas características
dos que encontramos nos melhores Hospitais da Terra,
pelo menos, como temos observado em inúmeros filmes,
documentários, e reportagens temáticos.
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Inclusive, as suas carnes, a dessa bela e envolvente
mulher, que aparenta estar à época entre 30 e 40 anos,
pudemos sentir como se essa senhora em observação
(pelo programa de DVD!!) estivesse bem sob os meus
cuidados materiais, ou físicos.
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Capítulo # 7
_________________

O TEMPLO AUGUSTO DA
CIÊNCIA E DA CARIDADE
“Operários do Evangelho: excelente é a ciência bem-intencionada do mundo,
mas não esqueçais o coração, em vossos labores sublimes...”
Espírito Humberto de Campos /Francisco Cândido Xavier
(“Novas Mensagens”, O Espiritismo no Brasil, pela Editora da FEB).

A mais pura expressão do Amor de Deus sobre a
face augusta de todos os mundos espalhados pela
imensidão dos Universos sem fim, encontraremos na
sua Escelsa-Ciência e na sua Magnânima-Caridade, a
se converterem em legítimas ações-benfazejas de
profundo idealismo entre as suas criaturas.
O Senhor dos Mundos tem nos revelado, desde o
mais insignificante tacape nas mãos do bruto préhistórico ao mais complexo aparelho de destruição
em massa dos dias que vemos correndo, a sua
infinita compreensão diante das misérias-agudas
que, insistentemente, mantemos ainda dentro de
nosso próprio peito, como se, em uma síntese
freudiana, estivéssemos havidos pela luxuria do
mundo, e quase que completamente esquecidos da
grandiosidade do Evangelho-Libertador.
Passemos um olhar diante da beleza exuberante de
um pequeno córrego e o veremos se manifestar, logo
à frente, em algo mais poderoso e mais cheio de
vitalidade.
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Assim, meus irmãos e irmãs, também se
manifestam a nossa humanidade física quanto a
espiritual, não essa a que nos acostumamos a
visualizar apenas com os olhos materiais, com
desejos puramente materiais, mas, exatamente,
aquela a qual só teremos condições de enxergar
munindo-nos do olhar da alma, com a ternura e a
mais profunda compaixão diante de nossas más
condutas e de nossa completa decadência, diante de
uma vida que nos fora entregue pelo Altíssimo com o
único objetivo de engrandecimento de sua obra: A
Ciência e a Caridade.
- As obras de assistência social que, aqui e ali, vem
se espalhando pelo mundo afora tem enchido os
nossos corações de grande alegria.
- De outro lado, as análises e as descobertas
científicas, empreendidas pelos nossos irmãos e
irmãs do orbe planetário, também tem nos deixado
eufóricos, tamanha a beleza de suas idealizações e
manifestações tecnológicas.
Mas não tem nos bastado.
Deus sempre quer mais de nós...
Ele espera sempre o melhor de nós...
E o que temos realizado dentro de nós mesmos,
diante dessa vida de exuberante beleza que nos foi
doada por empréstimo de misericórdia?...
A maioria de vocês (lamentamos...), seres
humanos do Orbe terreno, continua a depredar e a
Lhe vilipendiar como a uma “prostituta” sem eira e
nem beira, as más prostitutas, sim, porque existem
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aquelas que vararão o Céu com as suas doces asas
de luz muito antes do que nós mesmos, que
miseravelmente tem sido “utilizada” e logo após
“descartada”, como um objeto insignificante e sem
valor nenhum para ninguém.
A vossa empreitada desastrosa pelos vales de
lágrimas do Plano Material, tem sido uma constante
nesses últimos milênios. Afirmamos, que muitos de
meus irmãos e irmãs planetários tem transitado por
paragens de grande beleza em Mundos Distantes
ainda incompreensíveis para a maioria, isso por meio
de seu coração generoso e fraternal, mas como o
Anjo Caído da narrativa bíblica outros e outras, em
maior quantidade, não têm arregimentado forças em
si mesmos de maneira suficiente para que consigam
retornar à Casa Paternal.
O claustro da vossa Terra tem lhes trazido um
grande ensinamento:
- “Ninguém verá o sol sem passar pela
noite...”
Ainda tens muito o que trilhar nesse planeta de
lagrimas e expiações... E não pensem, meus irmãos
e irmãs, que a alegria de verem um planeta de
Regeneração estará próxima.
Não! O processo já se iniciou, sabemos disso,
teremos o seu desfecho em 2019, mas as realizações
definitivas haveremos, ainda, de esperar por muito e
muito tempo.
E entre uma e outra parada, nessa longa
caminhada Evolutiva, teremos muitos contratempos
e haveremos de encontrar pela frente não só as
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alegrias da Terra-Santa, mas, ainda, as tristezas de
uma civilização em busca de sua identidade divina.
A Ciência, em sua compleição mais intima, entre
fórmulas químicas e análises matemáticas, têm o seu
valor expresso, exatamente, no manancial de forças
que empreender no sentido de abreviar e amenizar o
sofrimento de todos, quanto no que possa produzir
pelo desenvolvimento intelectual das massas mais ou
menos humanas (?!), e ignorantes.
A meta a seguir não seria outra que não aquela que
vemos apresentada em... “O Evangelho Segundo
o Espiritismo”:
- Fora da Caridade não há Salvação.
Então, benditos de meu Pai, mãos na charrua e pés
a frente que logo ali..., segundo o esforço de cada
um, se encontra um mundo de maravilhas e infinitas
formosuras a nos convidar, carinhosamente, para o
nosso grande retorno à Casa do Pai Celestial.
- O Templo do Senhor é o Amor.
Fiquemos com Deus, na certeza de que Ele vela por
cada um de nós, independentemente de estarmos ou
não com Ele, sim, porque Ele é infinitamente maior
do que o orgulho e o egoísmo que trazemos dentro
de nós mesmos, enxergando-nos como crianças que
precisam ser, a todo o momento, buscadas de suas
estrepolias!

W. Krell (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 22 de outubro de 2012, às 07h42min)
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Nota do médium: Por volta das 15hs do dia 03 de
julho de 2016, vimos a querida W. Krell nos conduzindo
na 1ª. revisão desse seu texto, acompanhada do grande
benfeitor
, que nos parecera mais um anjo
tutelar dessa grande Mensageira das Altas Esferas,
nimbando-a do seu magnetismo protetor..., sem que eu
realmente pudesse identificar eles quem seria o Mentor
ou o seu pupilo de luz!!... – Risos.
Embora ela tenha preferido deixar o texto original
praticamente intacto, pude observar que tudo, ou pelo
menos quase tudo, poderia ter sido melhorado sem
modificar a mensagem-base, a que realmente deveria
ter sido captada por minha psicografia, mas que, de
alguma sorte, por força mesmo de minha iniciante tarefa
na psicografia, não foi possível ter sido representada a
altura por nosso intermédio naquele ano de 2012.
Curiosamente, pude lhe captar o texto original como
que vibrando em sua aura-magnética, mas ela, tanto
quanto o amoroso Espírito L. Denis, preferiu não mexer
na Mensagem anterior (acima), em sua base, para não
lhe retirar a autenticidade mediúnica da época que
foi transmitida, primando dessa maneira pelo conceito
de espontaneidade do próprio médium iniciante.
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Capítulo # 8
_________________

O SONHO DE UM ATEU!...
Um dos aspectos mais interessantes pelo qual
vivenciei as minhas faculdades mediúnicas, quando
ainda me encontrava encarnada ao tempo do nosso
querido e saudoso mestre lionês, fora exatamente as
“viagens” pelas quais se dignaram os meus Mentores
me encorajar a realizar em suas próprias companhias
seguras em mundos que, para mim mesma, ora não
passavam de belas figuras do pincel dos mais
renomados artistas contemporâneos, ou, então,
cenas bizarras que mais se aproximavam dos mais
intrigantes e complexos pesadelos dos classificados
como doentes mentais.
Em realidade, como nos chamavam a atenção os
Guias, tratava-se de mensagens pertinentes aos
nossos incríveis passeios mediúnicos, os quais se
incutiam em minha caixa craniana como lembranças
vivas das passagens ora felizes e agradáveis, ou
então, como experiências de deixar Dante de queixo
caído, tamanho o horror da situação...
Nessas idas e vindas, pelo seio do subconsciente,
segundo a denominação clássica, acabamos por
encontrar com uma figura muito interessante, uma
jovem-médium, com seus aproximados 25 janeiros,
convertida aos braços da santa causa espírita pelos
encantadores atrativos sociais que estavam em moda
na época, apesar, ainda, das perseguições que eram
feitas pela religião vigente, que diante de seus olhos,
já muito deslumbrados pelos aspectos variados da
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vida extra-sensória, também acabava de encontrar
um dos modelos mais enigmáticos de sua vida, até
então desconhecido pelo universo espiritualista, na
figura de um senhor de aspecto simplório e com um
topete a Napoleão I, e uma vestimenta de causar
inveja a qualquer anfitrião da realeza de Luis XV.
Vejamos que inusitado encontro!...
Para falar a verdade, a jovem Desdobrada estava
um tanto, vamos dizer... indisposta.
Ela não via ali, naquele protótipo de papagaio
ambulante (risos), senão um burlesco cidadão menos
atraente para as suas tão importantes elucubrações
metafísicas, patrocinadas naquele instante pelos
seus Guias, atentos e cuidadosos.
Vamos dizer, que para ela não passava de algo de
menor interesse.
Só que para a sua incompreensível capacidade em
atender aquele momento com UM TANTINHO MAIS
de cortesia, foi obrigada, pelo meu Guia daquela
hora, a se colocar na condição de expectadora e
passar a vislumbrar as emanações fluídicas da mente
do “desinteressante” cavalheiro, que se postava
quase a sua frente.
Então, como num passe de mágica, passou a ter
acesso, no Além, às imagens que o companheiro, já
desencarnado, trazia mais Além do seu próprio
Consciente.
Não fora a resoluta Assistência de seu amoroso
Amigo, e teria ali mesmo dado um salto para traz e
voltado imediatamente para o “tumulo” corporal ao
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qual pertencia, mesmo que ainda temporariamente,
na esfera dos homens ‘de carne e ossos’. – Vale
anotarmos que por Aqui cotiamos a possuir carne e
ossos!!... Risos...
Ele, o “papagaio” amulate, se havia transfigurado
para a sua visão espiritual como um dos mais
humildes servos do Senhor, como apresentado em
sua aura que fora construída mais especificamente
em sua última experiência no solo da Terra.
Como entender tal situação?!...
__________
Vejamos:
- Em determinada condição humilhante vivida por
um companheiro de lida na casa de ferragem animal
onde trabalhava, havia ele se apresentado com as
palavras certas na hora certa, demovendo o irmão da
desdita pela vingança.
- Em determinado momento de angústia, houve o
beneficiado ter tido a oportunidade da feliz presença
dele, quando pode lhe ofertar a migalha do seu
próprio pão, já tão pouco e miseravelmente escasso.
- Num momento de quase desespero, vimos uma
jovem senhora distanciar-se do punhal humilhante,
pelas mãos generosas desse homem humilde, que
lhe demoveu da ideia do insano suicídio.
__________
Num suspiro de tremendo pavor, exclamou ela já
bastante envergonhada, quase em completo terror
de si mesma:
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- “Meus Deus, o que eu tenho feito de mim
mesma?!...”
Como as mãos carinhosas de seu “Guia” não a fez
esperar, foi logo banhada de extrema luminosidade,
como a partir do coração amigo do generoso mentor,
que cheio de misericórdia lhe conduziu à prece
sincera, na intenção, de juntos, exaltarem a mais
pura simplicidade, em nome dAquele que nos dá
tudo e ainda tão pouco tem recebido de nós.
________________________________

________________________________

Tivemos aqui, queridos (as) colegas de Espiritismo,
uma das mais prodigiosas experiências na Vida de
Além-Túmulo, que emana e transborda de Deus.
Neste grande amigo desconhecido, aparentemente
sem importância visual alguma, como ela mesma
tomou conhecimento mais tarde, a médium, após o
retorno à sua vestimenta-sólida, não haveríamos de
encontrar analogamente muitos milhões de irmãos e
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irmãs nossos que, sequer, tem noção da Vida Além
da Vida, mas que, num gesto de carinho e completo
desprendimento de suas/nossas tolas vaidades, se
erguem como verdadeiros estafetas do Amor e da
Caridade com o único desejo
,
que, a rigor, se manifesta de nós mesmos, e por nós
mesmos, sempre de maneira muito simples.

Diante destas modestas ocorrências, que são reais
oportunidades de estudo e aprendizado, procuremos
despojar-nos de todas as misérias ocultas que ainda
trazemos no próprio coração e nos entreguemos em
santidade à Aquele que nos tem conclamado a
realizar o mundo melhor, também, por fora de nós
mesmos, claro que a partir da realização de um
mundo melhor por dentro de nosso próprio Espírito:
a centelha divina que haverá de brilhar cada vez
mais, segundo a nossa decidida vivência no... “amai
bastante para serdes amados”.
Vivamos Jesus!

W. Krell (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 22 de outubro de 2012, às 14h55min)
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Nota do médium: Para que não pairassem dúvidas,
mesmo as mais respeitáveis, quanto ao teor moral da
Mensagem da Senhora Krell, a profundidade de seu
pensamento e de sua filosofia de vida não deixa dúvidas
quanto a sua Elevação Espiritual.
Em vida, ao tempo de Allan Kardec, comumente ela
era Desdobrada Mediunicamente pelos Agentes da Vida
Maior com a intenção de lhe dar seguras instruções e
advertências sobre a Moral do Cristo, experienciando ela
ainda as mais interessantes ocorrências psíquicas, como
consta, em síntese, na sua obra mediúnica... “Reflexos
da Vida Espiritual” (pela Editora CELD).
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Capítulo # 9
_________________

O DIREITO
“Revi, Mãezinha, as tuas noites longas, junto de mim, quando a febre me
atormentava no berço. Anjo transformado em mulher, erguias as mãos para o
Céu e o que falavas com Deus me caía no rosto em forma de lágrimas!.. Tornei a
encontrar-te os braços acolhedores, festejando-me o retorno à saúde,
com a doçura de teus beijos.”
(Espírito Meimei/Chico Xavier, Uberaba, 01 de março de 1971)

Seguindo na contramão do pressuposto de que
todos são inocentes até que a Justiça prove o
contrário: somos sim todos culpados!...
- Culpados pelos constantes desperdícios de tempo
e lágrimas, por vales de dor e absurdo sofrimento
que a imensa maioria de nós poderia evitar caso nos
condicionássemos a uma vida reta e sem mácula.
O que nos deixa estremunhados do Lado de Cá da
Vida Eterna, é exatamente a falta de bom-ânimo e
de tempera de nossos irmãos e irmãs da Terra, de se
colocarem à disposição para o esforço inadiável de
mudança íntima, trocando os seus hábitos belicosos
e, lastimavelmente, libidinoso em porções muito
mais generosas
de uns
para com os outros.
- Culpados, sim... pelas angústias pelas quais vai
passando a Humanidade cheia de rupturas... E a mais
desastrosa delas, exatamente, acontece no seio da
Família, que não seria demais lembrar: é o esteio de
qualquer civilização que deseje, com toda a sua
sinceridade, tornar-se justa e pacífica.
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Pelas nossas caminhadas, às quais fazemos
sempre questão de levar nosso celular, por exemplo,
em termos de acessórios tecnológicos, quando então
registramos aqui e ali, o seio da Terra Material,
criaturas diversas em atitudes terríveis que mais se
assemelham a seres fictícios, horripilantes mesmo,
de não deixar qualquer Alien (do “O 8º. Passageiro”)
a frente de suas próprias disposições íntimas para
matar e destruir, o que lhe vier às vistas.

Vampiros da “saúde” alheia.
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Cenas tétricas que temos enfrentado a todo o
custo, quase a nos retirar dos postos de combate pela
completa angústia e atordoante sofrimento que tem
nos causado, isso ocorrendo pela tamanha falta de
lucidez moral por parte da incalculável maioria de
nossos companheiros (as) planetários, estejam eles
e elas no solo da Terra ou em suas dimensões
adjacentes, e mais próximas do “eixo”.
Não pensem vocês que muito nos anima estarmos
sempre e sempre escrevendo para a Terra, batendo
quase sempre na mesma tecla, apresentando
imagens tão tristes sobre a atual condição espiritual
da grande maioria dos que estão encarnados no orbe,
mas o momento continua sendo o de CRISE..., e não
podemos relevar tão importante oportunidade de
transmitir nossas impressões de
pela
Mediunidade Santificada na Doutrina Espírita.
Não que outros companheiros (as) de fora dela não
estejam aptos para o feito grandioso, mas pelo único
e extraordinário objetivo de incutir na mentalidade
doutrinária do Espiritismo-Evangélico a realidade dos
fatos por meio de médiuns que não sejam àqueles
e/ou aquelas que já são conhecidos e, diga-se de
passagem, também já “apedrejados” por esse
mesmo dito “movimento” doutrinário, ou pelo menos
pelas “cabeças ilustres” que na grande maioria das
vezes advogam em causa própria, em nome de uma
suposta pureza-doutrinária.
Esta, minha gente, tem sido a nossa modesta
contribuição ao denominado Controle Universal dos
Ensinos Espíritas, já que o que temos dito pelo nosso
Vivaldo poderá ser testemunhado, quanto já tenha
sido experimentado por outros médiuns...
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Mas que a justiça seja feita!
Mais dias ou menos dias, algo de novo haverá de
surgir no seio de nosso ambiente doutrinário... Uma
brisa suave irá tomar corpo no íntimo dos corações
dos nossos mais intrépidos e desassombrados
colegas espiritistas, sejam médiuns, doutrinadores,
e, principalmente, entre o povo simples e humilde,
que haverá, com a Graça de Deus, voltar a frequentar
os salões de nossos agrupamentos com o doce
frescor da Boa Nova, a abreviar as suas imensas
dúvidas e conduzir-lhes de volta aos braços de Jesus
de Nazaré, da maneira como Ele sempre se colocou
a disposição para nos acolher o corpo, a Alma e o
Espírito, divinamente nos acolher!!...
Voltamos a insistir: tomem muito cuidado com
aquelas criaturas formoseadas de virtudes por fora,
mas cheia de peste e de podridão por dentro, pois
podem fazer muito estrago na vida daqueles (as) de
nossos irmãos de coração mais delicado que,
infantilmente, creem que “todos são bons” ou que,
pelo menos, “todos ainda podem se melhorar” nesta
existência.
Ah! uma palavra não posso esquecer-me de deixarlhes, nesse momento de puro encantamento...

Felicidade! Sim, temos o direito de sermos
felizes.
A felicidade dos bons e dos justos.

W. Stainton Moses (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de outubro de 2012, às 08h00min)
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Nota do médium: O “Alien” citado pelo querido
Benfeitor, seria o mesmo apresentado no filme norteamericano do diretor Ridley Scott: “ALIEN – O 8º.
PASSAGEIRO”, da Twentieth Century Fox, do ano de
1979... A história de um assombroso ser interplanetário
que a maioria de nós tem à conta de ficção-científica.
Ledo engano!
Pois, há cerca de oito (8) anos atrás, eu fui testemunha
ocular, apesar de estarmos em Desdobramento Astral,
vimos que tudo se passou à nossa visão e sentimento
como algo tão real como qualquer situação menos feliz
de nosso cotidiano na Terra Material.
Ao acordarmos, fomos tomados integralmente pelas
lembranças ocorridas de quando, ao adentrarmos em
um laboratório de estudos no plano de ação dos
desencarnados, uma esfera espiritual limítrofe às
nossas atividades terrenas, termos sido levados a uma
espécie de câmara-cirúrgica na qual tivemos, em toda a
nossa lucidez, a visão física de uma cirurgia levada à
efeito por abençoadas mãos Invisíveis que retiraram, ou
mesmo deixaram emergir, de meu próprio coração,
já com a área do meu peito esquerdo
completamente dilacerada, uma espécie de monstro
em forma de um ser Alien tal qual, ou analogamente, ao
do filme hollywoodiano.
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A dor extrema da dilaceração em meu peito só não fora
maior que o pavor da cena em si mesma, uma visão de
deixar o próprio Dante envergonhado pelas suas
“infantis” experiências oníricas....
Não que, necessariamente, tivéssemos algum mal
mortal em nossa alma, mas tínhamos a nítida impressão
de que ali, ou pelo menos até então, estávamos sob a
atenção ferrenha de seres altamente perturbadores do
mundo espiritual inferior, como se, de alguma maneira,
tivessem tomado acesso às minhas vias-cardíacas.
Talvez tenha sido por conta de situações como essa,
vivenciadas por outros médiuns, um dos motivos de
terem levado o caro Dr. Inácio Ferreira/Carlos A. Baccelli
a afirmarem que a maioria desses Espíritos que são
atendidos pelos nossos doutrinadores espíritas, em
nossas Desobsessões, não passam de “pobres coitados
do plano espiritual”. Ou seja, em realidade, a grande
maioria de nós, sequer, imaginamos o que seja ou
quem seja realmente esses ditos agentes das sombras
que nos averiguam os passos de maneira sorrateira, e,
despercebidos pelo homem comum, sem aquele toque a
mais de mediunidade que, de alguma maneira, pudesse
lhe fazer perceber o que ocorre do Outro Lado da Vida,
sempre buscando uma brecha em nosso campo mental
e emotivo para se aconchegarem aos nossos íntimos
interesses...
Ainda, nessa mesma manhã do dia 24/10/2012, por
volta das 10h:00min, surpreendentemente, quando eu
meditava sobre as possíveis inserções que poderíamos
fazer na presente nota explicativa, visualizamos tal qual
uma serpente sombria, a rastejar-se por entre os fluidos
espirituais que acreditei serem camadas superpostas de
dimensões extrafísicas que não pude compreender em
sua intimidade, aquele mesmo ser Alien daqueles
recuados oito (8) anos passados, porém, agora,
aparentemente menos tétrico que à época, mas ainda
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soturno e extremamente perigoso, segundo a nossa
amorosa Mentora Santa Isabel de Aragão, que nos
alertou pela audiência mental quanto a delicadeza do
momento, para que não nos precipitássemos em
qualquer reação abrupta, ou extemporânea.
Segundo essa Benfeitora Amiga, a entidade sombria
apenas nos averiguava para saber se ainda trazíamos
alguma réstia de ódio ou mágoa no coração que pudesse
servir-lhe de sintonia com o nosso campo mental, a lhe
“ajudar” a nos “invadir” novamente.
____________
Ainda, segundo a Rainha Santa Isabel:
- A sua irradiação, além de ser extremamente inferior
é de uma condição tão intensa que ultrapassará
diametralmente as fronteiras espaciais do Orbe
planetário que logo lhe acudirá em sua desdita por meio
de um novo estágio reencarnatório, quando as suas
próprias emanações fluídicas chegarão a invadir/atingir
a atmosfera de outras populações físicas e astrais de
planetas e regiões mais próximos do seu futuro epicentro
maternais.
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Vejamos, que a nobre Mentora não fala em cadeias ou
em presídios físicos ou espirituais, mas unicamente,
PELO MENOS NESSA ESPECÍFICA REGIÃO DO
UNIVERSO, em Maternidade, sim, uma localidade
celestial que consagra a fornecer elementos fisiológicos
e psíquicos de ordem gestatórios, como se passassem a
serem mantidos por um grande útero-planetário,
anatomicamente e fisioquimicamente falando, já que,
por minha vez, acredito que o claustro ai para essas
Entidades, também, lhes servirá de verdadeira e nova
gestação por obra de um Pai Celestial extremamente
amoroso e zeloso por cada um de nós.
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Capítulo # 10
_________________

REENCARNAÇÃO MAIS ALÉM
“Os relacionamentos continuam além do mundo físico. Eles também continuam
entre uma pessoa que esteja no plano físico e outra que já tenha se libertado da
dimensão física. Esse relacionamento assemelha-se muito àquele que havia na
dimensão física... Você nunca perde o erotismo, a beleza e a admiração mútua
de reconhecer o outro.”
(Espírito Heyoan/Barbara Ann Brennan, “LUZ EMERGENTE”, Ed.
Cultrix/Conhecimento, 1993).

Temos prestado toda a atenção, e o máximo de
carinho possível, aos embates que na atualidade são
travados entre os “opositores” e os “a favores” da
cartilha verdadeira, pela qual nem um e nem outros,
ainda, se decidiram verdadeiramente a seguir.
A cartilha da Caridade mútua!
Para as novas ideias, sempre haverão de ter as
suas oposições, que, apesar de em muitos casos
serem sistematizadas, e claro que contraproducentes
para qualquer uma das partes, visto que a queda ou
a Ascenção de alguém estará ajudando ou estará
desgraçado ainda mais a vida das demais criaturas,
mas, enfim, a causa-santa pelo Espiritismo que
alguns ou algumas de nós abraçamos com a maior
veneração, ainda assim, será sempre benéfica ao
desenvolvimento e à consolidação o mundo dessas
mesmas ideias, aparentemente novas.
Tirando, à parte, os desentendimentos e as rusgas,
que em nada nos acrescenta moralmente, vemos
com bons olhos o quanto nossos (as) colegas
espíritas tem se debruçado em questões que mesmo
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não sedo vistas ou encarados com bons olhos pelos
detratores, haveremos todos e todas de sairmos
vitoriosos...
A Reencarnação vencerá sempre.
Filha plena do Espírito de Deus, haverá de trazer
cada vez mais ao sentimento Humano do HomemEterno o maravilhoso serviço de transformação
de tudo o que é impuro e mal, fazendo com que
todas as coisas e seres se transformem para melhor
a partir do mais perfeito e superior atributo de sua
natureza: DO AMOR!
O amor sem manchas, sem máculas e, como o seu
Criador, detentor da capacidade de criar, produzir e
irradiar beleza e paz.
Tanto nas Regiões Espirituais mais próximas da
Crosta, como nas que podemos classificar de Planos
Superiores, haveremos sempre de encontrar a
, sempre atuando para “dar Luz” à
Vida, que não cessa nunca, invariavelmente, em
todos os Planos Dimensionais do Universo Eterno.
Seria muito bom meditarmos no conceito
Evangélico do... “Daí de Graça o que de Graça
Recebestes”, levando em consideração que todos
(as) nós estamos imersos num processo gradual de
amadurecimento
das
nossas
potencialidades
espirituais, por onde, de acordo o preceito do Daí de
Graça..., Jesus Cristo nos conclama a termos não só
gratidão para com o amor que recebemos, mas
como, e principalmente, o de o distribuirmos a
mancheias e gratuitamente a todos e a todas, e
sem barganhas.
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- Nada de devoluções!...
Os Instrutores de Allan Kardec nos ensinam que
somente adentraremos com maior profundidade nos
deliciosos ambientes espirituais superiores quando
nos resolvermos aprofundar verdadeiramente, e sem
subterfúgios, nos reais valores do Espírito Imortal.
- Sem Amor... nada feito!...
E como o tema do despretensioso Capítulo, é
exatamente a Lei da Reencarnação, não poderíamos
iniciá-lo sem antes nos prepararmos “afetivamente”
& “amorosamente” para nos deliciarmos com essa
abordagem tão interessante, e palpitante mesmo,
para todos (as) aqueles que se encontram ávidos por
novas formas de pensar e de compreender as
maravilhosas Equações da Matemática Divina de
Deus, calculada sempre no mais perfeito sentimento
de ternura e paixão por todos os seres da criação...,
sem exceção.
Quem diria, que ao aportarmos do Lado de Cá, da
minha tão acanhada vida de médium e dona de casa,
teria, eu mesma, encontrado uma gama imensa de
companheiros, amigos e amigas, que antes de mim
já haviam transposto o inebriante Véu que separa
uma Dimensão mais sólida de outra Dimensão menos
solida, cheios, carregados mesmo, de pequenos
“rebentos”, que mais se assemelhavam aos anjinhos
das figuras e imagens dos nossos irmãos da Santa
Igreja Católica...
A visão não poderia ter sido mais encantadora.
Para dizer a verdade-verdadeira..., os meus Guias
Espirituais já me haviam sinalizado quanto às
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possibilidades imensas que haveríamos de encontrar,
e arregimentar, em relação a nossa Sexualidade,
logo após o nosso decesso..., mesmo porque, muitas
Revelações me foram feitas, pela caridade dos Bons
Espíritos quando ainda me encontrava encarnada,
sobres essas questões aparentemente insólitas, mas
que para eles, quanto para mim mesma, passou a ser
cogitações metafísicas das mais simples e das mais
naturais possíveis, apesar de, à época, eu não ter
tido a permissão deles mesmos para que eu pudesse
efetuar qualquer divulgação das Realidades que nos
aguardavam, a todos e a todas, após o decesso final
de natureza fisiológica, particularmente no campo da
sexualidade e da reencarnação.
Ou será que os meus irmãos e irmãs mais
“pudicos”, também, não pensaram nessas mesmas
possibilidades?!... – Risos...
- Se corrermos o bicho pega e se ficarmos o bicho
come...
- Não temos alternativa, Graças a Deus.
Temos que nos debruçar nesses assuntos ou
ficaremos, praticamente, a deriva após aportarmos o
grande Oceano do Sem-Fim.
Aliás, assunto este que é extremamente agradável
e profundamente salutar.
Sim... voltando ao assunto dos “anjinhos” ...,
perguntamos logo de chegada, aliás, como sempre
foi de meu costume, a uma de nossas amigas e
anfitriãs:
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- Posso saber, minha lindinha, como você fez por
aqui para receber tantas crianças em seu ventre?! O
assunto não me é, de todo, estranho, mas ficou-me
certa curiosidade acerca de seus aspectos, vamos
dizer, “operacionais”. (Risos de ambas).
E a resposta não se fez esperar:
- O velho e bom sexo, Krell.
E eu insisti:
- Nossa mãe! como pode isso acontecer do Lado de
Cá?!
Quando tive uma outra resposta fulminante:
- Já tivestes a oportunidade de se apalpar, ao
chegares por aqui?
Fora quando, finalmente, deixei “cair a fixa”. Quase
que tomada de susto, me vi numa situação bastante
surpreendente.
Pelo menos comigo, não tinha outras cogitações,
após o meu desenlace, que não a visualização e o
reencontro de meus “Guias”. (Que, para dizer a
verdade, não os vi senão muito mais tarde do que eu
o poderia imaginar!).
Parece-me, que os meus Bons Instrutores me
deixaram primeiramente me ambientar com a “nova
realidade”, para que me sentisse mais à vontade e
confortável no meu
, para mais adiante
me empossarem dos meus patrimônios espirituais,
que, segundo eles, estariam mais de acordo com a
minha capacidade mental e a minha condição moral
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devido à tarefa reencarnatória ter sido encetada com
segurança e certo sucesso...
Seria este o meu reencontro com o meu Mundo
Psicológico, preexistente, formado em seu conjunto
pelas mentes e corações da Natureza, intelectual e
moral, à serviço da Mente Divina do Criador.
Eu havia voltado para o Mundo Real e Sem Limites,
de acordo a nossa imaginação de quando encarnada,
que na nossa extrema ignorância achamos de
idealizá-lo tal quais as nossas acanhadas imagens do
plano material mesmo, esquecendo-nos que, Aqui, é
onde se encontra a Verdade e o Inicio de tudo.
A nossas formas daí, do vosso atual mundo carnal,
são uma pálida expressão do que vivenciamos antes
e vivenciaremos muito depois da vida física, após
intermináveis idas e vindas nesse turbilhão
maravilhoso de Universos inabordáveis e sempre
dispostos, em linhas gerais, para o futuro, embora
tenhamos aqui e ali a impressão de estarmos
caminhando para o passado, aliás, este Estudo do
passado, presente, e futuro, deverá ser feito pelos
espíritas o quanto antes.
Pelo menos por enquanto!..., ainda precisa ser
dessa maneira, até que comecemos a mentalizar a
Vida de maneira Una com Deus.
Fui recebida mais tarde por alguns dos meus
Protetores desencarrados que se dignaram me
converter de humilde e desatenta dona de casa, em
uma “excelente” (perdoe-me a falta de modéstia!...)
Estudante de Mediunidade, que, segundo o Sr. Allan
Kardec, haveria eu de me converter em uma grande
serva do Senhor, se dedicasse mais tempo ao estudo
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das obras “não espíritas”, possibilitando que os Bons
Espíritos me acolhessem a deficiência geral como
médium iniciante, com a intenção de me prepararem
para as incursões generosas pelo seio encantador, e
misterioso, dos diversos departamentos do Invisível.
Os “doutores” encarnados devem estar dizendo, ou
pensando, baixinho: Cruzes... Esse Espírito deve ser
um zombeteiro. Coitado do médium!...
Com efeito, o nobre Senhor Kardec estava apenas
profetizando algo que haveríamos de encontrar no
nosso meio doutrinário atual, ou seja, gente com
muita “pose”, mas que não fazem mais que jogar
lama no esforço daqueles e daquelas que realmente
lutam, que nem um Daví, contra o “gigante
destruidor” dos nossos mais belos e líricos sonhos: O
orgulho e o egoísmo.
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Lamentavelmente, afirmamos que os nossos (as)
mais promissores médiuns têm encontrado mais
material de estudo científico, propriamente dito, e,
diga-se de passagem, extremamente interessante,
fora dos domínios do Espiritismo.
Certo... Ninguém está aqui contra a Religião, aliás,
o que seria um absurdo e uma loucura para o
verdadeiro espírita-Evangélico...
Mas, no frigir dos ovos, temos mesmo é encontrado
pouquíssima ação no âmbito do sagrado EspiritismoCientífico.
Parece até que o tempo parou para nós... (cruzes
novamente!).
Por aqui, o estudo e o trabalho vão de “vento em
popa”.
Não poderia estar melhor e mais agradável.
Os nossos jovens, médiuns, estão extremamente
entusiasmados com os Tempos Novos...
Não diríamos todos, mas, sem medo de errarmos,
a grande maioria não ver a hora de “descer” ao solo
terrestre para dar prosseguimento aos seus
empreendimentos, que haverá de mexer muito com
os nossos irmãos (as) encarnados, sim, de os
tomarem como Missionários, seres de grande poder
e capacidades paranormais, só empreendidas pelos
grandes médiuns que a Humanidade tomou a conta
de Santos e de Profetas.
___________
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E voltando ao nosso assunto inicial, lá vai uma
perguntinha:
- Onde acham vocês que eles e elas aprenderam a
fazer Sexo?!...
E mais outra:
- E a prole imensa que eles elas vão deixar por
Aqui, afinal como fora constituída?
Pelo “pensamento” é que eu garanto que não foi...
(Risos).
Sendo assim, meus queridos e muito amados
companheiros (as), é com o maior afeto que, neste
momento, vos deixo com essas minhas doces
brincadeiras, porém cheias de profundas verdades ou
pelo menos com grades expectativas espirituais.
Vivamos a nossa sexualidade plenamente, com
respeito ao próximo e a nós mesmos, obedecendo
aos princípios de lealdade, de devoção, de carinho e
de afeto, que são coisas indispensáveis para que
possamos, verdadeiramente, nos Elevarmos aos
.
Vamos pensar nisso com muito carinho!...,
okay?!..., até porque o assunto é atraente tanto
para o homem quanto para a mulher.
Jesus Sempre.

W. Krell (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA 26 de outubro de 2012, às 03h34min)
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Nota do médium: Para as minhas humildes
faculdades psíquicas, as
têm se
apresentado com bastante frequência, particularmente
as “reencarnadas” que, em momentos de Emancipação
da Alma, tem se nos apresentado com uma presença
tão grande e tão positiva que nos facultam ver detalhes
dos seus rostos, dos corpos, e cabelos, por exemplo,
como se estivessem convivendo comigo, exatamente
como o fariam em seus corpos físicos.
E o mais interessante nesses fenômenos de
“Comunicações Mediúnicas entre os Vivos”, é que,
na maioria dos casos, tem se tratado de pessoas que só
conhecemos pela história recente da música e da arte
internacional... Verdadeiras Entidades do Senhor que,
envergando seus corpos espirituais de formosa beleza,
não deixam de me fazer registrar, com a segura
participação de meus Guias Maiores, que nada mais
são que simples “pessoas”, seja no nosso plano de
ação ou no dos Espíritos desencarnados.

No caso das Entidades-femininas que temos visto,
tanto as reencarnadas quanto as desencarnadas, ficanos extremamente claro que suas condições fisiológicas,
em particular na área da sua sexualidade, se matem
exatamente qual se estivessem transitando em corpo de
matéria mais densa. Nada muda de forma expressiva, a
não ser a condição vibratória característica de cada
personalidade espiritual sob o meu olhar muito atento e
muito maravilhado.
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Um outro fato, que cremos muito interessante para os
nossos apontamentos finais, nesse Capitulo, podemos
assim relatar: faz uns oito anos (8), aproximadamente,
que ao estarmos lendo um interessante compêndio
doutrinário, e claro que meditando sobre o assunto, fui
visitado, de surpresa, por uma encantadora jovemSenhora desencarnada, que, inusitadamente, para a
nossa alegria e extremo deleite em novos aprendizados,
simplesmente, com uma naturalidade digna de um Anjo
Bom,
, parte
de uma formosa vestimenta de duas-peças, deixandome “ver”, com esses olhos meus que a terra há de
comer, e “sentir”, com toda a força de nossa emoção,
a sua silhueta e seu quadril belíssimo, com pernas
lindas e bem torneadas.

Sim, diante de mim vi e senti um verdadeiro sonho de
mulher!
Bem, como eu já era casado (risos), passei a fixar a
minha mente (atenção) somente no ensinamento
retirado de tal fenômeno, sem sombra de dúvidas de
impressionar qualquer Cristão!...
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O que fica-nos claro, pelo menos aos que se mantém
em sintonia com o nosso trabalho mediúnico e pessoal,
é que a Vida Espiritual se manifesta de maneiras tão
próximas à que levamos atualmente, como, também, se
desdobra em condições infinitas, para além da nossa
imaginação, por enquanto, incompreensíveis para nós,
“simples mortais”... Sim, pois haveremos ainda de
morrer e viver muitas e muitas vezes para passarmos a
ter uma compreensão, ainda que singela, da grandeza e
das maravilhas de Deus.
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Capítulo # 11
_________________

A MEDIUNIDADE NO FUTURO
“Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de aborrecer-se de um e
amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro.
Não podeis servir a Deus e às riquezas.”
– Jesus (Mateus 6:24).

Não desejando ser prolixo e nem tão pouco vestir
a toga da mente insuflada e doentia da infalibilidade,
já que essa condição, a da perfeição, pertence
unicamente ao Criador-Incriado, solicitamos a
paciência de nossos companheiros (as) e leitores (as)
para nos reportarmos à pergunta de # 805 do
gracioso... “O Livro dos Espíritos”, quando as
Entidades Venerandas se reportaram à Allan Kardec
acerca da conquista do Universo pelas mentalidades
Invisíveis, quando despojadas dos seus invólucros
perispirituais mais densificados, abrindo, assim, um
precedente maravilhoso na interpretação do
pensamento filosófico em torno da Vida nas Esferas
Superiores, dando ênfase para a reencarnação das
Entidades Elevadas em vosso Plano Terrestre, em
corpos, ou roupagens, mais grosseiros.
No sentido literal da palavra, encontraremos na
Mediunidade a característica primordial do ser
intermediário, certamente que o ponto de contato
entre duas extremidades opostas, ou convexas, mas
de características substancialmente análogas, que,
para nós espíritas, seriam exatamente o Mundo
Espiritual e o Plano Material..., este último, também
habitado por seres espirituais, porém se encontrando
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temporariamente adaptados ao plano ou à Dimensão
das formas mais concretas, vamos assim dizer... Em
ambos os casos, seria, em realidade, a Vida Espírita,
apenas separada por condições de vibrações distintas
uma da outra.
Posto isso, elevemos o nosso pensamento e
passemos a cogitar que, em determinado ponto dos
Universos, estaríamos, caso lá habitássemos,
inseridos num outro concerto de vibrações, de ondas
e raios, a participarem, por determinações de Leis
Naturais, de outros tipos de vida, também a
caracterizarem outras formas de Dimensões, tal qual
como temos apreendido no Espiritismo-Científico,
este, vindo a dar suporte técnico e operacional à
Ciência dos Homens encarnados. Parecendo-nos,
desse modo, que há grande margem de acerto em se
referindo às novas conquistas da Mecânica-Quântica,
quando muitos desses novos conceitos, embora, por
enquanto, tocados a conta de possibilidades, haverão
de se tangibilizar mais cedo ou mais tarde na esfera
do conhecimento acadêmico humano, sim, podemos
dizer que logo, logo, se por acaso os seres térreos se
dispuserem a deixar para trás os seus interesses de
mercado e se fixarem no interesse maior de
crescimento intelectual e cultural do mundo em que
vivem atualmente... Tendo todos e todas assim, no
grande arsenal de cultura científico-espiritual, à Luz
de André Luiz/Francisco C. Xavier (dentre outros
valorosos colaboradores da Mediunidade com Jesus
Cristo), o favorecimento da Ciência cartesiana aos
mais sublimes conceitos de nossa Vida Imortal e de
Paranormalidade, como já sugerem e atestam vários
estudos atualmente conhecidos no mundo.
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Demos esse modesto introito, na intenção de trazer
ao público o que temos observado, analisado, e
estudado, acerca dos grandes mananciais de força e
de energia mediúnica, seja intelectual ou física,
exatamente nas faculdades aparentemente iniciantes
que ora se fazem portadores muitos companheiros e
companheiras reencarnados no solo planetário, isso
sem contar, em particular, as características muito
especiais da ferramenta com a qual travamos contato
mais íntimo e acolhedor, no momento...
No nosso humilde entender, são estes irmãos e
irmãs de luta, muitos deles (as) sem, sequer, ter
noção do que seja a Mediunidade, e outros tantos,
que perdidos num imenso labirinto de angustias e
tormentos, já que, por força de uma completa falta
de interesse de muitos, e extrema insensibilidade dos
“nobres” diretores de certos Centros Espíritas, e seus
respectivos departamentos de auxílio ao médium e à
mediunidade, estão quase que completamente à
deriva, numa embarcação que, Deus me livre, talvez
não sobre uma só alma penada para que, mais
adiante, venham a contar os movimentos do mar
revolto por qual vieram a naufragar, lembrando o
infeliz caso do Titanic.
Afinal, minha gente, como nós, os seus irmãos
desencarnados, poderíamos “dormir tranquilos” com
um problema tão grande e tão grave para ser
resolvido?!...
Em um curto prazo de tempo, não vemos uma luz
no fim do túnel, aliás, esta é uma verdade que doe
tanto na gente quanto deve doer em vocês... A não
ser, é claro, que venhamos a ingressar no Exército
da Salvação Espiritual, e que, de maneira brusca e
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extemporânea, venhamos a forçar a nossa
materialização no plano carnal, com a intenção de
colocar atrás “das grades” de um imenso manicômio
judiciário toda essa clientela de “servidores infiéis” da
causa espírita (dirigentes, proprietários de centros
espíritas e/ou editoras espíritas, e responsáveis por
respectivos departamentos mediúnicos), que parece
estarem havidos por curtirem umas férias num
Sanatório “bem transado” do Umbral...
Estamos perdendo um enorme contingente de
excelentes trabalhadores que, em tese, poderiam vir
a se tornarem os novos Chico Xavier, ou as novas
Yvonne A. Pereira, ou ainda uma excelente W. Krell,
mas que estão se perdendo por ai por força da
irreflexão dos nossos muitos interesses subalternos,
movidos agora no que existe de pior para a causa do
Cristo: pelo dinheiro fácil arrecadado com a venda de
publicações, de DVD, e pela famigerada orquestração
das sombras na movimentação de força para a
elitização do nosso movimento Cristão, a começar
pelos altos preços cobrados a conta de “singela”
contribuição, nos congressos e seminários regados a
muita conversa e pouca ação na caridade, quando,
na realidade, tudo isso já deveria estar sedo entregue
ou providenciado a todos e a todas de uma maneira
gratuita, mas não os perguntem como se faria isso,
afinal vocês todos tem cabeça para pensarem, não é
dessa maneira que se diz?!...
______________
Será que nós, espíritas-evangélicos, já estaríamos
nos esquecendo da advertência do Senhor, a do “de

graça recebestes, de graça dai”?!...
______________
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Sejamos sinceros, será que alguma Editora Espírita
brasileira, por exemplo, se habilitaria a publicar os
escritos provenientes das Entidades da Luz cujo os
seus nomes originais, por exemplo, ficaram célebres
sobre a Terra, por intermédio dos novos médiuns
que, na atualidade, buscam o seu próprio espaço no
seio do movimento que abraçaram por serviço de
amor, lealdade, e de gratidão, entregando estes o
que há de melhor em seus corações, mas que ainda,
lamentavelmente, por força de um pensamento
ortodoxo e muitas vezes atacado pela disputa e pela
vaidade dos pseudo-líderes da Doutrina não tem
encontrado o apoio generoso dos “mais antigos” do
Espiritismo, tendo estes novos trabalhadores da
Causa do Cristo o único interesse de salvaguardar e
promover a proposta encantadora do
, o de conceber ao mundo das formas
materiais a mais perfeita obra do Criador, o AMORCONHECIMENTO e o AMOR-MORAL, ou seja, a sua
própria essência, isso pelas mãos abençoadas de
Servidores que vieram das Altas Regiões do Infinito
com a incumbência de transmitir, pela Mediunidade-
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Espírita, o concerto das sublimes Vozes do AlémTúmulo, dando assim prosseguimento ao trabalho
que foi iniciado pelos valorosos médiuns do passado
terreno?!..., enfim, ofertado mais esse acervo de luz
GRATUITAMENTE!!!

O Plano Espiritual aguarda pacientemente a sua
resposta, caro irmão e estimada irmã.
Obviamente, salvaguardamos aqui alguns bons
exemplos, quando vemos editores esforçados no
esforço sincero de primarem pela boa-qualidade do
material doutrinário a ser apresentado para o público
em geral. Porém, lamentavelmente, o que mais
temos observado, pelas antenas psíquicas de suas
próprias mentes desavisadas, são companheiros (as)
detentores de cargos, e “projeções”, no círculo de
direção e da administração das nossas mais
proeminentes instituições de cultura e de divulgação
espírita, é exatamente a “avidez” e a “ânsia” pelo
lucro rápido e fácil de suas, possíveis, publicações
editoriais, deixando de lado o principal objeto de
interesse das Esferas da Luz, que seria o de
sedimentar nos sofridos corações humanos o respeito
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irrestrito à verdadeira promoção dos valores
humanos e espirituais, sem interesses meramente
mercadológicos e de ambições pessoais... O que
se traduz como num completo desrespeito ao
pensamento de Jesus Cristo.
Dirão, ainda, alguns deles: “Mas, não se faz livros
sem dinheiro?!...”
Quando, por nossa vez, arremataríamos com uma
única palavra: “Caridade”.
E, como costumava dizer o nosso Chico Xavier,
quando encarnado: “O livro espírita não deveria
ser vendido, não. Deveria ser dado.”

Que o Senhor da Vida seja sempre louvado e nos
possibilite, cada vez mais, a oportunidade do
trabalho justo e humilde, generoso e completamente
desvinculado do ganho fácil e “farto”...
São estes os votos sinceros do amigo e servo de
hoje e de sempre, que confia em Deus e tem grande
esperança que, o quanto antes, tudo no vosso mundo
material venha a se tornar um doce reflexo da Vida
Espiritual Superior.

W. S. Moses (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de agosto de 2013, às 20hs14min)
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Nota do médium: Como ficou evidente no presente
Capítulo, os
estão extremamente
preocupados com a nossa situação moral, aliás, isso é
um fato que vemos desde que o Espiritismo foi fundado
por Allan Kardec, deixando a descoberto para os seres
da existência material como os Invisíveis se preocupam
e se comovem com as nossas mancadas do dia a dia...
_________
Segundo eles:
- O Espiritismo, obviamente, está muito bem, seguindo
o seu curso natural e sem qualquer impedimento na
esfera de suas realizações-proféticas, anunciadas pelo
próprio Senhor. O problema está exatamente entre os
seus profitentes, já que os espíritas estão indo muito
mal em relação à sua própria vivência Evangélica, o que
acarretará, para si mesmos, um grande retrocesso nas
suas realizações de fórum íntimo e intransferível.
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É de lamentar mesmo tal situação, pois os irmãos e
irmãs da Terra poderiam aproveitar esse momento de
decisão em suas vidas para, definitivamente, lograrem a
palma da vitória espiritual.
Repetimos, o momento presente é de decisão.
A Transição Planetária é uma realidade insofismável,
assim também o disse o próprio Chico Xavier, em
entrevista particular concedida ao seu amigo Geraldo
Lemos Neto, inserida na obra... “Não será em 2012”
(FE Editora Jornalística).
Não joguemos com a nossa própria sorte, já que será
uma cartada suicida, extremamente lamentável, e claro
que profundamente desnecessária.
Espírito André Luiz
Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Em 12 de agosto de 2013, às 06hs59min)
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
(Uberaba/MG, 03 de fevereiro de 2011)
Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho.

_____________
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Capítulo # 12
_________________

LIBERTA-TE DE TODO O MAL
“Levanta-te! Para o bom trabalhador, há poucas possibilidades de repouso!...”
(Espírito Humberto de Campos/Chico Xavier, “NOVAS MENSAGENS”,
pela Editora da FEB).

O desejo constante de avançar e de progredir nos
capacita a tomarmos a iniciativa de muito trabalhar
pelo nosso bem e pelo daqueles e daquelas aos quais
se deixam enredar pela vida de facilidades, por onde
muitos (as) de nós já transitamos ou haveremos de
transitar em outras ocasiões que venhamos a
derrapar no caminho.
Como muito bem se expressam, meus irmãos da
existência planetária: “Para cair, basta-nos estar de
pé!...”
Portanto, humildade sempre.
A confiança nas Verdades-Eternas, de que somos
seres viventes após a passagem pelo túmulo já nos
facilita, em muito, a provável escassez de valores
imortais mais amplos, já que uma lucidez qualquer é
sempre melhor do que a cegueira total.
As pesadas algemas que nos prendem ao passado
de crimes, em vidas que já se foram ou dessa atual
reencarnação, sim, não podemos desconsiderar que
uma percentagem bastante considerável de débitos
que angariamos são ou podem serem produtos dessa
atual experiência humana.
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Podemos também dizer que a troco de uma simples
“piscadela” da parte uma ou outra desatenta alma,
meus irmãos e/ou irmãs tem se enredado numa
verdadeira teia de desilusões, tão estranhas quanto
complexas, na esfera das suas emoções.
Pensarmos que nada, e nem ninguém, nos
atingirá é o mesmo que cogitar de um espelho
sem reflexo.
As nossas atitudes, tanto para o bem quanto para
o mal, imediatamente ao serem arremessadas pela
nossa mente, se esposam a outras mentes tão ou
mais problemáticas do que as nossas próprias, numa
rede de conexão e interatividade de deixar os nossos
mais renomados experts em tecnologias da Internet
de cabelos em pé.
Nossas vidas estão tão interconectadas, que
mesmo um inocente suspiro no Brasil fará bocejar
alguém que esteja na mesma faixa vibratória em
Tokio.
E não pensem vocês, que estamos exagerando ou
usando de alegorias, ou imagens...
Positivamente, não.
As correntes de pensamentos se espalham com
uma velocidade, ainda, incompreendida para nossos
companheiros encarnados e, também, para uma
grande massa de Espíritos desencarnados.
No nosso meio: Pensar é agir.
A força do pensamento, turbinada de emoções
antagônicas e desequilibradas, têm feito de vossa
Terra Material um verdadeiro Hospital-Psiquiátrico...
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E imaginar que estaremos transitando por um
em breves dias seria, no
mínimo, um devaneio, mesmo porque uma
Humanidade como a que vivem presentemente meus
irmãos e irmãs encarnados, para ser saneada de todo
o arsenal de detritos mentais que paira sobre vossas
cabeças, teriam vocês todos que aspirar todo esse
manancial tóxico e reconduzi-lo para nossos
Laboratórios de “Oxigênio” com uma capacidade
de sobrecarga que, infelizmente, não possuímos.
Sendo assim, o trabalho por aqui segue seu curso
em estado máximo e em alerta total, mas a parte de
vocês só poderá ser realizada por vocês mesmos.
Imaginam como?!
Uma dorzinha de cabeça aqui, uma neoplasia
benigna ou maligna ali..., e o trabalho vai seguindo
pela Graça de Jesus e pela ação constante dos vossos
abnegados Guias Espirituais, que, a todo o custo,
vem realizando um trabalho quase hercúleo no
sentido de vos inspirar a uma conduta sadia e sem
vícios de qualquer sorte.
Parece que quem está “sonhando” sou eu mesma.
Mas, caso vocês todos desejem, de verdade, Se
Libertarem de Todo o Mal... não haverá ninguém
que os possa vos impedir.
Numa luta sincera e constante o homem e a mulher
poderá fazer prodígios.
Não fora o Mestre que, a mais de dois mil anos, nos
incentivara a transportarmos as montanhas de
nossas iniquidades para longe de nós mesmos?!
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O espírita convicto, não será chamado ao
testemunho sem as dificuldades de praxe, e, por isso
mesmo, não poderá arregimentar menos esforços em
si, quais aos daqueles há quem muito foi dado.
Ao Espiritismo está reservado o grande papel de
luzir esperanças aos esmagados pela incompreensão
de tantos e tantos, que veem no homem religioso
nada mais do que um mísero representante de uma
fé sem sentido algum..., mas apesar dos achaques e
dos desgostos de toda a sorte, pedimos aos
companheiros (as) decididos e dedicados que
continuem a batalha do bem contra o mal.
O combate nem bem começou..., então, qual seria
o motivo de tanta preguiça?
Muitas peripécias que hoje fazem parte do
imaginário coletivo, à luz das produções de
Hollywood, por exemplo, se tornarão uma realidade
que, lamentavelmente, poucos de nossos irmãos e
irmãs estão preparados para encará-la de frente,
“tete a tetê”!...
A força do pensamento voltado para o Cristo, será
um diferencial para as futuras gerações que,
fortalecidas não somente numa fé solida e racional
das realidades espirituais como num coração humilde
e generoso, será capaz de fazer estremecer qualquer
índole má, assim como o Senhor fez estremecer o
próprio satanás.
O poder do Amor unido ao poder da fé, será capaz
de destruir qualquer estrutura de aparelhagem do
submundo inferior, deste ou de qualquer outro orbe
do Universo sem fim.
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Essas palavras proféticas não nos pertencem, mas
ao Cristo de Deus, que, com a Sua autoridade
imaculada, faz vibrar ainda hoje qualquer ser
sombrio, tamanha a sua capacidade de pontificar a
Palavra-Divina diante de qualquer circunstância, ou a
frente de qualquer opositor.
Façamos a nossa caminhada sem hesitações e sem
reclamações.
O esforço é nosso, mas a vitória pertencerá a Ele e
tão somente a Ele..., que vem nos socorrendo a
preguiça moral por meio de inúmeros alertas: na
dor, no sofrimento, na desilusão, e na solidão...
mas, ao mesmo tempo, vem nos proporcionando
incontáveis oportunidades de Crescimento para Deus
por meio, também, do trabalho honesto, da tarefa
no bem, e, antes de tudo, pelo conhecimento e
vivencia da Verdade Suprema do AMOR.

Repetimos: Senhor, afasta-nos de todo o mal.
O Infinito nos aguarda.

W. Krell (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 26 de outubro de 2012, às 16h58min)
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_________________
Nota do médium em 26/11/2021:
Procurando dar um charme a mais ao que esta grande
Mensageira nos ofertou de seu Espírito de Luz, trazemos
uma postagem que fizemos originalmente em minha
, que espero venha a trazer mais
alguma alegria e incentivo ao leitor e leitora que prezam
pelo Serviço do Bem com Jesus Cristo...

Não há dúvida quanto ao fato de que Deus controla
todas as ocorrências dos Universos (O.L.E. & O.E.S.E.),
aliás, quanto a isso eu creio que até mesmo os 'ateus'
estão de acordo (risos), mas, por outro lado, não
negamos que exista, sim, um LIVRE-ARBÍTRIO que,
até certo ponto, está sob a nossa própria
responsabilidade, então, minha gente boa, por que não
aproveitamos essa dádiva de Deus, que opera bênçãos
a todo o momento em nosso favor, a começar pela
própria oportunidade de estarmos encarnados para
Evoluir, em qualquer Região do Espaço, e, quem sabe,
para resgatar algum mal, ou vários deles, que
tenhamos praticado, aqui e ali, em existências
pregressas, ‘para darmos Amor, praticarmos a Justiça,
e ofertarmos a Caridade’ à todas e todos aqueles e
aquelas que, de alguma maneira, aguardam alguma
coisa de nós mesmos?!...
Pensemos nisso, não é mesmo?!...

Espírito Clarêncio
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 29 de outubro de 2021)
_______________________
Também sintam-se convidados a visitar a nossa Página pelo Facebook:
www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismoEspírito
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Capítulo # 13
_________________

O ELO PERDIDO
“A história que estamos encarregados de publicar, seria para eles uma fábula.”
(Espírito Imperator/W. Stainton Moses, “ENSINOS ESPIRITUALISTAS”,
pela Editora da FEB).

As correntes dos pensamentos que ora perpassam
pela mente do nosso médium, poderá, ou não,
acarretar determinadas distorções em nosso próprio
comunicado, mas, crendo primeiro em Deus e na
Assistência dos Bons Espíritos, vemos com certa
confiança, e uma agradável surpresa, pelo inusitado
de lhe ver sofrer... sorrindo e também cantando!!...,
a disposição do querido companheiro encarnado na
obtenção das formas mentais Superiores, para a
realização desse presente Capítulo, às quais estamos
todos subordinados, segundo a Vontade do Pai.
Mas, dando prosseguimento ao nosso humilde
esforço na companhia do Espírito de Imperator, o
grande Instrutor da Vida Mais Alta, posso afirmar,
com segurança, que os nossos irmãos e irmãs da
Crosta planetária têm sido muito beneficiados com
uma grande quantidade de informações, mais ou
menos eficientes, segundo o aparelho mediúnico de
recepção, oriundas das Altas Esferas Espirituais,
senão diretamente, por força de bem-conduzidas
Viagens Astrais, pelo menos através da Literatura e
da eficiente ficção-cinematográfica, que, lembrando
aos companheiros (as), segundo André Luiz/Chico
Xavier, nada mais são do que as aventuras de seus
idealizadores nas múltiplas Dimensões dos Espíritos
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desencarnados, ou pelo menos como a maioria nos
consideram, enfim, como criaturas que já perderam
a sua vestimenta carnal pela morte fisiológica!!... E
para lhes ser sincero, nada mais sou do que um pobre
jovem-senhor que carrega, ainda dentro de um fardo
mais ou menos pesado, um monte de ossos da
mesma maneira, seguramente, como dos nossos
amados (as) companheiros do Planeta Azul, sediados
em sua esfera mais densificada.
Evidentemente, que por Aqui as condições de vida,
e percepção, para muitos, não todos, se desdobram
em características que varia de acordo a capacidade
de cada indivíduo (humano!). Essas, em realidade,
são as condições pelas quais se manifesta a Vida em
meu atual campo de ação.
Porém, é obvio de imaginar, segundo os estudos já
realizados por ‘n’ médiuns, de todos os tempos e
todas as províncias, que os Mundos Invisíveis são
caracterizados por particularidades Infinitas e
Eternas..., assim temos encontrado, mesmo nas
regiões mais próximas de onde nos localizamos,
vestígios de Vida completamente diferente daquela a
qual estamos nós, seres terráqueos, acostumados a
idealizar, pelo menos os menos afeitos às histórias
de um Júlio Verne ou Steve Spielberg.
A situação, se não fosse inusitada seria muito
maravilhosa, em decorrência da sua população mais
ou menos intensa e do seu meio de vida.
Certa feita, não faz muito tempo, na companhia do
nosso amigo Vivaldo, e a de alguns outros (as)
companheiros de Espiritismo, estivemos numa faixa
de Dimensão que poderíamos classificar de... O Elo
Perdido..., já que se caracterizava por uma
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população alada que se movia sem entrechoques, em
suas asas frondosas e cheias de encantos e belezas...
Suas estaturas físicas variavam, assim como no
plano dos mortais, de acordo a idade do sujeito.
Não que esses seres fossem Entidades viventes de
Mundos Superiores... Não! Para a nossa surpresa, e
segundo o nosso seguro Instrutor, tais seres não
passavam de companheiros (as) nossos, humildes e
simples, da ordem dos Elementais ou dos Espíritos da
Natureza..., uma população astral vigorosa em seus
aspectos fisiológicos, e de característicos físicos tão
belos quanto as mais belas donzelas de Nápoles, ou
os mais viris exemplos da masculinidade da antiga
Grécia, carregados, porém, de tamanha simplicidade
e envolvidos numa aura de tamanha beleza-terna, só
idealizada por vocês, do Planeta, nas histórias
fantásticas de vossas infâncias, permeadas pelo
encanto e pelos atributos da ingenuidade e do
carinho...
E para colocarmos mais uma pitada de sal o
assunto, ou ainda, para que possamos apimentar os
nossos Estudos acerca de nossa vida mental fora dos
limites impostos pela vibração do mundo físico dos
mortais, podemos assegurar aos nossos amigos
leitores, possivelmente dedicados estudiosos da
Mediunidade e da Vida Espírita, que, tais Mundos
inabordáveis dos Universos paralelos,
, ou ainda, e como queiram os investigadores
da alma humana, da nossa psicologia mais íntima.
_____________
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São assim, segundo o amigo e benfeitor André
Luiz:
- As forças radiantes da nossa individualidade
pessoal, e intransferível, cuja a propriedade de
expansão e de prospecção se estende ao infinito,
quando, por mecanismos de transcendência da
Fisiologia e da Fisioquímica Espiritual, passam a
integrar o contingente de comunidades espirituais,
estejam elas encarnadas ou desencarnadas, dentro
de outros diversificados conceitos de nossas vidas
hiperdimensionais, que se manifestam de mil e uma
maneiras diferentes em seu aspecto de pluralidade
existencial, pelos turbilhões de mundos ainda
inalcançáveis por cada um de nós mesmos, e,
também, contando-nos com a exata parcela de nosso
Espírito Imortal, que fica, de um certo modo,
prisioneira por entre os fluidos pesados da região
espiritual, ou dimensional, a que estamos inseridos
no esquema divino da reencarnação, sobre o solo do
Planeta.
Muito embora os estudos estejam ainda, e tão
somente, em sua fase inicial, podemos assegurar aos
espiritualistas, de um modo geral, que a proposta da
Apometria, elaborada inicialmente pelo querido Dr.
José Lacerda de Azevedo, e na atualidade, em
referência à existência das Personalidades-Múltiplas,
segundo alguns respeitáveis estudiosos e médiuns
brasileiros, particularmente nas obras de relevante
cunho científico & espiritual do companheiro J. S.
Godinho, está em perfeita concordância com os
parâmetros de aferição do Espírito-Psicológico, na
sua dinâmica, com as Descobertas realizadas por
sábias Entidades de nossa Vida Maior.
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Com o auxílio precioso do Espiritismo, os cientistas
quânticos logo, logo, haverão de adentrar no terreno
maravilhoso dos “Universos-Espelhos”, facultando ao
Homem-Sentimento de hoje uma melhor abordagem
quanto ao seu aspecto íntimo de alma eterna, que
haverá de devassar os imensos labirintos de sua
própria individualidade, quanto vindo a desembocar
na proposta luminosa de Sócrates, quando, nos
primórdios do pensamento filosófico da Humanidade
terrena, projetou para o homem do futuro terreno o:
“Conhece-te a ti mesmo”.
E compreendendo a delicadeza do assunto ora
levantado pelo nosso companheiro W. Stainton
Moses, podemos assegurar, com segurança quase
cirúrgica, que os diversos centros da psicologia
humana, denominadas pelo eminente cientista Prof.
Dr. Hernani Guimarães Andrade, como as nossas
“Almas” (as Personalidades-Múltiplas) do Espírito
Eterno, ou das Individualidades, seguem trajetos
paralelos de existências multifacetárias, cada uma
delas a viver de forma positiva e substancial, tanto
quanto (de certa forma) independentes, em regiões
especificas, tanto do passado, quanto do presente, e,
muito particularmente, do futuro, este último caso,
ainda, completamente impreciso e incerto para a
nossa parcela psicológica atual, que está a vivenciar
o “presente”, nos corpos grosseiros do Plano Material
da Terra.
Mas para que possamos dar consubstancialidade
ao comentário lúcido do respeitado Instrutor da Vida
Maior, vejamos agora a resposta dada por Chico
Xavier ao companheiro de ideal espírita, Fernando
Worm, em julho de 1977, e inserido mais tarde na
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obra... “Lições de Sabedoria” (de Marlene Nobre,
3ª. Edição, FE Editora, 2009):
FW – Certa feita você me disse que, por várias
vezes, sente-se qual um basalto habitado por
estranhos animais. Em nosso espírito há campo para
diversas moradas? R- “Não posso dizer que em nosso
espírito haja espaço ou campo para muitas moradas,
mas é indubitável que todos trazemos, em nós
mesmos,
a
lembrança
inconsciente
ou
provisoriamente obliterada de todas as existências
que já vivemos através dos séculos. Compreensível,
desse modo, que nos sintamos, por vezes, na
condição
de
alguém
que
carrega
consigo
personalidades diversas, embora este assunto nos
ofereça motivação para longos estudos, em torno do
tema
espírito-encarnação-personalidade
e
tempo, que não devemos ampliar demasiado numa
entrevista, destinada a informações rápidas entre
amigos.”
_____
Voltemos agora à palavra lúcida de André Luiz:
- Compreendendo a substância da resposta do
nosso querido Chico, podemos imaginar, numa
primeira vista, algo de imperfeita ou imprecisa, como
estaria ai definida as atuais limitações da conhecida
teoria das Mentes-Fragmentárias, no conceito da
Psiquiatria, da Psicologia, e da Psicanálise.
Entretanto, com o parecer do próprio medianeiro
ilustre, entenderemos de sua palavra, por definição,
“Não posso dizer”... (pelo menos não naquele
momento! – Risos...) logo ao início de sua resposta,
facultando-nos a dedução de que ele, o Chico, não
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colocou um ponto final à questão. E em assim sendo,
podemos deduzir que há realmente possibilidade de
haver “muitas moradas” dentro de nosso Espírito.
Se limitando apenas a algumas considerações em
torno das “personalidades diversas” (ou “múltiplas”),
ele, muito claramente, enfatiza a necessidade de
continuarmos estudando o assunto, naturalmente
com o enfoque precioso da Física-Quântica, quanto
ao conceito moderno de “espaço”, aliás, algo já
deixado para trás perante os modernos estudos da
Teoria Corpuscular do Espírito, dando ele mesmo
um enfoque mais preciso acerca do tema espíritoencarnação-personalidade e tempo. Deixando de
lado o aspecto “espaço”. Demonstrando, a nós todos,
a sua imensa capacidade de entendimento com vistas
ao futuro da Ciência Humana.
(W. Stainton Moses) – André! O amigo poderia nos
esclarecer um pouco mais acerca desse novo
conceito de Mundos-Múltiplos por dentro de nosso
Espírito?
R- Querido irmão! Para ser bem sincero, o assunto
não é de todo “novidade”, já que no campo cultural,
mais detidamente da Literatura Espiritualista, como
no caso das experiências particulares vividas pelo
eminente médium sueco Emanuel Swedenborg,
como na Literatura Cientifica-Ficcionista, já fora
abordado com temáticas surpreendentes e das mais
variadas, levando em consideração que os seus (as)
autores foram todos médiuns de precisão, quando,
por intermédio de uma clarividência excepcional,
verteram do Mundo Maior o que podemos denominar
de Vivencias- Parafísicas, todos e todas, sem
exceção, patrocinadores de muita reflexão e, em
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nosso modesto entendimento, de muita expectativa
quanto ao futuro da humanidade da Terra, na qual
estamos todos inseridos por condição inapelável de
irmandade.
De qualquer maneira, o tema é fascinante. Pois,
traz para os interessados uma nova concepção de
Mundos-Habitados, da maneira como nos lecionara o
Divino Amigo Jesus.
A bem da verdade, do Lado de Cá de nossas interexistências, continuamos realizando os nossos
estudos e pesquisas em equações de “tempo” muito
diversas daquelas levadas a efeito pelos amigos
sediados no plano das formas carnais, já que, por
força mesmo da
, de uma maneira
geral, enquanto seres desencarnados, está em nós
um tanto mais apurada, ou mesmo mais afinada com
as Esferas da Luz, quando temos tido a possibilidade
de efetuar experiências psíquicas e físicas de cunho
extraordinário, até para nós mesmos, os Espíritos
desenfaixados da matéria mais sólida e um tanto já
experimentados nas manifestações mentais da Vida
Maior.
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O mais curioso, para mim mesmo, é que, quando
pensamos que estamos chegando no limite das
fronteiras Dimensionais que separam a nossa Esfera
Espiritual daquelas que se encontram um pouco mais
“acima”, passamos a perceber que outras Regiões
mais “pequeninas”, mais intrínsecas, estão a se
corporificar aos nossos sentidos físicos e astrais,
percepções que são emocionais e, ainda, aos nossos
equipamentos de averiguação psicométrica, este
último na intenção, por parte dos Instrutores da
nossa atual moradia, em pontilhar passo a passo as
possíveis “brechas” mentais de origem alienígena, já
que, para nossa Região Espacial, os que trafegam
mais acima nada mais são que seres interplanetários,
ou extra-planetários, como desejem os classificar os
irmãos (as) do solo planetário.
É curioso, mas em cada fenda dimensional dessa
descoberta pelos nossos sensitivos, ou equipamentos
técnicos de alta-precisão, acabamos por esbarrar em
uma outra espécie de campo-etérico, correspondente
a nossa Esfera de ação. Dando-nos a impressão de
que, em realidade, estamos ainda muito longe das
denominadas Esferas Espirituais, propriamente ditas.
Assim, nos maravilhando a todos e todas bela beleza
deslumbrante dos Universos Ilimitados da Mente
Espiritual, sem que possamos atinar, com uma
maior precisão, onde iremos todos parar, mesmo nos
subterrâneos de nosso mundo psicológico mais
íntimo, quando, invariavelmente, passaremos a
abordar uma vida logo após a outra, num verdadeiro
turbilhão de mundos transitórios, e inabordáveis,
para mais Além..., seja do nosso subconsciente,
inconsciente ou, então, do super-consciente-divinohumano, a representar uma parcela do Divino Todo
Universal, que é Deus.
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Estas células vibracionais, ou seja, as “Bolhas
Universais”, se coaduna em estreita simbiose com as
mais modernas descobertas da Física-Quântica,
facultando a cada médium, como a cada investigador
sincero, trazer a sua contribuição, a sua experiência,
e a sua vivência, aos maravilhosos Estudos em torno
das Vidas Superiores dos Universos Eterno.
_____________
E continuemos com a nossa aventura...
E aterrissamos confiantes em um local próximo a
uma grande entrada do Reino...
Não, não fomos volitando. Um aparelho que se
mistura, em estrutura, ao helicóptero e ao microônibus de vosso plano nos conduziu em segurança ao
objetivo, que havia sido inicialmente traçado pelos
nossos Maiores.
Logo a frente, a uns poucos metros de onde nós
havíamos deixado o aparelho de locomoção, fomos
interceptados por uma pequena guarda, composta de
quatro sentinelas que, ao rápido comando do seu
comandante, posicionaram os seus tridentes, em
forma de pequenas garras de águia, em nossa
direção. Imediatamente, Imperator manifestou-se
respeitoso e algo sorridente, comunicando-se numa
língua ininteligível para os demais do grupo, a não
ser para o nosso Dr. Bezerra de Menezes, que me
parecera se inteirar do diálogo que se iniciara, por
força de sua capacidade mental vigorosa.
Passados alguns minutos de conversação, fomos
convidados pelo chefe do grupo de protetores a que
nos mantivéssemos juntos e em silêncio, pois, a
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partir daquele instante, por autorização de seus
comandantes, que os orientaram via rádio intercomunicador, adentraríamos todos o recinto do
grande castelo de “Cristal”, após uma varredura em
nossa aura e a entrega imediata de nossos aparelhos
de comunicação e análises laboratoriais.
Então, ao passarmos por uma espécie de portal
esférico com dimensões em torno dos 2 metros de
diâmetro, que se fazia caracterizar por irradiações
magnéticas com tonalidades variadas, com destaque
para o vermelho e o carmim-vibrante, fomos
orientados a deixar os nossos “perispíritos” ali, em
um local de especialíssima estrutura magnética, que
manteria os mesmos em perfeito estado de
conservação. Assim, após o Desdobramento, por
via eletrônica e magnética, passaríamos a nos
movimentar com uma maior desenvoltura por aquela
região pacífica que mais se assemelhava a um conto
de fadas.
Passado o primeiro momento, fomos conduzidos a
outra sala, antes, porém, transitando pelas
extremidades de um belo jardim em forma circular
que trazia, em seu conjunto, flores silvestres
entremeadas de pequenas laranjeiras, como a
luzirem por todo o ambiente circunvizinho as delícias
e sabores de sua constituição íntima, travando entre
todos os presentes próximos o mais caricioso dos
prazeres. Tudo muito bem-disposto, e tudo de uma
encantadora beleza.
Seguimos todos por um espaçoso corredor que nos
levaria ao Grande Santuário. Local, segundo o
Imperator, onde habitualmente se realizavam os
encontros mais formais daquele Grande Reino.
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Durante o trajeto todos fomos surpreendidos por
pequenos grupos de lindas crianças que mais nos
pareceram graciosos anjinhos, todas de mãos dadas
às suas respectivas mãezinhas, que, seguramente,
não encontramos termos para qualificar a ternura de
seus olhares e da formosura dos seus corpos, que
pareciam haverem sido talhados por elevados
mestres da antiga escultura grego-romana... Todos
nós estávamos fascinados, tamanho o encantamento
daquele ambiente, saudável e aconchegante, que
parecia ter sido ornamentado por cuidadoso artesão,
a manufaturar as peçarias de todo aquele recinto nos
tesouros graciosos do paraíso.
Em poucos minutos estávamos diante do seu
governante, uma muito linda e encantadora Sílfide,
que me parecera ter saído dos meus mais graciosos
sonhos de Homem-Espírito.
- Sejam bem-vindos companheiros da Terra... – Se
expressa ela em nosso idioma, com o uso da palavra
articulada.
Fiquei, particularmente, surpreso. Pelo que havia
entendido, a nossa anfitriã não se considerava uma
habitante terráquea?!...
- Que Jesus nos conceda a sua paz – Responde o
nosso Mentor, carinhoso e formal.
- A que devo tamanha alegria?...
- Bela, aqui estamos não apenas com o propósito
de cortesia, que seria obviamente o nosso primeiro
objetivo, em decorrência de sua sempre acolhedora
recepção, mas lhe lamento informar que temos
encontrado seres infiltrados em nossas organizações
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mediúnicas da superfície terrestre, uma grande
quantidade de habitantes de seu maravilhoso reino,
que, infelizmente, se desvirtuaram do caminho,
antes traçado por você e seu governo de paz. Esses
“soldados”, não saberíamos, ao certo, declinar-lhe o
motivo, mas estão agora atuando, sistematicamente,
contra os nossos melhores médiuns que, como se
não bastassem as investidas das entidades infelizes
das sombras espirituais, agora tem que se haverem,
também, com companheiros habitualmente pacíficos,
agora transfigurados em pedras de tropeço para a
grande causa do Cordeiro, particularmente sobre o
solo do Brasil. A irmã, não desconhece os ideais e os
propósitos do

para com os

trabalhadores, de uma maneira geral, que se
encontram sob a tutela do Espiritismo na Pátria do
Cruzeiro...
- Meu querido amigo, em verdade, já sabíamos do
ocorrido, no entanto para que não tivéssemos que
enviar nova força ao mundo dos Homens e Mulheres
encarnados, eu fui obrigada por força da enorme
responsabilidade a aguardar, primeiramente, uma
providencia por parte das Altas Esferas de seu
próprio Planeta.
E como eu imaginei, aqui estão vocês.
- Pois bem, querida Rainha, que podemos fazer de
nossa parte, já que não se sente segura o suficiente
para enviar novos servidores de seu reino de paz com
o objetivo de trazer de volta os seus agentes que,
lamentavelmente, fracassaram diante das tentações
do Plano Material?!...
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E após uma longa meditação, exclama a bondosa
monarca:
- Temos em uso um pequeno aparelho que nos
servirá aos propósitos abençoados!
Quando vimos que, a seu pedido, um dos serviçais
mais próximos trouxe-nos alguns pequenos tubos em
forma de cones-luminosos em tonalidade violácea,
deixando-nos ainda entrever algo de uma neblina
esbranquiçada a exalar do seu interior, que mais
tarde fomos informados tratar-se de elementos
ectoplasmáticos de origem animal, vegetal e mineral,
condensados a partir de subprodutos encontrados
nas regiões por onde transitariam aqueles e aquelas
que os manuseasse, ou os utilizassem, que, ainda,
segundo o nosso amoroso Instrutor, serviria como
peça de retenção e deslocamento dos ex-agentes por
dimensões que, para nós mesmos transpô-las, seria
necessário alguns dias de viagem em nosso aparelho
de transporte aéreo.
Na minha própria mente fervilhava o interesse de
saber como aquela envolvente comunidade de seres
alados, apesar da grande beleza e a suavidade de
suas pacificadas intenções, poderia ter sido capaz de
idealizar ferramentas de combate com tamanha
capacidade tecnológica, quando muitos de nossa
Esfera de ação, por exemplo, nem compreenderiam
o seu mecanismo de funcionamento?!... Apesar de
congregarem, em comunidade, numa pacificação
íntima avançada, não prescindiam dos equipamentos
de tecnologia para o devido combate, mesmo que
produzidos na intenção da defesa. Algo que, a nosso
ver, ainda está muito longe de ser assimilado pelas
organizações do Planeta Material, tão havidos ainda
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pela carnificina generalizada, nos combates entre
nações, e pelo estigma tenebroso do acúmulo de
riquezas e poder.
Afinal, aqueles seres não passavam de Elementais
que, segundo podia compreender, na minha infância
mental, seriam seres de capacidade mental inferior
aos dos humanóides?!... Fora, então, que cheguei à
conclusão de que muitos de nós, e para ser sincero,
pelo menos a grande maioria de nossa comunidade
espiritualista, está muito distante de conhecer a
Espiritualidade em toda a sua pujança, em toda a sua
imensa glória, mesmo aquela que diz respeito ao
Orbe terrestre... Existem seres que, aparentemente
simples no enredo da Evolução Espiritual, são
portadores de patrimônios emocionais e sentimentais
que estamos muito longe de compreender.
Deixamos assim o reino alado, isso após termos
nos reapossado de nossos corpos astrais que haviam
sido deixados adequadamente protegidos, com a
confiança de termos cumprido a principal etapa dos
nossos objetivos, compreendendo que para adentrar
tais regiões do Infinito, além do viajante ter de
possuir autocontrole psicológico, tem de estarem
preparados para a dureza do caminho, pois se tratam
de viagens pouco confortáveis e muito inseguras, já
que numa viagem “intergaláctica” somos obrigados a
transitar por muitas regiões e tão inóspitas quanto
desconhecidas.
Chegando, a comitiva, a uma localidade próxima
de onde residia o nosso médium, Vivaldo, déssemos
do aparelho voador, eu o Dr. Bezerra, e mais dois
guardas de nossa Segurança, para que pudéssemos
não somente entregar o querido médium ao seu
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corpo material como também lhe instruir no sentido
de realizar outras tantas incursões na Esfera dos
Invisíveis, para que pudéssemos dar prosseguimento
à captura e o translado dos agentes Elementais que
haviam, anteriormente, debandado para o lado
sombrio da vida. Não que essas Entidades tenham
feito propositadamente a escolha de passar para o
lado do mal, mas, infelizmente, como tais seres são
facilmente manipulados por mentes perversas, tanto
do plano físico quanto do invisível, acabam por se
renderem a tais fascínios em decorrência de suas
mentes muito simples e sensíveis.
Bem, mas essas outras “notícias” ficarão para uma
próxima oportunidade...

Que o Senhor da Vida nos conceda a alegria de
sempre estarmos trabalhando pela vitória do eterno
Bem onde quer que estejamos, na Terra ou no Céu,
jamais Perdendo o Nosso Elo com o Cristo de Deus.

W. Stainton Moses (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 30 de outubro de 2012, às 04h23min)
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Nota do médium: Com referência a estas saídas do
corpo material (Experiences Out of the Body) temos,
particularmente, testemunhado uma grande variedade
de fenômenos, mesmo de Bilocação, já que nos horários
indistintos que sou visitado pelos Espíritos de pessoas
ainda encarnadas na Terra Material, fica-nos a certeza
absoluta de que esses mesmos seres encontram-se fora
do seu próprio veículo-somático, mesmo que em estado
de completa vigília. É, realmente, de impressionar a
qualquer médium bisonho, assim como eu mesmo, ou ao
investigador mais sério dos fenômenos psíquicos, pois as
espécies de efeitos que esses Espíritos produzem são
verdadeiras maravilhas para a nossa clarividência
mediúnica, fenômenos estes que vão muito além da
nossa acanhada imaginação de seres tridimensionais.
E hoje, em particular, dia 31/10/2012, às 06h35min,
TIVEMOS UM EXEMPLO DOS MAIS NOTÁVEIS DA
FENOMENOLOGIA MEDIÚNICA, não por eu ter sido o
expectador, ou o seu próprio intermediário, mas, e
principalmente, pelo fato de até o momento presente
não termos encontrado nada a respeito na Literatura
especializada, pelo menos da forma pela qual tivemos
acesso...
Depois de eu ter não somente percebido, isso por
fenômenos magnéticos e fluídicos, a presença da querida
cantora norte-americana Barbra Streisand, a vimos
em sua integralidade-física (como se absolutamente
ela estivesse materialmente presente!!), facultando-me
perceber detalhes da contextura de sua própria pele,
sim, literalmente se projetar para fora da imagem
da TV/DVD, eu disse para fora da imagem da TV/DVD,
e, diante de meus olhos atentos e percucientes, a ter
visto também, e ao mesmo tempo, bem atrás de meu
corpo físico, nos dizer: “Daqui mesmo eu projeto a minha
mente”.
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E o mais surpreendente, se assim posso me expressar,
visto que tudo foi maravilhoso pelo acatamento psíquico,
é que a vimos, essa querida cantora-Espírito, fazer, por
trás de mim mesmo, uma
no
seu “corpo físico” que se encontrava na tela da
TV/GRAVAÇÃO, e tudo com extremo detalhe para a
minha capacidade mediúnica clarividente e de efeitos
físicos, dando-me uma completa distinção entre o seu
corpo “astral” e o seu corpo “carnal” por dentro da
imagem na tela da TV, numa completa interação
passado/presente..., quando ainda aí, tocado de
emoção, lhe ouvimos exclamar aos meus ouvidos, pela
audiência que foi potencializada pelos nossos Amigos
Espirituais, que a conduziam nesse trabalho:
E o fenômeno
fora apresentado à minha vista atônita praticamente
materializado no plano físico, e com uma realidade e
lucidez impressionantes de nossa parte.
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Vale anotar, que não estávamos em transe, mas
completamente lúcido e desperto, tendo ela, Barbra, em
determinada oportunidade, quando de suas constantes
visitas ao meu lar, deixar
em meu lábio, de seu
, uma gota do seu fluido
perispiritual, deixando-me ali não somente sentir
solidamente a substância fluída de que está impregnada
a sua alma amorosa, como também me deixar sentir
pelo meu próprio paladar, literalmente, o seu gosto
pessoal, ou se o desejarem: o gosto de suas “carnes”!!

Não saberíamos dizer, que tipo de impressão ela
transfere para o seu cérebro físico (alma encarnada), já
que nunca tivemos qualquer contato pessoal com esta
grande estrela norte-americana, aliás, este seria um
muito interessante material para os nossos Estudos
espiritualistas à luz do Consolador Prometido. E Podemos
assegurar a cada um e uma, como tenho observado pela
clarividência mediúnica, que determinadas pessoas de
alta condição moral, apesar de estarem reencarnadas
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no Plano Físico da Terra, seus Espíritos, em realidade, se
encontram em Mundos Superiores de outros Globos
Planetários, apenas a se utilizar da sua vigorosa projeção
mental para, ai sim, corporificarem as suas “almas”
(específicas) na nossa dimensão carnal.
O conceito espírita que capturei do Espírito ODILON
FERNANDES e que dá título à essa presente obra, não
poderia estar mais próximo da nossa realidade Imortal:
E lembrando-nos do nosso caro Dr. Inácio Ferreira,
pela lavra do querido médium uberabense Carlos A.
Baccelli:
Que Deus seja louvado.
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Capítulo # 14
_________________

RECONCILIA-TE COM O CRISTO
“Eu reverencio... todas as confissões religiosas, porque nós todos estamos
irmanados pela mesma fé em Deus, pela mesma confiança em Jesus Cristo.”
(Francisco Cândido Xavier/Hércio Marcos C. Arantes,
“ENTENDER CONVERSANDO”, IDE, 1984).

Meus irmãos e irmãs!
Não faz muito tempo, quando ao ser consultado
carinhosamente por um dos nossos mais afeiçoados
amigos, o inesquecível Bittencourt Sampaio, em um
de nossos memoráveis encontros das quartas-feiras
na sede da Casa de Ismael, sobre a condição pela
qual vem transitando as nossas companheiras e os
companheiros de Doutrina Espírita na presente
experiência reencarnatória, tivemos um “insight”.
Nossos irmãos e irmãs, nossos companheiros (as),
na atualidade têm nos trazido um grande trabalho –
lhe respondi quase que a queima roupa!! -, mas,
como já sabemos, não podemos obviamente deixar
de reconhecer que muitos (... poucos!) também tem
se feito verdadeiros heróis diante de tanta anomalia
por qual vem se nutrindo, uns pelos outros, o grande
contingente de companheiros (as) espíritas que, em
sua grande maioria, apesar dos avisos constantes,
têm se colocado diante dos muitos avisos e alertas
do Mais Alto na condição de verdadeiros “postes” de
luz, quando, a exemplo disso, mesmo com o grande
esforço das autoridades governamentais em lhes
providenciar um excelente poder elétrico por meio de
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poderosos geradores de energia, infelizmente, tem
alcançado limitada projeção e irradiação de sua
(própria) luminosidade.
Assim, temos visto o nosso movimento espiritista,
que, apesar das reiteradas advertências do Plano
Espiritual Superior, faz vistas grossas as tão
amorosas e tão certas mensagens que incansáveis
Agentes Espirituais tem enviado ao plano físico por
diversos medianeiros, pelos mais diversos rincões
desse aconchegante e Evangélico-Brasil.
As nossas reflexões frente à tão angustiante
condição de vida por parte de nossos queridos (as)
espíritas, nos faz lembrar de uma pequena história
bíblica, na qual um humilde desconhecido e que, para
muitos dos religiosos da época, não merecia qualquer
referência elogiosa, independente da sua elevada
condição moral na que se encontrava diante dos seus
detratores, manteve-se digno e mais caridoso com o
próximo que a grande maioria dos “religiosos” de seu
tempo.
Independentemente de qualquer título, acendeulhe no coração a generosidade verdadeira, que o fez
não apenas socorrer a um desconhecido em muita
dificuldade, mas a lhe servir de arrimo exatamente
naquilo que, talvez, mais lhe escasseasse: NO
DINHEIRO!
E, sem medo de muito nos adiantarmos em
definitivas conclusões, afirmamos, com “toda a dó no
coração”, que esses nossos “espíritas de carteirinha”
têm pecado exatamente aí, no egoísmo miserável e
profundamente doentio, já que, para o assombro de
seus dedicados Guias Espirituais, esses “pobres”
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irmãos e irmãs não têm feito outra coisa senão
desprezar os mais pobres e virar o rosto na direção
contrária dos mais desvalidos, materialmente falado,
principalmente daqueles que compõem a sua
parentela carnal.
Seria uma história quase surreal esta que estamos
expondo com os nossos corações em pranto, quase
em desespero, mas a situação é mesmo de muita dor
e de muito desencanto.
Algum de nossos mais atentos estudiosos do
comportamento humano, e até certo ponto os mais
leigos, que tenham se entregado com o fervor e
lealdade aos princípios do Espiritismo-Evangélico,
teria chegado a alguma outra conclusão?!...
Por favor, que fique completamente à vontade para
expor os seus estudos...
A avaliação que temos registrado nos “papeis de
ordem”, que chamamos por aqui de “Fixa Cármica”,
dos nossos vários (as) “prendados” colegas espíritas,
principalmente entre os dirigentes, os médiuns e os
trabalhadores, de um modo geral, afirmamos, é de
fazer corar a face de qualquer Édipo, que, apesar do
grande esforço em ter se mantido firme no propósito
de não realizar a profecia horrorosa a seu respeito,
acabou, por força do destino, fazendo-a cumprir-se.
E olha, que os nossos companheiros espiritistas, em
sua generalidade, não têm contra si nenhum oráculo
predispondo-o, inexoravelmente, a uma tragédia...
EM VIDA!...
O que tem conseguido esses desatentos
desalmados?... que são homens e mulheres que
colocam de lado as advertências dos Bons Espíritos...
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Amaldiçoando as admoestações que alguns bravos
companheiros, encarnados e desencarnados, têm
lhes endereçado, nada mais fazendo do que atrair
para o seu ´próprio futuro: muita dor e extrema
miséria.
Sim, gostaríamos imensamente de, nesse final de
trabalho, trazer uma palavra mais suave, num tom
muito mais agradável a vocês todos e todas, mas,
após as nossas reiteradas caminhadas pelas diversas
agremiações espíritas espalhadas por todo... TODO
MESMO (não se trata de força de expressão!)... o
Brasil, estamos, mais uma vez aqui, a alertar-lhes
que quase nada de gentilezas e de caridade sincera
encontramos esposados pelos nossos “adeptos” do
Espiritismo.
Como nos diria, provavelmente, o caro Dr. Inácio:
“Fogo de palha”!
Nada mais que isso.
Como dissemos, apenas alguns poucos “gatos”
pingados aqui ou ali, mas nada além do que isso.
Muito será pedido (cobrado) a aqueles a
quem muito foi dado... Alguma dúvida sobre essa
e todas as outras Instruções Divinas contidas nos
Evangelhos?!
Não temos a intenção de agradar esse ou aquele
adepto de Espiritismo.
O nosso maior compromisso é com o Mais Alto...
A nossa intenção real é a de seguir para adiante,
sem medo de termos deixado esse ou aquele outro
tarefeiro (a), menos compromissado com a nossa
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Santa Causa, desacochado com os nossos modestos
apontamentos.
A verdade precisa ser dita e, com a Graça de Deus,
haveremos de encontrar sempre um médium menos
temeroso e mais dedicado aos interesses de Jesus
Cristo, para que, com o coração limpo e as mãos
embebidas nas misericordiosas luzes do Consolador,
venha a dar o seu seguro e destemido testemunho,
grafando o nosso pensamento sempre cheios de dor,
sim, é certo, mas mesmo assim sempre repletos de
doces Esperanças...
Precisamos, urgentemente, de deixar o egoísmo
para traz, deixando florescer em nossos corações a
benção da solidariedade, naturalmente sem nos
acorrentarmos aos que, por sua vez, tenham em sua
mente nos fazer de bengalas-vivas.
Façamos a nossa parte, urgentemente.

Despedimo-nos com um afetuoso abraço, repleto
de paz e muito trabalho diante de um mundo que
está ocioso por Caridade.
Jesus ontem, hoje, e no Eterno Amanhã.
Não é dessa maneira que deve ser?!...

Odilon Fernandes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 01 de novembro de 2012, às 20h55min)
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Nota do médium: Para a nossa reflexão e melhor
entendimento, trazemos a seguinte instrução dos
Espíritos Superiores à Allan Kardec, como inserida pelo
eminente Codificador na... “REVISTA ESPÍRITA”, Ano
VIII, agosto 1865, Dissertações Espíritas, pelo Espírito
Lacordaire, pag. 340, 1ª. Edição, pela Editora da FEB,
2004:

- “E a família que será dela? Estamos quites com ela
desde que socorremos os chamados pobres? Não,
evidentemente, senhores, porquanto, desde que
reconheceis a necessidade de vos despojar pelos pobres,
trata-se de fazer uma escolha e estabelecer uma
hierarquia. Ora, vossas mulheres e vossos filhos são os
vossos primeiros pobres; a eles, pois, deveis dar a vossa
primeira esmola... Antes e depois deles, os autores de
vossos dias, os que vos alimentaram e guardaram, os
que protegeram vossos primeiros passos e guiaram
vossa adolescência – vosso pai e vossa mãe – têm direito
à vossa solicitude. Depois vêm as almas que Deus vos
deu como irmãos segundo a carne; depois os amigos do
coração; depois todos os pobres, a começar pelos mais
miseráveis.

163

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho

___________
Acreditamos, por nossa vez, que o extrato acima
deixa-nos bastante lúcidos quanto à mensagem do
estimado Dr. Odilon Fernandes que encerra a Primeira
Parte desse trabalho, segundo o qual não poderemos,
no futuro, argumentarmos falta de conhecimento
perante as nossas reais e inadiáveis responsabilidades
perante as nossas esposas e os esposos, filhos, pais,
familiares e amigos.
Essa caridade sincera a qual nos tem requisitado os
Obreiros do Senhor, haverá de ser iniciada dentro do
nosso próprio Lar e de nossa família
.

___________
Um outro aspecto nessa Mensagem do estimado Dr.
Odilon, é o fato de ele aqui se utilizar de expressões
marcantes em seu vocabulário, contundentes mesmo,
entretanto, em relação a isso, ele me alertou da seguinte
maneira: “Bobo, eu nunca fui mesmo.” (Risos).
Que Jesus Cristo nos abençoe os ideais no Eterno Bem.
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Capítulo # 15
_________________

MAIS A FRENTE
No rumo certo, haveremos todos e todas de chegar
ao final da grande caminhada com a certeza de ter
feito o melhor e pelo melhor, caso estejamos agindo
dos ditames da Lei de Justiça, invariavelmente,
enlaçados pelas correntes sacrossantas da perfeita
aferição dos nossos créditos e débitos, pelo Criador
de todas as coisas, e pesado e sentido pelas doces
labaredas do fogo purificador do Amor-Pleno,
quando o Deus de Misericórdia nos converte as
loucuras da paixão desenfreada e a maioria das vezes
criminosa em cânticos de pura beleza Eterna, como
oferendas de sua profunda ternura e do seu perfeito
entendimento acerca de nossas imperfeições.
No rumo certo, verdadeiramente o serviço de
aperfeiçoamento de nossa natureza animal-milenar
chegará a um termo, ou pelo menos algo semelhante
a isso, visto que somente o Todo-Poderoso tem a
prerrogativa absoluta da perfeição, pela custódia da
Caridade bem sentida e generosamente praticada,
uns para com os outros, com a confiança perfeita de
que toda boa-paga, sem dúvidas, se recebe pelas
horas bem trabalhadas, no suor bem empregado e
pela confiança no justo Erário Divino, já que, nos
Mananciais de Força-Luz e Beleza-Paz do Reino de
Deus a moeda justa dos cofres celestes jamais será
acumulada indevidamente..., seja pela reserva dos
tesouros sublimes, dispensados a mancheias a todo
instante, nem tão pouco se esgotará por conta dos
enormes contingentes de trabalhadores que são fiéis,

165

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho

naturalmente merecedores do dinheiro-divino, que
lutam, perseveram e compreendem a importância de
finalizarem suas santas tarefas ao fim do dia.
Compreendo muito bem o esforço, o sacrifício, e o
movimento de todos os meus irmãos e irmãs que
primam pelo cumprimento de suas atividades cristãs,
nas tarefas abençoadas da Mediunidade, por
exemplo, sim, porque todo e qualquer trabalho no
bem é obra de Deus que merece ser remunerado com
o santo preço da alegria e da felicidade, da paz e do
amor!!
Entretanto, ainda é muito de se estranhar quantos
companheiros (as) com tarefas definidas nos círculos
da mediunidade esclarecida e orientada em Allan
Kardec, sob os auspícios do Evangelho-Renovador,
tem colocado à frente dos seus interesses e deveres,
junto às suas Entidades Luminosas, os deprimentes
interesses materiais, malbaratando todo o esforço de
seus Mentores e Amigos Espirituais desencarnados, e
encarnados, que, sinceramente, vem dando o seu
suor e as suas lágrimas na intenção de verem os seus
pupilos vencerem mais uma luta reencarnatória que,
via de regra, é patrocinada como um verdadeiro
“cheque em branco”, sem saberem ao certo se
haverão de ter algum retorno amoedado da
economia-moral de seus tutelados.
Hoje, possibilitamos ao nosso médium Vivaldo
visualizar, pela sua clarividência psicométrica,

, com vistas ao devotamento às
próprias aptidões psíquicas, por conta de uma vida
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que, a rigor, deveria ser toda ela dedicada, com amor
e profunda reverência, aos preceitos inquebrantáveis
da Terceira Revelação...
E, surpreso, pôde o nosso estimado medianeiro
verificar, por sua própria vidência mediúnica, um rol
de aspirações e evocações manifestadas pela própria
alma encarnada de uma jovem-irmã que, antes da
sua atual reencarnação, solicitou dos Tarefeiros
Espirituais da Vida Maior, agora registrados em seu
campo perispíritual (aura) em forma de imagens
“vivas”, o que deveria ser, em tese, a sua atual
programação reencarnatória, com vistas a uma
harmonização dos seus instintos, por enquanto,
profundamente animalizados, como projeção a uma
vida de paz, beleza, e esperanças renovadas, por
conta mesmo de tarefas mediúnicas específicas,
delicadas e sacrificiais, muito bem orquestradas
pelos seus Protetores Espirituais, isso antes de seu
nascimento em solo da Terra carnal.
A cena em questão, verdadeiramente comovedora,
tanto para nós do Lado de Cá quanto para o querido
tarefeiro reencarnado de que nos servimos, nos
possibilitou vislumbrar, por meio de maravilhosos
mecanismos transcendentes, de uma maneira
muito característica a visão nítida de sua real
situação moral, com detalhes de sua atual missão
planetária, que deveria ser realizada por ela com o
desprendimento e a coragem necessária para o
cumprimento da sua santa tarefa Evangelizadora,
anteriormente programada no Mundo Maior, junto
aos seus irmãos e irmãs em sofrimento que, de
alguma forma, viessem a se aproximar pelo contato
mais íntimo no que diz respeito a sua Atividade
Assistencial e Socorrista-Espiritual, na esperança
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ansiosa de receber-lhe, pelas bênçãos generosas de
uma Mediunidade com Jesus Cristo, as claridades do
Mundo-Transcendental, pela palavra e pela energia
sempre iluminada e consoladora dos seus Agentes
Espirituais.
____________
Perguntou-nos em pensamento, o caro médium:
- Mas vejo nela, apesar de ter se desviado de suas
tarefas e compromissos espirituais, que os caracteres
de força mental e fluídica, que lhe proporcionariam
um possível sucesso material, continuam a correr
célere pelo seu esquema reencarnatório, assim,
como podemos visualizar na sua tela áurica. Posso
ver claramente que essa irmã, realmente, receberá
materialmente tudo aquilo que lhe fora prometido, ou
antes, programado, pelos seus Guias Espirituais?!...
Ela não cumpriu, ou pelo menos não vem cumprindo
a parte moral dela. Mas, enfim, irá receber “tudo” dos
Benfeitores do Alto, como havia ficado registrado em
seu perispírito, então, como podemos ver agora por
intermédio de imagens “vivas” e transcendentais,
quase nos descortinando todos os detalhes de seu
futuro sobre o solo da Terra?!
Obtendo de mim a seguinte resposta:
- Meu querido! Não podemos efetuar, de pronto,
um juízo de valor acerca da atitude dessa pobre irmã,
tão enferma e tão carecedora de nossa compreensão.
Entretanto, como forma de lhe ilustrar os grandes
precipícios morais a que nos arrojamos vez por outra,
em decorrência de nossas próprias desistências
morais perante a proposta renovadora e salutar da
Causa-Espírita, não podemos nos furtar em pincelar

168

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho

algumas das peripécias que haveremos de passar
quando, irrefletidamente, viermos a consagrar os
nossos mais íntimos desejos às paixões desenfreadas
pelas formas passageiras do mundo carnal, por
exemplo, levando aqui em consideração o profundo
desserviço que estaremos ou estaríamos impondo
aos corações desesperados e quase sem esperanças,
dos dois lados da vida, que esperam alguma coisa de
Deus, quando, mais cedo ou mais tarde, haverão de
nos cobrar pessoalmente pelo não cumprimento de
nossas promessas, por, em qualquer medida, não
termos lhes providenciado alguma pétala de amor do
que lhes foi prometido ainda na Pátria Espiritual, e
assim, de alguma maneira e em certa medida, nos
sentimos constrangidos a lhes dar alguma coisa dos
Cofres de Deus para que não venham a nos culpar
pela falta eventual de Amparo, mesmo que em
termos materiais, aliás, isso também lhes servirá
como uma grande prova de vida, beneficiando-lhes
de alguma maneira, por isso que a palavra de fé e de
esperança poderá vir a nascer a partir de qualquer
gesto do Alto, no nosso caso pela força poderosa do
Educandário-Renovador do Espiritismo.

Paz e bem-estar.

169

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho

____________
E neste caso, em particular, como pôde muito bem
observar o nosso aparelho mediúnico, a nossa infeliz
amiga, por enquanto, não consegue perceber a
derrocada a que está se entregando, mesmo porque,
ela, não atenta pela visão da própria alma que o seu
corpo espiritual já começa a dar graves sinais de
desvitalização-fluídica, tendo como princípio uma
transfiguração astral lenta e gradual, desde já, com
sérios prejuízos para a sua constituição feminina.
Ação, esta, que vem sendo muito bem urdida por
seus “amigos” do plano invisível, ou antes, pelos seus
comparsas de crime lesa-compromisso.
De agora em diante, a nossa desditosa irmã
passará a experimentar, sim, todo o conforto da vida
passageira dos homens materialistas, segundo o seu
desejo, como “ajustado” em seus centros de força
perispirituais por mecanismos técnicos muito bem
acertados pelos Engenheiros da Reencarnação que
lhe proporcionaram, inicialmente, para
esta
determinada experiência carnal, todo o amparo de
uma condição financeira estável e uma compleição
fisiológica satisfatória, para que viesse a cumprir
integralmente a suas tarefas com Senho, dentro do
que havíamos proposto e não pelo que ela mesma
achava que seria o melhor para ela!!...
Porém, fiquemos certos de que se cumprirá a
promessa do Mestre: “Muito será pedido daquele
que muito recebeu”.
E dentro desse contexto, à luz meridiana da
Terceira Revelação, inconscientemente prepara-se,
ela, com toda a pompa e todo o enredo dos
usurpadores infiéis, ou maus servos, para se dirigir à
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um outro Orbe planetário, mais atrasado e mais
animalizado (?!) do que a própria Terra, muito além
de nosso sistema solar, como integrante de uma
triste e melancólica caravana de imprevidentes
servidores (Mensageiros) que não souberam, ou não
quiseram, honrar com os seus belos e inadiáveis
compromissos de tarefas sacrificiais, mas mesmo
assim santificadoras, junto à Sementeira de Amor, de
Justiça plena e de Caridade desinteressada, aquela
sem as maquinações doentias dos corações egoístas
e interesseiros, e sem vínculos com o ócio e a
preguiça que tem levado a maioria dos adeptos do
Espiritismo às catacumbas da vida mundana, vaidosa
e sem sentido algum para a alma imortal, todos estes
menoscabando o que existe de mais puro entre a
Criatura e o Seu Criador:
.
Cumpramos a nossa parte no contrato-espiritual...,
para que, MAIS A FRENTE, não tenhamos todos que
“prantear e ranger os nossos dentes”, até porque o
interesse dos seus Amigos Espirituais é o de lhes ver
vivendo em paz, com saúde, e na luz!!
A Lei é sempre de (muitas) Oportunidades.
Aproveitemos, minha gente amada, essa nossa
atual oportunidade..., confiantes de que o amanhecer
será sempre luminoso para os que se confiam ao
trabalho renovador do Cristo.
Muita paz.

W. Krell (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de janeiro de 2014, às 12hs09min)
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Nota do médium: Entretecendo um diálogo amistoso
e fraternal com o querido Espírito Dr. Inácio Ferreira,
na madrugada do dia 09 para 10 de janeiro de 2014, por
minha mediunidade audiente, eu pude receber a sua
orientação lúcida em relação a nossa responsabilidade,
enquanto espíritas, no que tange aos compromissos
espirituais que são inapreciáveis em seu todo e em sua
profundidade para a maioria, que pouco tem se dedicado
às questões transcendentais e significativas do Espírito
Imortal..., tendo esse querido Amigo Espiritual nos
esclarecido, de uma maneira mais particular, quanto às
tarefas de toda a comunidade Cristã no seio da Terra, no
seio do próprio Lar, quando muitos, a maioria mesmo
tem deixado de lado os seus compromissos inadiáveis
com a maternidade e com a paternidade, diminuindo em
escala vertiginosa a quantidade de filhinhos que poderia
ou deveriam receber no ambiente da própria família,
trocando essa benção de Deus, a da constituição de uma
parentela consanguínea, uma Instituição Sagrada pela
própria condição humana-espiritual, por uma vida de
excessiva preocupação na obtenção do aparentemente
necessário, mas esquecendo-se todos e todas, pelo
menos em sua maior parte, quanto à educação, ao lazer
e a tranquilidade de sua prole que poder vir a surgir no
mundo para a continuidade dos labores Elevados das
sociedades, como um todo.
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Segundo ele mesmo, em alguns pode até ser de “boa
intenção” diminuir a quantidade de filhos, quando esse
for o caso, mas o que a
tem visto
e testemunhado (ele mesmo, particularmente!) é a total
desconsideração dos “fieis” apóstolos do Espiritismo, e
da Cristandade em geral, ao conceito bíblico do “crescei
e multiplicai-vos”, quase todos e todas preferindo levar
uma vida “desinteressante”, moralmente falado, sem
qualquer vínculo com a colheita do bem real, quando isso
se daria pela força vivificante da Reencarnação, quando
poderíamos dar novas oportunidades de existência
material a um maior contingente de Espíritos integrados
com a Luz Divina, já que é de domínio público, segundo
revelações espirituais de Chico Xavier ao Sr. Geraldo
Lemos Neto, de Belo Horizonte, que todas as crianças
nascidas a partir do ano 2000, seguramente, seriam
personalidades espirituais de maior e melhor condição
evolutiva, seja em inteligência ou, principalmente, em
sentimento.
___________
Vejamos, aqui, o que nos esclareceu o querido Dr.
Inácio Ferreira:
- Este, seria o principal aspecto da derrocada dos
amigos (as) espíritas, pelo não cumprimento ou a não
aceitação de uma vida-familiar mais simples, de maior
limitação material/econômica, embora o bem-estar e o
conforto estejam plenamente integrados com as Leis de
Deus, por força mesmo das possíveis e/ou prováveis
peripécias (na maioria das vezes salutares!) para os
cuidados necessários com os seus amados filhos e filhas,
preferindo uma restrição pelo controle excessivo da
natalidade, sem que qualquer uma das partes (homens
e mulheres) leve em consideração que eles próprios
estão obstruindo as portas de seus, possíveis, retornos
ao solo do orbe planetário pela reencarnação assistida,
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como filhos, netos ou bisnetos daqueles que deveriam
ter sido os seus próprios rebentos, ou seja, aqueles
mesmos que foram impedidos de vir ao mundo pela
maternidade santificada, somente por conta dos medos,
dos conflitos, ou ainda pela extrema má vontade dos
homens e das mulheres da existência terrena que, na
vida contemporânea, tem primado mais pelos desejos
materiais, sentindo em excesso com as “genitálias” do
que com o coração, na intenção da obtenção de excesso
de conforto e a sua disposição horrível de “deixar sempre
para depois” a solução dos graves problemas que atinge
a todos nós, enquanto integrantes de uma mesma
Sociedade, estejamos no corpo de carne ou fora dele.
O resultado de tudo isso, podemos assegurar, será
visto logo, logo.
Como costumam dizer por aí: “As más notícias sempre
chegam a galope!”
___________
E acrescenta o benfeitor
, neste mesmo
dia, ainda por nossa faculdade mediúnica:
- Sim! meus irmãos e irmãs queridas! O destino do
homem e da mulher pertence a eles mesmos.
Por essa maneira muito racional de encararmos as
existências inúmeras do Espírito, pela matéria, somos
levados a crer que o futuro da espécie humana sobre a
face do planeta carnal, como a entendemos e a
desejamos, estará somente assegurada mediante a
nossa minuciosa capacidade de compreendermos
também, e vivenciarmos mais ainda, a nossa experiência
reencarnatória tal qual fora-nos lecionado pelo Profeta
Divino ao legislar aos homens e mulheres de todas as
nações da Terra, diretamente da Cátedra e do Altar
Supremo do Amor, pelas correntezas sacrossantas dos
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Super Planos da Espiritualidade, a lei áurea, a lei perfeita
e a lei máxima para que todos os povos, sem distinção
de nacionalidades, credos, raças, cor, ou de posições
sociais, estejamos encarnados no solo do plano material
ou já transitando na faixa de vida hiper-dinâmica da
Espiritualidade, ou seja, quando nos condicionarmos
emocionalmente, e em definitivo, ao
, libertando-nos
de todo o mal para sempre.
Esta é a Missão Social da Mediunidade.
Assim seja!
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Capítulo # 16
_________________

NEM TODO MUNDO É MÉDIUM!
Compreendemos que a palavra do Codificador do
Espiritismo poderia ser considerada desprovida de
consideração-teológica, haja vista estarmos aqui,
pessoalmente, e paradoxalmente, tentando levar ao
conhecimento do leitor amigo, pelo menos aos que
se encontram ainda um tanto desprovidos das
ferramentas culturais do Espiritismo-positivo, ou
Espiritismo-Científico..., como se, em verdade,
estivéssemos indo de encontro ou nos contrapondo
ao pensamento do Mestre Allan Kardec.
Mas não é essa a nossa intenção.
Vejamos bem...
É certo, para os irmãos que vivem, ou transitam,
por faixas do pensamento ou do sentimento menos
caracterizado de sublimação, nada, ou quase nada,
poderão deter em suas retinas do Mundo maravilhoso
e deslumbrante que nos regem os destinos, seja esta
(a Vida!) marcada pelo aconchego da Natureza do
Plano Material ou então naquela transubstanciada de
maior beleza e deslumbramento, em tese, dos Planos
Espirituais.
Dizemos “em tese”, pelo fato de estarem os
habitantes dessas Regiões dos Planos Invisíveis,
também subordinados a outras leis naturalíssimas
que lhes possibilitarão, é verdade, uma dilatação
mais ou menos acentuada de suas capacidades
hiper-sensoriais, no entanto, e embora os delicados
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contrastes com a vida que deixaram para trás, sob o
solo do Planeta Azul, por exemplo, sim, porque
também existem os nascimentos e as mortes em
outras faixas de vida espiritual, ou dimensional, não
tem esses companheiros (as) qualquer margem de
dúvidas de que se encontram sobre um “chão firme”
e por sob um Céu venturoso e repleto de estrelas e,
acima de tudo, todos e todas respirando, arfando e
suando (às bicas!), sedentos por mais oxigênio, mais
alimento (muitos de origem “animal”, em regiões
especificas!), a lhes possibilitarem um entendimento
maior e mais expressivo quanto ao próprio mundo
em que acabaram de aterrissar, ou já estão vivendo,
quanto ao seu próprio mundo íntimo e à visão da vida
transbordante de surpresas a sua frente ou ao seu
Alto, que poderá (ou não!) converter as suas imensas
dúvidas, em torno da sua Imortalidade, em certeza
perfeita da Palavra-Evangélica: “Meu reino não é
deste mundo”, já que, por força de suas próprias
observações, estudos, e análises, poderão afirmar,
de si para consigo mesmos: “Meu Deus! O Céu é
mais encima!...”
Tomando, então, como ponto de apoio estas
rápidas abordagens metafísicas (risos), devemos
crer, por força da lógica e do bom senso doutrinário,
que a grande massa de seres que aportam do Lado
de Cá da Vida chegam, verdadeiramente, cegos,
surdos e mudos, ou quase assim, para com as
realidades do Mundo Parafísico, ou as do Mundo
Transcendental, como queiram dizer!!...
O que nos leva a acreditar, de maneira positiva,
que “Nem Todos São Médiuns”.
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Ou ainda, explicando melhor, que nem todos os
homens e mulheres desencarnados, que vivem nas
Regiões, ditas, Espirituais, em relação ao Plano dos
Mortais da Terra Material, região mais materializada
apenas em relação a nossa esfera de ação e que se
encontra em nível de vibração atômica um pouco
mais acelerado do que a de vocês aí, enfim, estarão
em condições de efetuarem, ou vislumbrarem, as
maravilhosas peripécias do Mundo Mental, este que
somente está disponível para aquelas mentalidades
firmes, ou já trabalhadas nos séculos e nos milênios
passados na formação ou conformação de uma
natureza mais sensível, mais Espiritualizada.
Por aqui, onde vivemos, ainda temos por
característica básica uma humanidade tão material
quanto as que transitam e vivem na extensão de
terra dimensional do vosso plano de ação, aliás,
diga-se de passagem que tais condições de vida se
manifestam, apesar de ser algo muito natural diante
da evolução gradual dos seres vivos, por força
mesma de uma atração exercida pela Natureza
animal dos Mundos Primitivos dos Espíritos, tão
pouco interessados em sua reforma íntima. O que
tem levado os Seres Superiores, que Administram
essas Regiões do Cosmo Espiritual do nosso planeta,
a criarem comunidades específicas para cada uma
das características passionais dos homens e das
mulheres que superlotam as dimensões atrasadas do
nosso próprio Orbe planetário.
Nesses bolsões de luta e de árduo trabalho, temos
encontrado valorosos companheiros (as) que,
mediante uma visão mais clara da experiência
material que deixaram para trás, durante o estágio
reencarnatório da vida carnal, ou algo mais sólida,
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buscam auxiliar a si mesmos na conquista da paz e
da sua realização interior pelo processo natural de
engrandecerem as suas existências com atividades
cada vez mais venturosas, apesar de transitarem
pelas sombras e pelas trevas do seu próprio mundo
interior, porém, agora, um pouco mais investidos da
responsabilidade de envergarem nos ombros a cruz
santificada da Mediunidade Orientada e Esclarecida
por Allan Kardec.
Demandando mundos sombrios, no interior de
galáxias desconhecidas dentro de nosso próprio
sistema solar, também em mundos, por enquanto,
inabordáveis do interior da Terra, esses irmãos e
irmãs valorosos, cheios de ímpeto, logram encontrar
a realidade de si mesmos pelo trabalho incessante da
fraternidade e da solidariedade, serviços estes muito
difíceis de serem compreendido pelos irmãos que
habitam a Terra Material, doando de suas próprias
almas o elixir da Caridade, até mesmo pelo sacrifício
de suas próprias vidas.
Os nossos amigos do solo planetário poderão fazer
um juízo melhor acerca dessas Sentinelas da Luz
mediante um olhar mais atento às necessidades e às
dificuldades por qual passam milhares de criaturas
em profunda necessidade de socorro, nas regiões de
conflito e combates armados no oriente médio, na
África, na América Central e no continente asiático,
quase em sua totalidade.
Ah! meus queridos (as)! os Mundos Felizes de
Salomão, ainda estão muito distantes de nossa vida
íntima.
Tentando me fazer melhor compreendido, façamos
uma ligeira comparação em relação às aventuras
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celestiais desses Mensageiros da Mediunidade, no
que poderíamos classificar também de
, com as
surpreendentes demonstrações de sincronismo entre
a cultura cinematográfica de Hollywood, por
exemplo, e as de desprendimento desses arrojados
Amigos Espirituais, particularmente nas imortais
cenas da saga de... “GUERRA NAS ESTRELAS”,
com o deslumbrante Harrison Ford (Em DVD, pela
Lucasfilm LTD, 2004).

Num dia desses, o nosso querido médium Vivaldo,
quando já se encontrava acordado e bem desperto
(completamente lúcido!!), numa determinada
madrugada do ano de 2012, foi surpreendido com
uma cena “viva”, somente comparada às narrativas
da ficção-científica do vosso mundo terreno, quando,
deslumbrado pelo inusitado e pelo maravilhoso do
fenômeno clarividente, passou a visualizar em
imagens “tão reais” e “tão firmes”, como às que
vivencia no solo planetário, verdadeiros combates
entre naves espaciais inimigas, ou seja, entre as do
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bem e as do mal, em dimensão espacial (ou
espiritual) não muito distante da vossa, caracterizada
por geografia populacional nômade e de topografia
extremamente irregular formada por rochas e
montanhas baixas.
Esclarecemos, para efeito de estudo, que as
aeronaves dos amigos do bem maior tinham uma
constituição aerodinâmica de tonalidade platinada,
com a sua fuselagem manufaturada a partir de
elementos espirituais constitutivos do cobalto, do
carbono e do dióxido de enxofre, o que dava à sua
estrutura externa uma silhueta um tanto rudimentar,
caracterizado em parte pela tonalidade próxima ao
chumbo. Isso, também, em decorrência da condição
atmosférica e também vibracional daquele específico
ambiente dimensional, como se fosse, em realidade,
uma brecha ou uma fenda entre específicas regiões
do espaço fluídico da Terra.
Uma arma de poder surpreendente, que nas mãos
de pessoas inescrupulosas poderia vir a acarretar
gravíssimos incidentes à economia geral e
diversificada da vida planetária. No entanto, como
forma de reagente poderoso às investidas das trevas,
tem levado aos Agentes Espirituais da Paz o
pressuroso acerto de contas contra as ferramentas
de guerra e extermínio produzidas por mentalidades
tão perversas quanto o mais escabroso malfeitor de
um filme de terror do vosso mundo de provas e de
expiações.
Um percentual do grupamento amigo se dirigia, por
terra, por entre as camadas de montanhas calcárias,
dando suporte terrestre aos combatentes do ar, que
se movimentavam em alta velocidade por aeronaves
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de imenso poder nuclear na intenção de conduzir as
tropas de elite dos Mosteiros da Escuridão, uma
espécie de sociedade secreta daquela região
dimensional, alcunhada por eles mesmos por serem
todos e todas representantes de confrarias religiosas
desencarnadas que habitaram ou, sim, continuam
habitando o solo da Terra desde a época das
Cruzadas, dando ênfase para as maquinações da
maldade pela magia negra e corrupção sexual, entre
eles, os seus asseclas e suas pobres vítimas, para
uma espécie de sorvedouro, onde, por sua vez, já se
encontravam não somente o comandante-chefe da
equipe de bravos heróis do bem, como um regimento
especial de cavalaria montanhesa, disposta de
maneira a surpreender, em terra, as imensas legiões
dos servidores inimigos.
Realmente, como bem observado pela eficiente
clarividência de nosso instrumento mediúnico
encarnado, Vivaldo, os combates aéreos eram
travados à “queima-roupa”, dando a impressão de os
combatentes, partido de ambas as partes, estarem
integrados num sistema preciso e, quase, perfeito de
entrechoques computadorizados, dando ênfase para
os detalhes de ataque e de defesa minuciosamente
entretecidos por ambas as esferas de luta, a do bem
e a da maldade.
A intenção dos agentes da maldade naquela região,
era a de fazer os seus habitantes, muito simples e
humildes, os seus servos e escravos.
Vibrando de emoção, por conta mesmo da intensa
luta travada pelos Agentes do Bem Maior, pedia ele,
o nosso médium, ao Deus Poderoso que levasse a sua
oração àquele Agrupamento de aeronaves do bem,
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altamente tecnológicas, para que fossem vitoriosos
em sua luta, sem precedentes, contra as forças das
trevas.
Infelizmente, o mundo ainda chora de dor.
E esses valiosos Sacerdotes da Divina Luz, com o
aproveitamento das horas e o auxílio de poderosas
tecnologias do Espaço, anulam verdadeiras hordas de
malfeitores em combates, verdadeiramente,
imprevisíveis para qualquer uma das partes em
litígio.

Como dizíamos, são homens e mulheres comuns,
da mesma forma que os meus irmãos e irmãs do solo
planetário, embora mais capacitados pela estreita
simbiose com a ética e com os valores morais das
criaturas forjadas no bem geral. Geralmente, são
seres espirituais egressos das Forças Armadas do
Planeta, e de suas Forças Auxiliares, que, via de
regra, voltam ao campo de batalha de suas antigas
atividades, logo após se refazerem, por período de
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tempo relativo, de suas passagens para a Vida
Espiritual, ou, se o desejarem, para a vida além da
Dimensão Material.
E, obviamente, entre eles e elas se destacam os
Tarefeiros da Mediunidade que, já condicionados pelo
amor ao próximo e oriundos das diversas escolas
religiosas do planeta, dão um novo fôlego às suas
atividades mediúnicas, ensejando aos companheiros
das Forças de Segurança da Vida Mais Alta uma
maior eficiência nos serviços de guarda, investigação
e combate, por intermédio de suas atividades
sensitivas, agora desdobradas ao cêntuplo, pela
condição mesma da vida de Além-Túmulo.
Oremos por estes irmãos e irmãs, e nos unamos a
eles nem que seja por força de uma doce prece bemsentida, mas voltada para a universalidade dos povos
que habita todo o Planeta nas suas diferentes regiões
materiais e espirituais, purificando também os
nossos corações pela oferta incessante de gentilezas,
de amizade sincera, e caridade urgente.
.
Meditemos em torno dessas questões, de moral,
ética, e ciência, para que o Espiritismo possa avançar
pelo modelo que Allan Kardec & Chico Xavier nos
apresentou, cheio de Vida e Atualidade.
Não é isso, minha gente?!...

William S. Moses (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 09 de janeiro de 2014)
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Nota do médium: O querido benfeitor André Luiz,
por minha faculdade, também nos leciona:
- Podemos aguardar para os breves anos à frente,
novas
em torno do assunto
abordado, superficialmente, pelo amoroso confrade
Moses, principalmente por conta das luzes inovadoras da
Ciência, muito intimamente ligada às tarefas de
elucidação e esquadrinhamento da Mecânica Oscilatória
das partículas de ‘Jansen’ (termo empregado por pelo
amado André Luiz para designar a Tese de Doutorado:
“Confinamento clássico e quântico de partículas
induzido pela geometria”, de Jansen Brasileiro
Formiga, João Pessoa/PB, Brasil, 2011), quando
veremos, um pouco mais a frente, de uma maneira
surpreendente, uma nova porta se abrir para as
incomensuráveis regiões do universo infinitesimal das
partículas hiper-atômicas, por nós conhecido como o
Mundo Espiritual.

Espírito André Luiz, pseudônimo utilizado pelo Espírito do Dr. Carlos Chagas
a partir do Livro... “Nosso Lar”, por Chico Xavier, pela Editora da FEB.
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E continua esse grande Instrutor da Vida Maior:
- Os norte-americanos, os alemães e os franceses,
como vanguardeiros de ponta na corrida para o
Ilimitado, por força das vultosas cifras financeiras
empregadas pelas grandes organizações científicas,
particulares e/ou estatais, dos seus respectivos países,
cremos sinceramente, serão o possíveis pioneiros ou
bandeirantes da Era Nova, a colocar as suas bandeiras
nas colunas flamejantes do País da Luz..., todos
facultando a Reforma Científica pelo Evangelho de Jesus
Cristo, tão necessária ao Mundo Material e tão decantada
pelos poderes Superiores da Espiritualidade desde os
primeiros passos da civilização humana.
E o papel da Doutrina Espírita, para essa nova
perspectiva científica e de tecnológica no mundo,
continuará a ser o de iluminar os corações humanos pela
Educação-Cristã, facilitando aos homens e mulheres da
Ciência uma opção segura e uma salvaguarda precisa
quando forem, em definitivo, contatar com os Seres
Espirituais de Regiões, por enquanto, completamente
desconhecidas.
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Capítulo # 17
_________________

Ser médium, todo mundo o é.
As plantas, as pedras, as arvores, os objetos e os
seres animados e inanimados... Enfim, todos os seres
e todas as criaturas, sejam elas do Reino Mineral,
Vegetal, ou Animal, a rigor, são Criaturas fadadas à
perfeição, que, na sua intimidade, ou antes, na sua
compleição molecular-piramidal, numa geometria
perfeita entre os seres inferiores da criação e o
Espírito de Deus, se caracteriza por uma unidade bivolt, por onde deixa escapar as suas partículas
divinas masculinas & femininas, na integração com a
Natureza Universal, em escala Ascendente para os
Reinos Superiores do Infinito.
Mas, o que cabe ao Homem e a Mulher?... Seres
imbuídos de promover a Cultura, a Beleza, e a
Solidariedade, entre os seus irmãos e irmãs, numa
sinergia consagrada ao mundo das forças materiais
pela vocação natural à convivência em sociedade?!
- Falar de Deus, a maioria fala.
- Crer em Deus, quase a totalidade dos seres vivos
da Terra, realmente crer.
- Porém, ser adepto fervoroso da Cruz, ah! isso já
é uma outra questão.
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A maioria de nossos irmãos e irmãs, mesmo os
espiritualistas, chegam a imaginar que a vida dos
tarefeiros da Mediunidade, particularmente os
devotados ao estudo e à pratica das suas faculdades
com Allan Kardec, se movimenta por entre as
correntezas dos mares tranquilos da vida, sem ondas
ou tormentas, situação com a qual “sonham” muitos
dos companheiros (as) desavisados que aportam os
umbrais do mundo parafísico, pelo socorro cristão da
generosa Enfermagem Espiritual, iludidos pelas
palavras excessivamente adocicadas de dirigentes
despreparados e outros companheiros desprovidos
de estudo acurado nas obras básicas do Espiritismo,
e, muito especialmente, naquelas de origem
mediúnica pela lavra de Francisco C. Xavier,
particularmente as de autoria espiritual de André
Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos e as de Neio
Lúcio.
O
testemunho
de
qualquer
servidor
da
Mediunidade com Jesus, deverá lhe proporcionar, em
caráter pessoal, muitas alegrias, muitos encantos e
profunda certeza da Vida Imortal... Mas, por outro
lado, haverá também de lhe infundir, no próprio
cerne, a profunda responsabilidade com que
deveremos lhe dar com as coisas santas, assim como
nos orientou o próprio Codificador na segunda obra
do Espiritismo, “O Livro dos Médiuns”.
A tarefa mediúnica, sem qualquer margem para
dúvidas, requererá da parte de qualquer postulante
ao serviço de socorro às vítimas da loucura, da
insensatez, enfim, da sua displicência moral, de uma
maneira geral, e muito particularmente aos Espíritas
Evangélicos afeiçoados ao estudo e à pesquisa, muito
dispêndio de “saúde”, muita determinação, e
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extrema renúncia aos seus, prováveis, interesses
meramente humanos.
Há de se conscientizar, qualquer amigo da tarefa
mediúnica com Jesus, que não está ele ou ela sobre
o solo planetário imbuído, unicamente, de tirar umas
férias, fazer longas viagens de passeios ou, mesmo,
se colocar na condição de “flores silvestres”, como se
estivessem a espargir licores aromáticos da natureza
primaveril na intenção de receber os apupos e os
afagos da lisonja-doentia, ao invés de estarem
lutando, servindo e trabalhado pela consolidação, em
si mesmo, da humildade, da ternura, e do amor
incondicional pelo próximo.
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Cada minuto é precioso.
E o tempo nas mãos do servidor da mediunidade
há de ser multiplicado em horas de atendimento às
tarefas sociais, doutrinárias e humanitárias, seja aos
encarnados quanto aos desencarnados.
Então! Será que alguém se prontifica a esse tipo de
Serviço Cristão?!
Bom seria, realmente, se tivéssemos, por parte da
clientela espírita, mais algum incentivo às tarefas
mediúnicas.
Mas o problema tem sido não somente a falta de
informação adequada, como um preparo pessoal,
resistência moral, determinação, e muito amor ao
ideal que eventualmente abraçam.
O serviço junto aos
aguarda a boa-vontade.

nos

Sejamos os primeiros a reverenciar o Cristo, de
mãos postas no Seu trabalho renovador de nossas
próprias almas, com a certeza de que Ele não nos
deixará ao abandono, tão ao gosto dos humanos
egoístas, mas, antes de qualquer coisa, nos dará a
força e a rota para que não hesitemos em fazer o
bem, onde quer que estejamos, até porque, como
nos diz o Espiritismo... ‘FORA DA CARIDADE NÃO
HÁ SALVAÇÃO’!!

Odilon Fernandes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 21 de fevereiro de 2014, às 17hs52min)
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_________________
Nota do médium em 27/11/2021:
Não há como não nos comovermos por tão graciosa
Mensagem, encerrando assim a 1ª. Parte do Livro de #
3, agora sendo Revisto & Ampliado segundo a minha
atual capacidade mediúnica, se bem que os Autores, por
exemplo, me deixaram verificar que eles, sim, poderiam
ter feito algo melhor, quanto eu mesmo, mas para que
eles pudessem preservar a minha saúde física, já um
tanto desgastada pelo correr do serviço mediúnico
e dos anos, sem contar, é claro, que pelas dificuldades
de ordem pessoal que eu mesmo tenho vivido na atual
reencarnação, preferiram se limitar a isso que estamos
vendo e, cada um a sua maneira, apreciando...
Que Deus seja louvado.
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FIM DA PRIMEIRA PARTE
DO LIVRO

Pelo Esp.
Com

Odilon Fernandes
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SEGUNDA PARTE

dos
__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina
Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de
detalhes fotográficos (desenhados pela querida médium
mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes
Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual
do nosso orbe planetário.
__________________

Trazendo

do Plano Espiritual, de onde na sua
generalidade eles residem e trabalham, da referida
9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica
obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André
Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de
Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora
IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
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A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis
Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera,
numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho,
que nasceu e reside atualmente na Cidade de São
Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os
Santos), no Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do precioso projeto em curso estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9)
de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo
mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em
PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos
Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis
Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em
obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi
produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”,
pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos
Espíritos André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a
ser atualizado pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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A SEGUNDA PARTE

Dos Espíritos

W. Krell
William S. Moses
Odilon Fernandes
Pelo Médium

Vivaldo P. S. Filho

__________
Entrevistas providenciadas por Estudantes Espirituais
da Psicologia Transcendental.
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Entrevistando
1- O Que é a Mediunidade?
É a capacidade que tem o “individuo” de não
somente
intervir
como
intermediar
os
fenômenos da Natureza, sejam eles de ordem
psíquica ou material.
2- Todos somos médiuns?
A pedra é médium.
3- Como assim?! A pedra pensa?
Se não transmite pensamento (Será?!...), pelo
menos “força”. E perguntamos, por nossa vez:
De onde se originaria essa força?
Como muito bem afirma o título deste trabalho:
“Tudo é mediunidade”.
4- De que forma o amigo poderia sintetizar o
fenômeno mediúnico?
Definiria a passagem de informações por via da
mediunidade esclarecida, como transporte de
força nervosa de origem fluídica e magnética, a
depender, única e exclusivamente, dos poderes
de Deus para se fazer realizar entre o nosso
Mundo Espiritual e o vosso de condição material.
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O que nos cabe no serviço de comunicação é de
cunho eminentemente formal e secundário.
Tudo emana de Deus e tudo volta para Ele.
Entendam as minhas palavras, no sentido de
excluir de todos nós a vaidade e a pretensão de
sermos alguma coisa. Se somos... não passamos
de um “cisco”, segundo a sábia definição do
maior médium de todos: Chico Xavier.
5- Haveria a necessidade de o médium estar no
dito “transe” para que o fenômeno mediúnico se
realize?
Haveríamos de dispor de um pouco mais de
tempo e espaço para tratarmos do assunto, que
acreditamos seja de extrema relevância para o
meio científico e doutrinário do Espiritismo. Mas,
segundo temos estudado e observado, o fator
preponderante e predisponente ao fenômeno
que qualificais como um “transe”, nada mais se
constitui do que a limpeza de vossos corações,
que entendemos como fator real para a
maravilha do feito mediúnico, que poderá ser
profundo ou superficial, apenas segundo a vossa
definição, mas que em realidade se manifesta de
forma exuberante independentemente de estar
o médium consciente ou não.
Como disse acima, a faculdade mediúnica em si
independe da participação intencional do próprio
médium encarnado, que poderá ser utilizado, ou
não, segundo a vontade Santa de Deus e a
intervenção de seus Agentes Desencarnados.
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6- Como se opera o fenômeno mediúnico,
particularmente nos (as) médiuns de efeitos
intelectuais?
O nosso interesse maior é o de aclarar um pouco
mais o já exposto por outras Entidades, que pela
misericórdia de Deus já vos trouxeram, aqui e
ali, excelentes icormações a respeito do tema.
Qualquer definição mais complexa sairíamos do
escopo essencial do trabalho em andamento,
que para nós o mais importante seria o de levar
ao público mais simples, intelectualmente
falando, o vasto conteúdo já exarado em... “O
Livro dos Médiuns”, por Allan Kardec, sem
com isso deixarmos os nossos leitores mais
capacitados em cultura espírita sem uma
resposta um tanto mais esclarecedora.
Como já sabemos, a Glândula Pineal seria a sede
da mediunidade na fisiologia de nossos irmãos e
irmãs encarnados, quanto na de nós outros, os
desencarnados. Portanto, a partir daí vemos que
a nomenclatura da Terra Material tem se valido
a adaptações provenientes do Plano Astral para
formar a sua própria nomenclatura, mas
podemos adiantar que ainda, aqui, estamos
estudando em caráter íntimo o assunto.
Aos estudiosos e curiosos bem-intencionados,
diríamos que saltos de elétrons se fazem sentir
na captura de partículas fracionadas no eixo
perpendicular da ramificação esquerda do
centro-encefálico.
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A partir daí... lhes passamos a bola da vez!...
(Risos!).
7- ... E nos de efeitos físicos?
Inverteríamos a resposta: Saltos de elétrons se
fazem sentir na captura de partículas
fracionadas no eixo perpendicular da ramificação
direita do centro encefálico.
A partir do exposto, recomendaríamos aos
companheiros (as) encarnados se aterem um
pouco mais nas questões da Física-Moderna.
Os nossos médiuns, a nosso ver, continuam
sendo um excelente material de pesquisa e
ótimos auxiliares na investigação experimental
dos fenômenos da Psi.
Que vocês não se esqueçam disso. O material
humano será sempre indispensável em qualquer
área do conhecimento, particularmente nos de
origem Espiritual.
8- Existiria alguma distinção entre o transe da
psicofônia e o da incorporação completa (super
incorporação)?
Temos a confiança de que, em muito breve, os
irmãos cientistas da esfera terráquea terão
novos e interessantes subsídios para adentrarem
o campo experimental do Espiritismo, com maior
segurança e uma melhor eficácia, no entanto,
lembramos mais uma vez que não traremos ao
presente trabalho nada mais de extraordinário
ao que já nos foi possível revelar, pelas nossas
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palavras, quanto pelo médium que nos serve de
interprete, lembrando a todos (as) que o mais
excepcional ensinamento está exatamente no
Amor que dedicarmos aos mais pobres e aos
mais miseráveis de nosso convívio, seja nas
atividades assistenciais do Centro Espírita ou
fora dele.
No entanto, para não deixarmos os leitores, mais
versados em questões cientificas, com “água na
boca”, podemos deduzir pelo muito que já nos
fora trazido do Mais Alto nos últimos cem anos,
a partir de Allan Kardec, a super-incorporação
necessita não só de um coração muito generoso
e voltado para as questões básicas do espírito,
como uma mente “fria” e caracterizada por ‘n’
reencarnações dedicadas ao atento estudo do
conhecimento místico.
Na super-incorporação, diferentemente do que
ocorre na psicofônia comum, tanto o Espírito do
médium quanto o da Entidade desencarnada (ou
encarnada) fazem prevalecer o axioma “aos
iguais os iguais”, facultando tão estreita sintonia
de perispíritos que mais se assemelhariam a
verdadeiros irmãos e irmãs espirituais siameses
que, mesmo para nós desencarnados, ficaria
extremamente difícil perceber, ou visualizar,
onde terminaria o campo físico de um e iniciaria
o campo espiritual do outro.
Uma junção perfeita entre a mente e o corpo de
ambos, célula a célula... átomo a átomo... Tanto
no campo fluídico quanto no eletromagnético.
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Uma verdadeira maravilha fenomênica, que só
tivemos a sorte de presenciarmos numa
experiência levada a efeito pelo Plano Espiritual
Superior em Francisco Cândido Xavier, nos idos
de 1950, mais particularmente durante a
comunicação do Espírito F., e como foi em
apresentado na obra gigantesca e maravilhosa:
“INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS”, no seu Cap.
de # 16, Experiências Amargas, por Espíritos
Diversos/Chico Xavier (pela Editora da FEB).

As 1ª. Edições, de dois dos grandiosos Livros
psicografados por Chico Xavier, dos anos de 1956 & 1957,
respectivamente.
Curiosamente, entre o maior médium da
humanidade e um simples e miserável Espírito
de nosso plano de ação!...
Nada mais, no momento, podemos acrescentar.
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9- Como se realiza o fenômeno de Bilocação?
Teria, o irmão, como nos acrescentar algo além
do já exposto por Allan Kardec, em “O Livro dos
Médiuns”?
Muito nos deixaria feliz em introduzir os nossos
companheiros (as) encarnados em mais alguns
apêndices referentes ao tema abordado. Mas
acreditamos que os exemplos trazidos à baila,
pelo nosso médium em alguns de seus trabalhos
psicográficos, e mais particularmente na obra...
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, o seu
Livro de # 2, poderão ilustrar sobremaneira a
questão.
No entanto, de forma mais sintética e objetiva o
mecanismo da BILOCAÇÃO tem um aspecto
extremamente curioso, que é exatamente o de
transportar o sujeito, ou sujet como preferem
os mais especializados no tema, mesmo em
estado de vigília, e o fazer ser visto por uma
ou mais testemunhas em outros lugares, quando
inclusive em sua integralidade e chegando ao
ponto da materialização ou corporificação total.
Nesse último caso, em particular, diríamos,
segundo os nossos humildes estudos em nossas
Universidades do Espírito, a faculdade se
prenderia substancialmente a uma característica
do sistema-límbico que por sua vez daria
passagem aos hormônios capazes de liberarem
uma substância proteica e metabolizadora dos
chamados “derivados de arremesso”, como
denominados por nossa Equipe de Estudos da
Alma.
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Tal substância, uma vez tendo sido secretada
pelo organismo do homem ou da mulher, faz
pulsar em volta da conhecida aura etérica, numa
corrente centrifuga, ondas de spin que mais se
assemelham
as
ondas
que
vemos
se
arremessarem nos rochedos das beiras de mar
bravio do Mundo Material.
O corpo espiritual se afrouxa por seus cordões
luminosos e, a depender das respectivas
produções hormonais do espírito-matéria, o
sujet terá uma maior ou menor desenvoltura,
seguindo obviamente os seus interesses e ideais.
A tonalidade de suas emanações fluídicas
variará de acordo com a sua condição espiritual
e emocional na hora do evento.
Sem a intenção de esgotar o assunto, sugerimos
que direcionem os seus estudos particularmente
para a área septal do referido sistema límbico.
No mais desejamos boa sorte e bons estudos!...
10Então, querido benfeitor, com a intenção de
estudarmos um pouco mais, a partir de sua alma
esclarecida que, segundo nos foi informado aqui,
na Vida Imperecível, tem, o senhor, se dedicado,
acreditamos, de forma exaustiva, a orientar e a
instruir os diversos agrupamentos mediúnicos
sob a gloriosa égide do Consolador Prometido, a
“pegarem um pouco mais no batente”, ou seja,
o de deixarem de lado a sua (nossa) preguiça
milenar que a maioria de nós ainda trazemos ou
carregamos no próprio Espírito, e começarem a
realizar, em definitivo, aquela urgente “faxina”
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na sua casa mental, como muito bem tem nos
recomendado o querido André Luiz (por Chico
Xavier) em suas obras repletas de informes
acerca da Vida Superior que nos espera para
Além das muitas surpresas com as quais
haveremos de nos debater após a nossa
passagem pelo portal do túmulo.
Sem meias palavras, como o senhor tem
encontrado essa clientela de adeptos do
Espiritismo, a dos médiuns e trabalhadores das
Searas Espiritistas, de uma maneira geral?
Meus queridos irmãozinhos (as)! A situação,
realmente, é a de deixar o coração de qualquer
sentinela espiritual em fragalhos.
Temos encontrado, no seio mesmo do
movimento espírita, uma quantidade muito
grande de criaturas que, infelizmente, nada
querem ou nada desejam de sua transformação
moral. Para estes e estas, e é de lamentar, digase de passagem, a situação espiritual é das mais
constrangedoras. Mesmo porque, a despeito do
grande carinho e da grande ternura que lhes
devotamos, nós, os seus Espíritos tutelares, não
temos grandes esperanças de que a situação
particular de cada um deles e delas, possa, de
uma hora para outra, dar um “salto quântico” no
item “qualidade de vida espiritual”, ou seja, nas
suas reais intenções de se encaminharem,
conscientemente, para o Cristo de Deus.
Sinceramente, eu não sei a quem eles imaginam
que estão a ludibriar?!...
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Ficamos, muitas vezes, a lamentar por cada um
deles e delas, pela situação na qual estão se
arrojando para Além da sua morte física, que
para dizer a verdade poderá se dar a qualquer
momento, seja por uma doença “inesperada”,
num assalto bem na porta de casa, numa
lamentável briga de família, ou mesmo numa
queda (articulada!) bem no meio da rua. Tudo
isto, realmente, pode vir a acontecer, mas,
infelizmente, nenhum (nenhum mesmo!) de
meus irmãos e irmãs no solo da Terra tem
pensado ou cogitado dessas circunstâncias
muito casuais da vida humana, mas que no
íntimo traz uma grande surpresa para todos. E
ainda um grande ensinamento.
Como já nos lecionou André Luiz (por Chico
Xavier):
. Tenhamos a certeza de que a
“mão de Deus” sempre paira sobre essas e
outras situações da vida passageira do solo
terrestre.
Faz-se necessário que os seus próprios Guias
Espirituais,
sempre
muito
amorosos
e
responsáveis, os levem, em determinados
momentos de Desprendimento Astral, mesmo
pelo fenômeno natural do sono fisiológico, às
regiões espirituais que, provavelmente, serão
as suas futuras moradas, caso não venham,
individualmente, a fazer aquela reforma moral
tão decantada nos meios cristãos, mas ainda tão
desconsiderada por pela maioria.
Faz alguns dias, que o nosso médium Vivaldo,
em um de seus momentos de reflexão, quando
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passeava fora de seu lar em meio a frondosas
mangueiras, perguntou-se intimamente como
haveria de ser a situação dos encarnados se, de
uma hora para outra, todos perdessem a sua
roupagem material, ou seja, os seus corpos
físicos, ficando a descoberto as suas reais
intenções e os seus verdadeiros sentimentos de
uns para com os outros?!
E a resposta, não se fez esperar... Quase que
imediatamente, o nosso estimado medianeiro,
ao mesmo tempo que passou a visualizar, pela
sua poderosa clarividência mediúnica, uma
espécie de súbito desacoplamento dos
perispíritos dos irmãos e irmãs encarnados que
transitavam a sua frente, ou próximo a ele,
passou a ouvir claramente a voz forte e terna do
estimado benfeitor espiritual Dr. Inácio Ferreira:
“Meu filho! Eles, infelizmente, se arrojariam uns
sobre os outros, quais feras indomáveis”.
E nisso, passou ele a ver bem a sua frente, pela
visão espiritual, a condição real de animalidade
a que está entregue, por imprevidência de si
mesmos (uns mais, e outros menos!), cada uma
das criaturas de Deus sobre a face do Planeta
Material, claro que salvaguardado algumas
raríssimas exceções.
Isso, obviamente, levando-se em consideração
que a sua Clarividência-Psicométrica é muito
“expansiva”, ou seja, num quadro específico ele,
o médium, por mecanismos naturais da sua
própria faculdade, pode vir a vislumbrar, em
determinados momentos, uma Região Espacial
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mais ampla, a partir do epicentro em análise,
tato da Terra como do Invisível. A depender do
instrumento mediúnico, numa aferição quase
perfeita do que realmente está “por detrás do
véu de Isis”, deixando à descoberto toda a
natureza mental, sentimental, e emocional dos
sujeitos, ou das regiões, ou das coisas em
estudo.

Infelizmente,
neste
humilde
esforço
de
abençoado Serviço Evangelizador para as nossas
almas, pela Literatura sempre luminosa do
Espiritismo, não vemos como poderíamos,
mesmo que em síntese, esclarecer um pouco
melhor aos nossos gentis leitores quanto ao que
estamos a relatar, de maneira sucinta, sincera,
mas rigorosamente fraternal. Abordagem, esta,
intimamente conectada com o desejo ardoroso
de vermos os nossos companheiros da
experiência física se fortalecer para os embates
necessários da vida mediúnica, particularmente,
e da vida Cristã, de uma maneira geral.
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Sabemos, ou antes, compreendemos a grande
lacuna existente entre o desejar fazer e o
conseguir fazer, em relação à vida emocional de
cada um de nossos companheiros de romagem
da crosta planetária. Porém, e por outro lado,
devemos entender de que sem um esforço maior
da nossa parte nada conseguiremos de real valor
para a nossa alma que possamos utilizar como
ponto de apoio ao resgate de nossos imensos
débitos para com a Vida que o Bom Deus nos
concedeu, estejamos num corpo de carnematerial ou, mesmo, já utilizando-nos dos
corpos espirituais-carnais do Além, mediante a
misericórdia do Altíssimo. Já que todos nós,
invariavelmente, estejamos do lado de cá ou do
lado de vocês, em solo terreno, estamos, de
alguma forma, em débito para com a Economia
Divina.

No mais, procuremos envidar todos os esforços
para que possamos ser felizes, naquela
felicidade pacífica do Evangelho de Nosso Senhor
Jesus Cristo, quando, aí sim, poderemos nos
denominar de Filhos de Deus
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Entrevistando
1- Como a senhora classificaria a Região Espiritual
na qual reside atualmente?
Não tenho do que me queixar... (Risos). Para
dizer a verdade, a Colônia, ou a Cidade
Espiritual a qual pertenço, trata-se de uma das
mais “baixas” contando de cima para baixo, a
partir da 5ª. Esfera ou Dimensão, como
classificada pelo Espírito André Luiz na obra
“Cidade no Além”, por Chico Xavier/Heigorina
Cunha, e ainda sob a Assistência do Amigo
Espiritual Lucius.
Trata-se de uma aprazível humanidade que tem
como característica principal o amor às Artes e
à Música melodiosa e de qualidade. Não teria
outra qualificação, senão a de
(mora?!). (Risos novamente).
2- Mas como seria isso? A senhora dá a
localização do “Núcleo” interno da Terra, onde
estaria, a rigor, se movimentando almas muito
atrasadas.
Pode nos explicar melhor isso?
E quem disse, ou, antes, quem afirmou com
todas as letras que nos “subsolos” do Universo
só estariam vivendo pessoas, ou os Espíritos
(como queiram vocês nos denominar!), mais
inferiorizados? Ainda conhecemos muito pouco
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sobre as civilizações humanas que transitam e
fazem
moradas
nos
diversos
planos
dimensionais de nossa acanhada humanidade
terrena, encarnada e desencanada. Mesmo
porque, os Universos se repartem e se
multiplicam “para dentro” e não para fora, como
muitos imaginam ou pensam.
Se bem que a classificação apresentada na obra
da querida companheira Heigorina Cunha/Chico
Xavier, nada mais é que um pequenino esboço
do que realmente existe, embora a síntese
tenha sido excelente.
3- Pela sua espontaneidade, dá para aferir a sua
alegria jovial. Por acaso, a querida Amiga tem,
na atualidade, uma estrutura físico-astral de
que idade?
Mente de 16... Corpinho de 28...
Ah! Só para lembrar aos mais “caprichosos”,
que, na Vida Espírita, quanto mais os amigos
forem se aproximando da Divindade, mais
próximos da inocência haverão também de
estar.
Disse-nos Jesus:
- “Deixai vim a mim as criancinhas.”
4- É verdade, muito compreensível que a
“senhora” (Ops!...) haja com certa cautela em
relação a sua atual condição espiritual, que para
a nossa grata surpresa se apresentou na
condição de uma jovem-garota, aparentemente
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ingênua, apesar de muito alegre e extrovertida.
No entanto, pela orientação segura dos
Instrutores que nos guiam pelo presente
esforço mediúnico, ficamos sabendo que a
querida Amiga Espiritual trata-se, em verdade,
da grande Benfeitora Cárita, que por sua vez
fora, também, a personalidade da Imperatriz
Irene de Atenas.
Poderia, se possível, nos dar a entender a real
situação da senhora na Vida Mais Alta?
Meus queridinhos! Para dizer a verdade, vejome tão somente na condição de uma “rã”
(risos...). Para a maioria de nossos (as) colegas
espíritas, e mesmo para muitos amigos (as)
profitentes
das
diversas
escolas
do
Evangelismo, somos uma Personalidade tão
santificada que, à primeira vista, estaríamos
longe, e muito longe, da vida real e de muito
sofrimento pela qual se movimenta o grupo
imenso de almas em redenção no Plano
Material.
É de bom-tom que os Espíritos verdadeiramente
dedicados ao Cristo não façam comentários
sobre a sua própria vida interior, especialmente
quando já alcançaram, pela misericórdia do
Amantíssimo Pai, um degrau a mais em sua
Escalada Espiritual... No entanto, podemos
assegurar, com a maior delicadeza de nossa
alma-irmã de todos, que temos nos consagrado
ao serviço de Caridade perpétua com o Cristo
de Deus desde eras remotas e que, agora, na
condição de um Espírito liberto, após a ligeira
passagem pelo mundo material na roupagem de
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W. Krell, temos empreendido o nosso mais
amplo esforço no interesse de robustecer os
corações dos homens e mulheres encarnados
naquele propósito mais do que generoso de
permuta sincera de vibrações amorosas entre
uns para com os outros, obedecendo assim a Lei
perfeita de Amor e de Caridade, tão plenamente
ensinada por Nosso Senhor Jesus Cristo, mas
que ainda temos tanta dificuldade em pôr em
prática, a partir dos nossos próprios exemplos.
Estejamos conscientes de que, tanto na Vida
Maior quanto em trabalho restaurador nas
regiões em sofrimento, os Espíritos Tutelares
nos dirigem os passos vacilantes, sejam através
de sonhos delicados, quando nos levam a
Regiões paradisíacas do Mundo Superior, ou
ainda no solo do Planeta Material, em rápidos
momentos de lucidez de meus irmãos e irmãs
encarnados, quando por um breve suspiro:
pensam ou lembram-se do bem, da paz, e do
belo.
5- Em um determinado momento do presente
trabalho, a Senhora (ou você?!) afirma que o
Cristo “já teria vindo novamente”. A Amiga teria
alguma informação sobre essa (re)encarnação
de Jesus de Nazaré sobre a face da Terra?
Peço desculpas aos amigos leitores por não ter
autoridade para declinar sobre a vinda do
Senhor, mais do que já o fiz. Mas posso garantir
que Ele veio e foi “apedrejado” novamente.
Amou muito e foi assassinado novamente, pelas
mãos do homem e da mulher do mal, ainda
ávidos por emoções baixas.
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E não foi apenas uma e nem duas vezes...
Valendo a ressalva que o nosso médium apenas
confirma o que já havíamos dito quando
encarnada por psicografia que recebêramos do
Mundo Espiritual Superior, como se encontra
registrado na obra de nossa lavra mediúnica,
“REFLEXOS DA VIDA ESPIRITUAL”.
Podemos afirmar que, em verdade, o Senhor
nunca saiu da Terra, seja nas dimensões mais
baixas do Umbral ou entre as fontes de luz da
Espiritualidade Maior, embora o Seu Amor
Supremo se espalhe e se expanda pelo
Universo.
Sigamos adiante, e o tempo se encarregará de
elucidar os enigmas de nossas vidas.
Tenhamos fé!
6- Uma questão que acreditamos venha a deixar
muitos adeptos do Espiritismo com um “grilo”
na cabeça, é o fato de apesar de termos na
Doutrina Espírita uma grande quantidade de
autores espirituais e médiuns, quase nunca,
com raríssimas exceções mesmo, os vemos dar
notícia uns dos outros em seus comunicados, ou
livros mediúnicos. Algum motivo especial para
que isso ocorra?
Na verdade, temos encontrado, tanto por aqui
quanto por aí, muitos (as) interessados em auto
afirmarem-se ou auto promoverem-se, sem que
cogitem que o trabalho maior e de tamanha
envergadura e responsabilidade, como levado a
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efeito pelo

, pertence, em

primeira instância, e em última instância
também, ao Senhor de nossas Vidas.
Sendo assim, seria de bom alvitre que tanto nós
por aqui como vocês por aí passássemos a dar
mais importância a Unificação dos sentimentos
uns para com os outros, antes de cogitarmos
em unificar “pensamentos” que, na maioria das
vezes, servem apenas de desculpa para que
alguns poucos possam se prevalecer dos muitos
ainda ignorantes e tomar as rédeas “fictícias” do
Espiritismo, como se, em Verdade e Vida, o
único caminho não fosse o do Cristo de Deus.
7- Qual a vacina contra esses inconvenientes a
senhora, ou melhor, você, recomendaria aos
nossos leitores amigos?
Muita humildade e muito trabalho.

8- Temos visto que o sexo tem sido abordado com
mais frequência no meio doutrinário, apesar de
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alguns confrades franzirem o cenho para muitas
das revelações que tem os Espíritos Amigos nos
trazido por médiuns, diríamos, corajosos. Como
você encara a situação?
Encaro com a maior naturalidade. Tudo que
vem de Deus é maravilhoso, e com o sexo não
seria diferente.
Apesar dos melindres de uns e de outros,
acreditamos por não terem sido eles e elas os
“portadores” das revelações, a tendência é que
se amplie mais ainda o conhecimento infinito
acerca de um assunto tão gratificante e
generoso.
Afinal, sexo é tudo de bom!... (Risos).
9- Que teria a nos dizer acerca da teoria de
Roustaing, sobre a passagem de Jesus Cristo
sobre a Terra Material no advento glorioso da
Manjedoura?
Não gostamos e nem tão pouco nos interessa
darmos qualquer assunto como esgotado, mas,
apesar dos inconvenientes que poderão ser
produzidos a partir de nossa orientação,
podemos afirmar que o Livro de # 4...
“CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação
do Amor”, psicografado pelo nosso médium,
confiamos, traz a palavra final e verdadeira da
vinda do Senhor ao vosso meio terreno, pelas
vias da reencarnação sublimada em Nossa
Senhora de Nazaré.
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Mas, não estamos fechados a outras opiniões.
A Verdade haverá de prevalecer entre os
estudiosos a partir de novas informações vindas
de outros médiuns sérios e idôneos, que dentro
de mais alguns lustros haverão de formar a
excelente Universalidade dos Ensinos Espíritas.
Aguardemos, pois.
10- A fadiga do médium no momento do serviço
mediúnico teria, a seu ver, algum fator
predisponente além dos já conhecidos como
stress e obsessão.
Obviamente, que não poderíamos endossar a
preguiça por parte da maioria dos medianeiros
nestes casos específicos, mas alertamos o
inconveniente a que todos e todas os colegas
encarnados estão se expondo ao entregaremse, irresponsavelmente, à viciada condição de
expectadores contumaz de programas de
televisão que, além de não acrescentar nada de
bom e nem de útil, servem (intimamente) como
clichês-metais para que se instalem obsessões
tão vigorosas quanto terríveis, acarretando, a
partir de então, graves problemas para a sua
sintonia ideal e respeitosa com seus Guias e
mesmo com as dezenas de Entidades
sofredoras que aportam aos terreiros de
Umbanda e Casas Espíritas com o único
propósito de lenir as suas dores por intermédio
de uma palavra sincera de consolo e afirmações
Evangélicas a partir daqueles irmãos e irmãs
que, em princípio, ali foram colocados pela
intercessão dos seus abnegados benfeitores,
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como velas acesas diante das sombras espessas
do mundo íntimo dos seres em desajustes,
encarnados e desencarnados.
A situação se apresenta tão lastimável, que
caberia aos dirigentes espíritas encarnados
passarem panfletos no ambiente doutrinário,
em forma de alertas, quanto às condições
deprimentes por qual atravessa os veículos de
comunicação de massa na atualidade.
Na internet nem se fala...
Não imaginam, os nossos irmãos e irmãs, o que,
em verdade, estão acarretando para si próprios.
O serviço de Assistência ficará deficitário e
quase insustentável, na maioria das vezes. Uma
lastima de dá nó na garganta!
Mas o Deus de bondade também haverá de nos
cobrar pelos bens amealhados em forma dos
tesouros celestes, mas que não distribuídos
devidamente com o próximo.
11- Para nós, humílimos estudantes da Vida
Espiritual, é muito difícil chamar a senhora de
“você”, mesmo vendo a nossa frente nada mais
que um Espírito transfigurado, da sua sublime
perfeição de dívida-mulher, numa jovem e
muito atraente garota, de cabelos louros
acastanhados (ondulados), com uma pele de
um branco tão harmonioso e com uma
dentadura tão perfeita quanto o cristal, que
podemos assegurar-lhe que não teríamos outra
intenção mais sincera do que a de lhe reder o
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carinho de nossa alma, pela solicitude de sua
atenção angelical.
Mas seguindo a sua vontade, vejamos... Você
tem pensado na possibilidade de voltar a
reencarnar entre os viventes da Terra física?
Será que haveria alguma possibilidade de a
senho... (desculpe) você encontrar um útero
material que lhe pudesse acolher as vibrações
sublimes, de seu Espírito purificado?!
E onde haveria de reencarnar, caso isso fosse
de sua própria vontade? No Brasil, ou mesmo
na Grécia de seus antepassados?
Olha! Pra dizer a verdade, já venho até
pensando nesse assunto conjuntamente com os
Benfeitores que me orientam de Mais Alto...
Faço parte de uma grande Equipe de
trabalhadores desencarnados que, sob as
orientações do Consolador Prometido, tem
migrado gradativamente para o plano dos
mortais da Terra, desde os tempos da Terceira
Revelação, seguindo sempre as diretrizes do
Cristo de Deus. Por isso, não posso afirmar que
serei a única a optar por esta ou aquela outra
região do Planeta onde possa vir a reencarnar
futuramente. Mesmo porque, as nossas vidas
pertencem ao Pai Celestial e, na condição em
que me encontro atualmente, nada mais desejo
do que servir ao Senhor de Nossas Vidas,
naquela plenitude Evangélica, sem cogitar de
mimos e/ou agrados pessoais que venham, de
alguma forma, entravar o progresso de meu
próprio Espírito, e os desígnios superiores de
Deus.
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De qualquer maneira, você citou duas
localidades do globo planetário terrestre que me
agradaria muito voltar, já que, em ambas as
regiões da Terra, tive a oportunidade de
vivenciar experiências materiais. O prazer será
o mesmo em qualquer parte, pois o que vale
para nós, Espíritos libertos da teia material, é o
desejo de amar cada vez mais e servir cada vez
mais intensamente, onde se faça necessário.
12- Sem desejar tomar mais do seu precioso
tempo, como a querida Benfeitora vê a
utilização da técnica da Apometria pelos
agrupamentos espíritas?
Quanto à técnica, não temos o que nos queixar,
pois se trata de uma excelente ferramenta de
trabalho que, humildemente, acreditamos seja
o futuro para a conquista do Espírito Imortal em
sua plenitude, nos extremos orientes de sua
personalidade mais profunda, multifacetária e
multimilenar.
Mas, atualmente, seria uma temeridade em uso
nas mãos dos espíritas, de uma maneira geral.
Nós, não estamos conseguindo nem “cinco
minutos de concentração” diante de uma prece
endereçada ao Pai, então, imaginemos agora
vendo esses mesmos companheiros (as) tendo
que se haver, de uma hora para outra, com
estruturas piramidais, formas-pensamentos,
etc., num conjunto de forças e de serviços
altamente especializados que sempre envolvem
seres espirituais e forças dinâmicas da Vida
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Invisível ainda tão pouco conhecidos dos nossos
singelos estudantes de Espiritismo?!...
Seria uma calamidade a nosso ver.
Acreditamos, então, que para os próximos dez
anos, no caso dos espiritistas, em especial,
seria imprescindível, antes de um maior
aprofundamento nas questões que envolvem a
técnica preciosa da Apometria, buscarem,
substancialmente, a sua reforma íntima pelo
trabalho infatigável no bem de todos, e pela
compreensão amorosa de uns para com os
outros.
Mas como dizem por ai, e por aqui também:
“Cada cabeça o seu guia.”...
Fiquemos em paz, não desconsiderando que o
da gente coração pode muito, mas haverá de
fazer sempre mais com uma consciência
esclarecida e iluminada pelo pensamento
sempre voltado para o estudo e para
compreensão integral da generosa proposta do
Espiritismo, estejamos nós transitando por
qualquer esfera do pensamento religioso,
filosófico, e/ou científico do mundo material, a
partir do entendimento profundo e da vivencia
real do Evangelho de Amor Universal do Cristo
e Senhor!
Somos criaturas que, em essência, precisa de
estímulos para viver, e se assim somos que nos
estimulemos pela prática da Caridade, Material
e Moral, que, a rigor,
!!
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Entrevistando
1- Querido Doutor Odilon, seria a ficção-científica
realmente “uma antecipação do futuro”?!
Não temos sombra de dúvidas quanto a essa
afirmativa do nosso estimado benfeitor André
Luiz (por Chico Xavier). Aliás, em nosso modesto
entendimento, logo veremos a Terra Material as
portas da quarta-dimensão completamente
escancarada pelas telas dos computadores e/ou
mesmo pela tela da televisão comum, quando
seguramente trará um novo impulso à Era do
Espírito.
Muito já temos dito a respeito dos médiuns
inspirados que, mesmo sem se darem conta do
fenômeno paranormal, ou mediúnico em seus
aspectos variados, em si mesmos, exercem a
elevada função de “antenas-vivas”, a captarem
informações e imagens, sons, aromas, e cores, a
partir de seus próprios implementos cerebrais,
ou psíquicos.
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No que toca ao que existe de bizarro, ou algo
aparentemente incompreensível, ou aceitável,
diante das narrativas literárias da ficção de terror
do mundo terreno, não seria nada além do que
palidamente aguarda ao homem e/ou a mulher
perversos, ou imprevidentes, para além do que
existe após o seu túmulo.
O Mundo Espiritual tem os seus mistérios, e aos
poucos tem sido revelado aos seres encarnados
algumas das nuanças pitorescas, quando não na
de sua natureza social e comunitária (a exemplo
das narrativas pitorescas de André Luiz, pelo
amado médium Chico Xavier!), as de condição
muito terríveis, pelo menos para aqueles (as) de
nós que ainda não tomaram consciência perfeita
do quanto precisamos seguir pelos passos de
Jesus Cristo, o Sol Maravilhoso que nos aclara a
vida íntima.
Tomemos cuidado com as nossas reais intenções
perante a vida, e mais atenção à cinematografia
de Hollywood, por exemplo!...
2- O que o senhor tem achado da música espírita
na atualidade?
Muito boa, mas também muito deprimente.
Na realidade, perdoe-nos os companheiros (as)
autores e músicos, mas as vibrações espirituais
que por elas se projetam, na maioria das vezes,
causam grandes mal-estar nos Espíritos
sofredores, de uma maneira geral. Estamos
pecando pelo excesso de melancolia. Aliás, algo
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que os nossos irmãozinhos do Além-Túmulo já
estão por demais sobrecarregados.
Sem
querer
adentrar
numa
esfera
de
conhecimento que não possuo, podemos apenas
sugerir aos queridos amigos (as) que levantem
um pouco mais o moral da turma com uma
música não somente agradável aos ouvidos,
como interessante aos “quadris”.
Por favor, não me confundam com o Inácio... Sou
eu mesmo, o Odilon Fernandes de sempre!
(Risos do benfeitor).
3- O Rock é uma música do mal?
Segundo os nossos entendidos, a música, para
ter qualidade, precisa de uma letra de bomgosto, além de melodia e ritmo agradáveis.
Cremos, que se a canção se encontrar revestida
dessas características não teríamos em que nos
contrapor.

Cazuza & Bill Haley.
_________
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Na dimensão em que eu me encontro, o
Rock´n´Roll é um ritmo bastante agradável aos
ouvidos e aos corações, mesmo porque em nosso
plano de ação a melodia-sublime, seja ela
orquestrada ou conduzida pela guitarra e o
saxofone, carrega em sua estrutura mental
(subjetiva) com algo da natureza não somente
do intérprete e dos músicos, mas ainda de toda
a comunidade que habita a nossa atraente
Estação de repouso, de estudo, e de trabalho.
Tudo nos soa aos ouvidos como um verdadeiro
encanto das “mil e uma noites”.
Os astros da Música como das Artes, quando
vitoriosos, trazem para o nosso plano de
existência o que existe de melhor em suas
personalidades quase que angelicais.
O “showbusiness” continua deste Outro Lado da
Vida!
Agora, somente que com o encantamento e a
formosura areolados pela magnânima e doce
orquestração do Amor Divino.
4- Já que acabamos de falar em ficção-científica,
pedimos ao senhor nos explique um pouco da
vida dos animais em outros mundos (planos) do
Universo.
Pelo nosso modesto conhecimento, podemos
acrescentar que, a rigor, nada de extraordinário
encontramos em filmes & séries como...
“PERDIDOS NO ESPAÇO”, quanto na saga...
“O RETORNO DE JEDAI”, já que na imensidade
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dos Universos, que agora sabemos são infinitos,
termos uma vida tão numerosa, rica e,
invariavelmente, exuberante em formas e em
manifestações tão distintas da nossa, quanto os
grãos de areia espalhados pelo solo da Terra...
O próprio Codificador tomou a feliz iniciativa de
abordar o assunto, e numa época de quase “caça
às bruxas”. Mesmo assim, Kardec nos trouxe
magníficas revelações da vida animal em
mundos, a exemplo do Planeta Júpiter, aonde os
seus amimais domesticados já fazem os
serviços da casa.
Perguntamos por nossa vez... E quais serviços
seriam esses?! E teria alguma diferença ao que
foi exposto por Allan Kardec e a vida extraplanetária apresentada pelos dois clássicos da
televisão norte-americana, trazidos acima como
exemplos?!...
E para deixarmos os nossos queridos leitores,
amantes do cinema romance e ficção, por
exemplo, mais maravilhados ainda com tanto
material a nossa disposição na cinematografia da
Terra, recomendamos irem correndo adquirir o
filme/DVD... “A LENDA”, protagonizado pelo
excelente ator norte-americano Tom Cruise.
É uma boa pedida para o final de semana para
quem não esteja com a charrua na mão.
E aproveitem o filme com uma bela tigela de
pipoca ao colo!...
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5- Já que o senhor tem se mostrado receptivo aos
nossos alvitres de filólogo e cine-maníacos
(risos), poderia o amigo nos informar se os
“desenhos animados” estão também inseridos
nesse contexto?!...
Uma boa pergunta... (risos). Para sermos
sinceros com os caros leitores, não somente nós
os desencarnados como, provavelmente, muitos
médiuns encarnados, poderão atestar o que o
caro Vivaldo, por sua vez, tem experienciado no
decorrer dos seus últimos dezesseis anos de sua
prática mediúnica.

Como temos lhe acompanhado os passos desde
muito cedo, com o cuidado para não avançarmos
muito em seu compromisso espiritual, viemos
testemunhando a sua clarividência “apanhar”
diversas imagens pelo aparelho de televisão
onde, ao transmitir em terceira-dimensão o
desenho, ele (Vivaldo) passava e entrever em
quarta-dimensão algo das hiper-irradiações
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magnéticas da “aura” dos desenhos grafados por
mãos habilidosas, tanto do Plano Físico quanto
do Espiritual.
Com o passar do tempo, não muito, passou ele a
visualizar os “centros de força” dos respectivos
personagens-animados.
Pode?!...
Sim! Pode ser.
Já que em suas estruturas astrais, a dos seres
dos “desenhos” animados, encontraremos a
representação de qualquer ser animado ou
inanimado sobre a face do Orbe, por exemplo. A
conhecida duplicata-astral, obviamente que
dentro de certas especializações da Natureza
Transcendental.
Mas a questão agora é sabermos se essas
“Entidades” têm vida própria?!...
O nosso médium, não tem qualquer sombra de
dúvidas a esse respeito, pois mil maravilhas já
têm passado pelo seu olhar atento de estudante
bem-intencionado (ele não gosta muito dos
nossos comentários a seu respeito, mas quem
está na chuva é para se molhar mesmos!...
risos...), e, segundo ele mesmo poderá
testemunhar, asseguramos que a vida dos
contos de fadas não tem nada de sobrenatural,
se assim posso me expressar, mas sim de uma
comprovação da grandiosidade do Poder Maior
de Deus e da sua extrema bondade em construir
para o nosso deleite, e claro que também para o
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nosso aprendizado, mundos maravilhosos e de
encantamentos, para que possamos, em Nome
d´Ele, Amar profundamente e Amar para todo o
sempre!!...
Para nós espíritas, que já pudemos navegar por
entre as maravilhosas marés do grande
,
particularmente pela obra quase-perfeita (não
afirmamos “perfeita”, apenas por ainda ser de
cunho incompleto...) do Espiritismo, enfim,
afirmarmos que nem tudo já foi dito por Allan
Kardec, é claro que não foi, minha gente!...
Então, desconsiderar tais informações de nossa
parte, acerca do, ainda, “indevassável” Mundo
dos Espíritos, seria mesmo um contrassenso
científico e doutrinário, já que se muito foi dito,
ainda há muito o que se Revelar, tanto pela
Ciência como pela Doutrina Espírita...
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O conhecimento é ilimitado, e a proposta do
Consolador é exatamente a de insuflar nos
corações humanos o desejo ardente, sempre
natural e salutar, de continuar buscando novos
conhecimentos e novas maneiras de conhecer,
seja pelas mãos dos nobres cientistas da Terra
ou pelas correntes abençoadas, quão luminosas,
da Mediunidade Esclarecida em Allan Kardec &
Francisco Cândido Xavier.

O Médium Vivaldo P. S. Filho, em seu Lar no dia 27 de novembro
de 2021, tendo em mãos Livros... de autoria de W. Krell, Odilon
Fernandes & W. S. Moses, por diferentes Editoras brasileiras.
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6- Tem um ditado por aqui que diz: “A curiosidade
matou o gato”. No entanto, já pedindo desculpas
antecipadas, o senhor saberia nos informar o que
estariam fazendo tantos e tantos maravilhosos
atores e atrizes que, desde as décadas iniciais do
século
XX,
fizeram
tanto
sucesso
na
cinematografia internacional, particularmente os
mais conhecidos da América do Norte?
Trabalhando. (Risos do Dr. Odilon).
7- Teriam eles, algum interesse em reencarnar
conosco novamente ou pretendem, caso tenham
méritos espirituais, partirem para outros orbes
planetários?
A condição da vida na Terra está tão difícil, entre
vocês próprios, que temos encontrado muito
poucos candidatos à reencarnação, pelo menos
entre os mais aquinhoados de formosuras e
belezas espirituais.
No entanto, entre os sofredores e os verdugos de
vossas desditas, estão saindo pelo ladrão...
Estão “morrendo” de vontade de voltar ao solo
terrestre, para mandar ver novamente.
Mas estes últimos, graças à bondade do
Altíssimo, estão com os seus dias contados na
atmosfera do Planeta.
Oremos por eles.
8- Como o senhor tem visto a situação de muitos
companheiros (as) da mediunidade que, em
princípio, revelando um dom-especial, ou seja,
uma característica mediúnica ou psicológica para
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atender por sua faculdade Entidades Espirituais
mais conhecidas, ou melhor dizendo, que tragam
um caráter pessoal nas suas comunicações
referentes às suas anteriores reencarnações, por
isso mesmo, dando o devido “nome aos bois”
com relação as suas respectivas Identidades
Espirituais?
Perguntamos-lhe isso, porque, nos parece, que,
se utilizando de uma ligeira nota de Allan Kardec
(O Livro dos Médiuns), em relação à Identidade
dos Espíritos, muitos companheiros de doutrina
e mesmo editores espíritas, de uma maneira
geral, têm formalmente desprezado a produção
psicográfica de tais medianeiros?!
Não vemos tais ocorrências, senão como um
severo desconhecimento das questões que
envolvem os comunicados de Além-Túmulo.
Para isso, pedimos que os amigos (as) mais
interessados na área da mediunidade, busquem
se informar na obra... “A LOUCURA SOB NOVO
PRISMA”, a opinião formalizada pelo grande
, quanto ao assunto em
questão.
Infelizmente, segundo temos observado, muitos
mesmo tem é desejado “monopolizar” a
Mediunidade-Espírita, tomando como ponto
de apoio uma ou outra opinião na qual alguns
Espíritos Amigos têm observado a importância de
serem feitas as análises pertinentes dessas
mesmas comunicações, mas, acreditamos com
sinceridade, estes últimos sem jamais tentar
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interditar, ou mesmo colocar sob suspeita essa
ou aquela outra mensagem que tenha sido
vertida do Mais Alto, a não ser, é claro, que tenha
realmente alguma coisa errada com ela, no mais
profundo amor e na mais coerente competência,
sejam essas cartas espirituais transmitidas por
médiuns desconhecidos (ou iniciantes...) ou por
Benfeitores (Autores) que já tenham vindo por
esse ou aquele outro médium mais conhecido.

Lembremos das palavras imaculadas do Messias
de Nazaré:
- “O Espírito sopra onde quer”.
As comunicações que vertem do Mais Alto,
sempre trará o selo inconfundível da lealdade ao
Cristo, independentemente de qual credo seja o
Espírito comunicante.
9- Querido Dr. Odilon, de que forma o senhor
definiria o mandado mediúnico?
Seja por qualquer médium, ou qualquer ser
vivente da Natureza, temos a completa
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consciência de que O MANDATO MEDIÚNICO seja
UMA BENÇÃO DE DEUS!

Poucos, pouquíssimos mesmo, são aqueles (as)
que compreendem ou mesmo podem vislumbrar
a “síntese” transcendental de um medianeiro em
ação durante um fenômeno, seja ele ou ela de
efeito físico ou de efeito inteligente...
Na transmissão das mensagens, por exemplo, de
uma manifestação mediúnica por incorporação
(ou psicofônia), mesmo que a uma longa
distância que estejam um do outro, como no caso
da “telementação” (sim, porque nesses casos
particulares a incorporação também se realiza!!),
são transferidas pelo (a) médium uma serie de
forças sublimes em seu aspecto hiper-atômico,
comparadas a uma irradiação por força de um
gigantesco “quasar”..., que ao emitir bilhões e
bilhões de toneladas de partículas de fótons e
radioatividade não só atinge o seu objetivo
quanto deixa, por entre as tessituras sensíveis do
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seu próprio corpo espiritual no serviço redentor,
uma luminosidade de caráter teledinâmico que,
por causa disso mesmo, longo tempo será ele
portador de uma aura “santificada”, pelo serviço
inapreciável pelo bem da Humanidade encarnada
e desencarnada.
_____________

Uma impressão artística de um quasar, em laranja, no centro de
uma galáxia.
Quasar – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)

_____________
Por esse motivo, todo trabalhador (a) da
mediunidade deverá se esforçar para estudar e
estudar, trabalhar e trabalhar, sempre sob os
maravilhosos auspícios da Doutrina Espírita, que
consagra o fenômeno pela força do Evangelho,
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independentemente de qual seja a sua crença ou
pendor religioso.
10O senhor pretende psicografar outros livros
por esse mesmo médium?
Talvez.
Se me vier mais alguma coisa útil à cabeça, e se
ele tiver a caridade da paciência de me
emprestar novamente a sua mente e o seu
coração para a realização de um novo projeto...
11Quais as suas palavras finais Doutor Odilon,
a esse grande público que tanto lhe admira e vem
valorizando o seu generoso trabalho pelo
médium e companheiro de Doutrina Espírita...
Carlos Antonio Baccelli?
Primeiramente, preciso agradecer a Deus pela
Sua imensa misericórdia em me fazer intérprete
de Amigos de Esferas Mais Altas, e depois aos
companheiros que abraçaram junto comigo esse
esforço sincero e humilde pela Seara do
Espiritismo-Evangélico, e também a todos (as)
os espíritas dedicados que, resignados, faceiam
a própria imperfeição, e, ainda assim, não
deixam a peteca cair, e...
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FIM DA SEGUNDA PARTE
DO LIVRO

Pelo Esp.
Com

Odilon Fernandes
236

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho

TERCEIRA PARTE

da
__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina
Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de
detalhes fotográficos (desenhados pela querida médium
mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes
Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual
do nosso orbe planetário.
__________________

Trazendo

do Plano Espiritual, de onde na sua
generalidade eles residem e trabalham, da referida
9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica
obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André
Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de
Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora
IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
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A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis
Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera,
numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho,
que nasceu e reside atualmente na Cidade de São
Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os
Santos), no Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do precioso projeto em curso estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9)
de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo
mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em
PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos
Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis
Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em
obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi
produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”,
pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, Assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado pelo
Espírito Santa Brígida da Suécia.
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Adelaide Augusta Câmara, mais conhecida por Aura Celeste, foi a grande
médium conhecida no Brasil inteiro, dado o vulto do seu trabalho no seio do
Espiritismo.
Nasceu na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, em 11 de Janeiro de 1874 e
desencarnou no Rio de Janeiro, em 25 de Outubro de 1944.
Aura Celeste • Grupo IDEAL André Luiz (editoraideal.com.br)
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Prefácio
_________________

... “para além da morte cessam nos corações qualquer propósito de estimular a
lisonja do mundo, prevalecendo em nós a franqueza terna do amigo”...
(Espírito Neio Lúcio/Chico Xavier, “SEMENTEIRA DE LUZ”, pag. 466,
Ed. Vinha de Luz, 1ª. Edição, 2008).

Queridos irmãos e irmãs!
Das Alturas incomensuráveis, temos ouvido dizer
que os Anjos do Senhor têm se arregimentado no
grande objetivo de propagar e desenvolver, entre os
homens e as mulheres da Terra do Cruzeiro, o grande
e real valor... “monetário”, bem este que se encontra
a disposição, única e exclusivamente, no Reino de
Deus pelas: Santas Virtudes da Alma...
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O dar e o receber têm sido uma constante na
caminhada entre as falanges de obreiros que tem
transitado pelas plagas da santa terra do Brasil, sem
com isso terem se apercebido, pelo menos em sua
generalidade, que o mais excelente na verdadeira
Caridade é exatamente: o “dar-se”.
Tantos elevados desejos tem sido o grande ideal da
experiência dos andantes da vida física que, temos
certeza, com um pouco mais de desprendimento e
com um pouco mais de boa-vontade, haverão de se
entrosar cada vez mais com os mais profundos
sentimentos da Alma Humana, quando, então,
poderão conquistar sempre, e sempre mais, as
riquezas do mundo, interno e externo a ele mesmo,
de acordo com as suas próprias disposições íntimas
e necessidades existenciais.
Mas, tudo segundo o desejo de Nosso Pai.
A flora vem tomando corpo, ou terreno, na
intimidade de nossos mais íntimos pensamentos e, a
pouco e pouco, sem darmo-nos conta, de imediato,
haveremos todos e todas de conquistar cada vez
mais espaço no Jardim abençoado e milagroso de
todos os corações.
- Amemo-nos uns aos outros.
A relva macia que vem se apossando, muito
encantadoramente, dos vales e arenosos terrenos de
nossa intimidade, agora já fecundos pelos nossos
potenciais criativos que também começa a cravejar
de pequeninas estrelas as estupendas veredas de
nossas constelações afetivas.
- Façamos um tanto mais pelo próximo.
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O grande rio caudaloso que emana de nosso peito,
a transubstanciar os mares revoltos de nossa
ancestralidade-animal, agora vem em forma de
calmaria, a desembocar em cascata repleta de vida o
seu profundo leito de luz e beleza.
- Produzamos paz para todos.
O Rei chega, nos pedindo uma réstia de bondade
em forma de pagamento pelo seu único e mais
singelo convite: A Paz verdadeira entre as “suas
criaturas”, afinal Ele e o Pai são Um só...
O bem-maior a darmos, para que a Sua Infinita
Misericórdia nos atenda nos moldes proclamados
pelo Divino Salvador, não seria outro:
- Transformando as nossas existências
mundanas em ofertas de bondade para todose
para todas.
A paz que Ele me deu, vos deixo também.
Repitamos juntos diante do Altar da Sua DivinaPaternidade:

“Bem-aventurados
serão consolados.”
-

os

aflitos,

pois

Sejamos homens e mulheres de muita fé, força e
coragem, para mudar dos rumos e das escarpadas
rotas do caminho terreno, seguindo por maravilhosas
flores de jasmim, a transformar as nossas vidas em
bênçãos de amor, paz e muitas felicidades.
Não meçamos esforços diante da subida, acima de
tudo meditemos nas palavras de verdadeiro
encorajamento dos Amigos Espirituais que, aqui, se
manifestaram em nome da verdadeira Glória-Eterna,
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e consagremos os nossos dias ao trabalho incessante
de transformação moral e realizações espirituais.
Fixemos nossas mentes na construção de um novo
edifício,
na
construção
do
grande
projeto
arquitetônico que nos foi ofertado pelo
, e a glória de Deus será nossa.
Para nós espíritas, em particular, cabe-nos a
grande e consoladora tarefa de converter-nos em
verdadeiros cireneus da Era Nova, quando, à serviço
do Mestre dos mestres, possamos milagrosamente
oferecer o melhor ao nosso alcance no serviço
inadiável e maravilhoso da Mediunidade Santificada
em Nosso Senhor Jesus-Cristo.
Esperamos de coração enternecido, que todos (as)
atendam ao nosso convite amoroso, e partindo daqui
para novos rumos na estrada gloriosa da própria
reencarnação, despede-se a amiga incondicional do
nosso médium carinhoso, que vos deixa, também, o
abraço repleto de muitas e belíssimas flores do
, carreando para todos (as) muitas
tulipas e muitas alegrias no Eterno Porvir..., mas é
claro que deixando a recomendação para que todos
vocês se dediquem a fazer “dinheiro” com o único
propósito de fazer o bem, porque se podemos
garantir alguma coisa para nós, DEPOIS DA MORTE,
tenham a certeza que somente será a da alegria-viva
de termos retirado alguma criatura do mar de dores
e de lutas em que ela se encontrava!!

Aura Celeste (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 26 de outubro de 2012, às 21h29min)
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Nota do médium: Inicialmente, havíamos já dado o
título ao Posfácio de...
,
antecipando a sua psicografia que seria de Autoria do
misericordioso Espírito Irmã Rosália (“E.S.E.”), mas,
após a visita inesperada dessa querida Entidade, que
mais nos parecera uma
envolta de Divina
Luminosidade, resolvemos o rebatizá-lo com o título
acima, que inicialmente nos fora impedido quase que a
“queima-roupa” pela Bondosa Aura Celeste, mas que,
graças a Deus, e pela Superior Intercessão do Espírito
Francisco C. Xavier, fomos autorizados a fazê-lo mesmo
que a “contragosto” dessa delicada e nobre Professora
desencarnada, como ela mesma fez questão de se
denominar.

ADELAIDE CÂMARA – AURA CELESTE

A sua condição físico-astral atual, apresentada à nossa
vidência, se caracteriza com a idade entre seus formosos
30-35 anos, e com uma tranquilidade tão doce quanto
suave.
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Em 26 de outubro de 2012, quando o seu Espírito me
apareceu pela (1ª.) primeira vez, em volta de uma
luminosidade rosa-carmim de translucida beleza e com
cintilações em estrelas prateadas, a sua aura energética
apresentava, além de luminosa-ternura, o aroma do
“Almíscar”, quanto da “Arruda”.
Evidentemente, que a sua Mensagem, embora todo o
nosso esforço que eu tenha feito como um médium
psicografo iniciante, teve a natural restrição de minha
condição-mental, por isso mesmo pedimos mil desculpas
pela nossa incompetência em lhe captar o pensamento
como haveria de ser em relação a uma Entidade tão
formosa e generosa quanto ela, mas fica, aqui, o nosso
pequenino esforço em não deixar escapar a oportunidade
de trazer ao mundo dos encarnados, mesmo que de uma
maneira muito imperfeita, a palavra dos Espíritos da Luz,
que sempre estão a os incentivar ao Amor, à Justiça, e à
Caridade...
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FIM DA TERCEIRA PARTE
DO LIVRO

Pelo Esp.
Com

Odilon Fernandes
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Fim
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Capa do livro psicográfico de Mme. W Krell (1875) – 1ª. Edição
brasileira, Editora Léon Denis, Rio de Janeiro, 2002.
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Biografia do autor # 1:

Senhora W. Krell
Prece de Cáritas
Publicado na Internet pelo Site “Aprendizes do Conhecimento Divino” em 29/01/2011 e
extraído pelo médium em 17/10/2012.
Introdução à PRECE DE CÁRITAS
CÁRITAS era um espírito que se comunicava através de uma das
grandes médiuns de sua época – Mme. W. Krell – em um grupo de
Bordeaux (França), sendo ela uma das maiores psicografas da
História do Espiritismo, em especial por transmitir poesia (que se
constitui no ácido da psicografia), da lavra de Lamartine, André
Chénier, Saint-Beuve e Alfred de Musset, além do próprio Edgard Allan
Poe. Na prosa, recebeu ela mensagens de O Espírito da Verdade,
Dumas, Larcordaire, Lamennais, Pascal, e dos gregos Ésopo e Fenelon.
A prece de Cáritas foi psicografada na noite de Natal, 25 de
dezembro, do ano de 1873, ditada pela suave Cáritas, de quem são,
ainda, as comunicações: “Como servir a religião espiritual” e “A esmola
espiritual”.
Todas as mensagens que Mme. W. Krell psicografava em transe, e,
que chegaram até nós, encontram-se no livro Rayonnements de la Vie
Spirituelle, publicado em maio de 1875 em Bordeaux, inclusive, o
próprio texto em francês (como foi transmitido) da Prece de Cáritas.
(Extraído da EDICEL).
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Nota do médium: Segundo a médium W. Krell, em
sua magnífica obra psicográfica “REFLEXOS DA VIDA
ESPIRITUAL” (editada no Brasil pela CELD), a sublime
Entidade de Cárita fora, em verdade, a personalidade da
imperatriz Irene de Atenas, nascida no ano 752 d. C.,
em Atenas, Grécia. Vindo a desencarnar, em martírio, no
ano 803 d.C.. A senhora W. Krell fora uma das médiuns
de Allan Kardec, no século XIX, e a responsável pela
recepção das mensagens do Espírito Cárita, incluídas
pelo Codificador tanto da “Revista Espírita”, como em
“O Evangelho Segundo o Espiritismo”.

Irene de Atenas

Curiosamente, faz poucas semanas, isto em meados
do mês de outubro de 2013, que a querida Benfeitora
W. Krell, a Autora Espiritual de algumas de nossas
produções mediúnicas de 2012, como consta da obra...
“CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”,
pelos Espíritos William Crooks, Léon Denis & Adolfo
Bezerra de Menezes, me deixou informado de que ela
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mesma fora a reencarnação de Irene de Atenas. E
que, em realidade, tal como Camille Flammarion, na obra
“A Gênese” (de Allan Kardec), também psicografou, de
seu próprio Espírito, as mensagens da sublime Entidade
Cárita.
Uma revelação surpreendente, que com certeza
deixará a todos e todas, os verdadeiros (as) amantes do
amor-puro e da paixão-real por Jesus Cristo, muito
emocionados e vivificados pelos ensinos gloriosos da
Reencarnação, pela força indiscutível e inquebrantável
do Espiritismo-Restaurador.
__________

A PREÇE
Chamo-me Caridade; sigo o caminho principal que
conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a
que deveis todos visar.
Dei esta manhã o meu giro habitual e, com o coração
amargurado, venho dizer-vos: Oh! meus amigos, que de
misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para
secá-las todas! Em vão, procurei consolar algumas
pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: Coragem! há
corações bons que velam por vós; não sereis
abandonadas; paciência!
Deus lá está; sois dele
amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e
volviam para o meu lado os olhos arregalados de
espanto; eu lhes lia no semblante que seus corpos,
tiranos do Espírito, tinham fome e que, se é certo que
minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações,
não lhes reconfortavam os estômagos. Repetia-lhes:
Coragem! Coragem! Então, uma pobre mãe, ainda muito
moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos
braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me
que protegesse aquele entezinho que só encontrava,
num seio estéril, insuficiente alimentação.
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Alhures vi meus amigos, pobres velhos sem trabalho
e, em conseqüência, sem abrigo, presas de todos os
sofrimentos da penúria e, envergonhados de sua
miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram
implorar a piedade dos transeuntes. Com o coração
túmido de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz
mendiga para eles e vou, por toda a parte, estimular a
beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações
generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho,
meus amigos, e vos digo: Há por aí desgraçados, em
cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem
lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis
fazer; deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu
vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa
boa ação.
Digo-vos apenas: Sou a caridade e vos
estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem.
Mas, se peço, também dou e dou muito. Convido-vos
para um grande banquete e forneço a árvore onde todos
vos saciareis! Vede quanto é bela, como está carregada
de flores e de frutos! Ide, ide, colhei, apanhai todos os
frutos dessa magnificente árvore que se chama a
beneficência.
No lugar dos ramos que lhe tirardes,
atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a
árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a
beneficência é inexaurível.
Acompanhai-me, pois,
meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se
arrolam sob a minha bandeira. Nada temais; eu vos
conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou - a
Caridade.
- Cárita, martirizada em Roma. (Lião, 1861. De ‘O
Evangelho Segundo o Espiritismo’, por Allan Kardec).
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W. Stainton Moses
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Biografia do autor # 2:

William Stainton Moses
Publicado na Internet pelo Site “Revista O Consolador”. Extraído pelo médium
em 17/10/2012.
Nascido em 1839, foi Stainton Moses o escritor que deixou sua marca
mais forte sobre o lado religioso do Espiritismo, até então. Praticante
da caridade sem interesse atendia os pobres e doentes, fazendo curas
em sua igreja.
William Stainton Moses desencarnou em 5 de setembro de 1892.
Segundo Charlton T. Speer, a personalidade de Moses era muito
interessante. A força do seu caráter era pouco comum. Nenhum
trabalho rejeitava nenhuma particularidade lhe parecia sem
importância quando se tratava de servir à verdade.
Ainda jovem, tornou-se pastor e, porque tinha alguns conhecimentos
de medicina, além de falar da palavra de Deus, também tratava do
corpo, tendo ajudado de forma irrepreensível o povoado de Maughold,
onde uma epidemia de varíola assolava a cidade. Esgotou-se ao
máximo, já que se deslocara para o campo a fim de cuidar de si próprio.
Era destemeroso. Não podendo continuar a exercer a função de
pastor naquele condado, pela dedicação às vezes desmedida,
transferiu-se para Lagton. Mas, ali também não pode manter seu
ministério, porque teve agravada uma moléstia de garganta e o médico
o proibiu de pregar. Nunca desistiu de lutar. Convalescente, percorreu
várias cidades, com amigos, até que permaneceu no velho mosteiro
grego do monte Atos.
Curioso e necessitando de meditação, ficou um longo tempo ali, e
mais tarde, recebeu a informação, da parte de Imperator – seu mentor
espiritual, de que sua estada naquele mosteiro fora provocada por
influência dele, a fim de prepará-lo para a tarefa mediúnica, que mais
tarde iria executar.
Mesmo as doenças e privações por que passou deixaram sempre
claro que uma força misteriosa dirigia sua Vida. Em 1870, teve seu
primeiro contato com o espiritualismo. A pedido da Sra. Speer, leu para
ela a obra de Dale Owen, Debatable Land (Terra Contestada). A Sra.
Speer estava enferma e ele a distraía com a leitura desse livro.
Para melhor compreender o assunto e poder discuti-lo com a esposa
do seu grande amigo, passou a assistir a algumas sessões mediúnicas
e, dentre os trabalhos mais significativos de que participou, podemos
citar o realizado na primavera de 1872, com o médium Lottie Fowler.
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O Dr. Speer, que acompanhava Moses nas suas pesquisas, viu-se
derrotado no seu materialismo e acabou aceitando a realização de
sessões mediúnicas em sua casa, tendo sido médium um homem
chamado William. Foi nessa época que o poder mediúnico de Stainton
Moses começou a desenvolver-se. As faculdades surgiam
espontaneamente, sem que a vontade dele predominasse. Pelo
contrário, rejeitava-as, discutia-lhes os fundamentos. Em 30 de março
de 1873, Moses começou a escrever mediunicamente.
Sua mediunidade era ampla, provocando uma grande variedade de
fenômenos. Quando estava numa sessão era comum ouvirem-se
pancadas variadas e inteligentes, que respondiam a questões faladas
ou mentalizadas. Os assistentes tinham oportunidade de ver clarões
luminosos que surgiam sobre a mesa, penetravam nas tábuas, se
infiltravam nas paredes e retornavam, num fenômeno de beleza e
características inusitadas. Os participantes geralmente se viam
envolvidos por perfumes os mais diversos. E a cabeça do médium, no
final da sessão, ficava toda perfumada e, por mais que se enxugasse
o perfume permanecia.
Fenômenos de voz direta e escrita direta eram comuns nas reuniões
em que Moses participava. Mas a força da sua mediunidade surgia
principalmente na escrita mediúnica, quando os Espíritos davam
demonstrações profundas da imortalidade da alma e ditavam textos de
elevada importância, que elucidavam de forma atraente e profunda os
graves problemas da existência terrena. Stainton Moses, no entanto,
não se limitou à atividade mediúnica. Durante o período em que atuou
mediunicamente, ocupou-se com assiduidade em formar sociedade
cujo fim era estudar o espiritualismo.
Contribuiu para criar a Associação Nacional Britânica dos
Espiritualistas, em 1873; a Sociedade Psicológica da Grã-Bretanha, em
abril de 1875, da qual foi um dos primeiros membros do Conselho;
a Sociedade das Pesquisas Psíquicas, em 1882.
Fundou a Aliança Espiritualista de Londres, da qual foi o primeiro
presidente, cargo em que se conservou até a morte. A quarta edição
de Ensinos Espiritualistas (1883), livro que contém os trabalhos
mediúnicos de Stainton Moses, foi feita pela Aliança Espiritualista,
numa homenagem a seu fundador. Ensinos Espiritualistas é uma obra
de inegável valor doutrinário. E aos médiuns, iniciantes ou experientes,
é uma verdadeira chave que abre as portas para que se entenda com
exatidão o que é a missão do médium. Seus livros: Identidade dos
Espíritos (1879); Aspectos
mais
Elevados
do
Espiritismo (1880); Psicografia (1882). Usava o pseudônimo de M. A.
Oxon para escrever suas obras. Deixou várias obras sobre elevados
aspectos do Espiritismo e tornou-se redator da revista Light.
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No início, Stainton Moses não acreditava nos Espíritos. Era um pastor
protestante, conhecedor de teologia. Durante o desenvolvimento da
sua mediunidade manteve-se sempre num questionamento quase
implacável diante das comunicações e os ensinos transmitidos por seu
intermédio. Testava a capacidade dos Espíritos, ficando alheio ao que
era escrito por sua própria mão. Noutras vezes, deliciava-se com
outras leituras ou conversas com pessoas, enquanto os Espíritos se
utilizavam da sua faculdade mediúnica para transmitir mensagens de
inegável sabedoria sobre religião ou sobre o comportamento humano.
Vencida a primeira etapa, quando, ainda cético, pouco colaborava,
passou a integrar-se aos ensinos obtidos e os transmitia a quantos
possíveis fosse. Seu caráter irrepreensível e sua predisposição à luta
pelo Bem o fizeram um instrumento habilitado para que os Espíritos,
principalmente Imperator, pudessem realizar a difícil missão que lhes
fora confiada por Jesus.
O Espiritismo surgira há pouco tempo e era preciso que em cada
ponto do mundo, onde houvesse um instrumento, a Verdade fosse
descoberta e mostrada aos homens. Sua mediunidade abarcou quase
todos os fenômenos físicos conhecidos. William Stainton Moses foi um
médium inglês que escreveu vários livros sob o pseudônimo de M. A.
Oxon e que se comunicava com uma entidade que se
autodenominava Imperator.
O contato dele com Olcott e a Madame começou em 1875, a partir
da publicação do livro de Olcott, People from the Other Worlds (Gente
dos Outros Mundos), gerando uma amizade estreita que durou muitos
anos. Há várias passagens nas cartas dos Mestres para Sinnett que
citam Moses e Imperator. Numa carta, referindo-se a John King como
sendo um iniciado, Olcott recomenda que Moses tentasse conversar
com ele através de médiuns da época.
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Dr. Odilon Fernandes
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Biografia do autor # 3:

Dr. Odilon Fernandes
1907 - 1973
Cirurgião-Dentista, professor universitário, comerciante,
nascido em 10 de outubro de 1907, em São João de CapivariSP, e falecido em 13 de janeiro de 1973.
Casado com Dalva Guido Fernandes em 1934 deixou
quatro filhos. Espírita por religião e pesquisador por
convicção,
aprofundou-se
nas
diversas
áreas
do
conhecimento da mente humana, interessando-se pela
Parapsicologia,
Psicologia
Experimental
e
Vida
Extracorpórea.
Para tanto, fundou e presidiu até a sua desencarnação a
"Casa do Cinza", templo espírita. Sua vida se resumiu, em
poucas palavras, no amor ao próximo, na persistência ao
trabalho útil, na fidelidade aos seus princípios, na dedicação
completa à comunidade em que viveu.
__________
Livros do Dr. Odilon Fernandes, pela lavra mediúnica do
médium e escritor uberabense Carlos A. Baccelli:
- Conversando com os Médiuns (LEEPP)
- Mediunidade Consciente (LEEPP)
- Mediunidade e Animismo (LEEPP)
- No Mundo da Mediunidade (LEEPP)
- Mediunidade e Sabedoria (LEEPP)
- O Transe Mediúnico (LEEPP)
- A Mediunidade Nossa de Cada Dia (LEEPP)
- ABC da Mediunidade (DIDIER)

258

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho

- Falando de Mediunidade (DIDIER)
- Mediunidade - Perguntas e Respostas (DIDIER)
- Mediunidade e Apostolado (DIDIER)
- Mediunidade e Obsessão (DIDIER)
- Mediunidade na Mocidade (DIDIER)
- Para Vencer as Drogas (DIDIER)
- Ser Médium (DIDIER)
- Somos Todos Médiuns (DIDIER)
- Mediunidade e Caminho (IDE)
- Mediunidade e Doutrina (IDE)
- Mediunidade e Evangelho (IDE)
- Mediunidade & Sexualidade (Boa Nova)
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As Despedidas...
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_____ O Livro de # 26 _____

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas Tarefas
na Mediunidade com Jesus Cristo (1996-2016)____

O médium
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas
explicativas do médium, sobre diversos fenômenos psíquicos
vividos por ele mesmo).

www.vivaldoespiritismo17.com.br
facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo
OS ARQUIVOS (EM PDF) DOS MAIS DE CEM (100) LIVROS
PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS
PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas!
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_________________

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:
“A RIGOR TUDO É MEDIUNIDADE – Vol. # 1 ”
Vivaldo P. S. Filho (médium)
_________________

- 1ª. versão: 06/2015.
- 3ª. versão, Volume # 1, Revista & Ampliada: 11/2021.
(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências
histórica-doutrinárias).
(O arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!)
_________________

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

269

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho




http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo

270

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho




http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo

271

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho




http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo

272

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho




http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo

273

Ed. e-book:
2015-21

Livro # 3: “A Rigor Tudo é MEDIUNIDADE – Vol. 1” – O. Fernandes/Vivaldo P. S. Filho

O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta
uma bela série com mais de 100 obras, em E-BOOKS:
Completamente: Grátis!!
Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens
Espirituais sobre Ciência, Filosofia, e Religião (inéditas), os
Amigos da Vida Maior, em grande parte da 9ª. Esfera
Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência),
consolam, esclarecem e animam os corações humanos,
sempre desejosos que se encontram de transmitir aos
companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais
Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não
somente de grandes verdades, mas, acima de tudo, de muita
Esperança no futuro, para todos aqueles que já
se identificam com as formosas promessas
de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:

www.vivaldoespiritismo17.com.br
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo

“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8)
_
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A RIGOR TUDO É MEDIUNIDADE!

À luz do pensamento Espírita-Evangélico, temos o mais
profundo e inestimável olhar jamais direcionado para os
Espíritos da Terra, que, apesar dos percalços do caminho,
procuram, nas informações do Mais-Além, um farol para
que as suas vidas não se tornem de momento para o outro
uma matroca à deriva.
O Mundo Espiritual, propriamente dito, teve em Allan
Kardec e em Francisco Cândido Xavier os seus maiores e
mais importantes representantes sobre a face nem
sempre acolhedora do Plano Material, que sempre havido
por grandes realizações tecnológicas, apesar de muito
justas, não poderão em hipótese alguma desmerecer o
valor essencial que dormita em nossas almas milenares: o
do sentimento sempre desejoso pelo Amor generoso, e
fiel, ao Nosso Senhor Jesus Cristo.
Sigamos à frente, estudando e amando cada vez mais, na
certeza de que O Pai Celestial comanda os nossos
destinos, sobre a face do mundo transitório ou nos
Infinitos Rincões do Céu.
Espírito

Camille Flammarion

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 30 de novembro de 2012, às 05h47min)
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A Rigor Tudo é Mediunidade
Mensagens & Entrevistas

Indiscutivelmente, todos nós, que já transitamos pela faixa sublime
do pensamento Espírita, sabemos e reconhecemos que uma
Doutrina consoladora como a nossa não pode prescindir da
sabedoria dos grandes Espíritos da Imortalidade!...
Pois se há base e espaço dentro de nossa causa para as articulações
do pensamento-livre e da filosofia-sadia, da ciência obstinadamente
produtiva e da religiosidade-perfeita, nunca será demais rendermos
entusiasmo, fé, e esperança a toda e qualquer cooperação da parte
de qualquer um de nós, sem distinção, no sentido de ofertarmos ao
Cristo Amigo o nosso mais sincero desprendimento, não apenas por
meio de ações exteriores, mesmo que todas elas sejam sempre
muito nobres, mas procurando construir em nossos próprios
corações um Reino Puro de Amor, onde todos e todas possam,
verdadeiramente, fazer cumprir a palavra de Nosso Senhor no
“amai-vos uns aos outros”.

Chico Xavier (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium) – (Em Salvador/BA)
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