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______________________ 

Esta obra foi realizada em homenagem aos livros: “NO PAÍS DAS 

SOMBRAS” (FEB), por Elizabeth d´Espérance, e “AS MULHERES 

MÉDIUNS” (FEB), por Carlos B. Louleiro, em lembrança dos médiuns 

que de alguma maneira colaboraram com a tarefa de:                              

Allan Kardec (A Reencarnação Passada de Chico Xavier).                                                                               

______________________ 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

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

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

______________________  

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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Elvis & Amigos 
VOLUME 2 – Com Diversos Espíritos 

 

Vivaldo P. S. Filho                                                

Elvis Presley & Santa Clara de Assis 

 

“Se não tivesse amor eu nada seria.”                                      
(São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios). 
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As imagens, e os pequenos extratos, apresentados neste trabalho espiritual, 

“ELVIS & AMIGOS” (VOL. 2), foram capturados em fontes diversas da Internet e 

em obras da literatura espiritualista. 

Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem em 

consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de utilidade pública, por 

força da Caridade, por conta do sentimento de solidariedade e fraternidade, 

desprovido também de qualquer desejo, por parte do médium Vivaldo P. S. 

Filho, de aferir qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição:  2016 by Vivaldo P. S. Filho 

   Obra (original) realizada sem fins lucrativos, iniciada janeiro de 2013 e 
concluída em 12 de dezembro de 2015, quando foram adicionados à 
respectiva obra alguns outros interessantes capítulos, que versam sobre 

Mediunidade, Reencarnação e Espiritualidade, assinados pelos queridos 

benfeitores espirituais: Gabriel Dellane, Inácio Ferreira, André Luiz, 
William Crookes, Albert Einstein, Léon Denis & Emmanuel, dessa 

maneira complementando as obras anteriores de nossa própria lavra 

mediúnica que fazem referência à atual Missão do Espírito São Luis de 

França (já reencarnado no Brasil), que, à época da Codificação Espírita, foi 

o Presidente Espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, 
orientando de mais perto os sagrados serviços de Allan Kardec, junto à 

Falange da Verdade.  
    
Quem desejar reproduzir partes de meus livros mediúnicos, poderão o fazer sem 

impedimento algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a nossa 

específica obra como a fonte de consulta. 

     

   EDIÇÃO ESPECIAL 2019 – REVISTA & AMPLIADA. 
 

   Os recursos que venham a ser arrecadados com a publicação desta obra 
deverão ser doados integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPÍRITISMO, 

não recebendo o autor ou seus familiares qualquer remuneração 
proveniente de sua venda. 
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Elvis & Amigos – VOLUME 2 

 

Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 

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

   

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM BAIANO VIVALDO 

P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, CLARIVIDÊNCIA, 

CLARIAUDIÊNCIA E PSICOMÉTRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS 

SUPERIORES EM HOMENAGEM AOS LIVROS “NO PAÍS DAS SOMBRAS” DE 

ELIZABETH D´ESPÉRANCE & “AS MULHERES MÉDIUNS” DE CARLOS B. 

LOUREIRO (AMBOS PELA FEB), E AO “ENXUGANDO LÁGRIMAS”, 

ESPÍRITOS DIVERSOS, PELA MEDIUNIDADE DE CHICO XAVIER/COM ELIAS 

BARBOSA (ED. IDE).  

* * * 

De nossa parte, temos unicamente que fazer valer a palavra do Senhor. 

Por nossa vez, não prescindimos da tarefa empreendida e iniciada por 

Jesus.                                                                                                                

Se somos aprendizes do Evangelho, nunca será licito para qualquer um de 

seus seguidores valer-se dos sofismas e das artimanhas do mundo material 

com a medonha intenção de sombrear a Luz do Mundo Espiritual Superior.                        

Não nos enganemos, irmãos meus, só seremos verdadeiramente felizes 

como Espíritos libertos, quando tivermos nos libertado das férreas 

cadeias das paixões e dos desejos meramente humanos. 

Espírito Emmanuel                                                                                             

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                                                  

(Salvador/BA, 12 de outubro de 2015) 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos 

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

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

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

 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA... 

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

- Dr. ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura, em Uberaba/MG, 03 de 

fevereiro de 2011).                                                                                                

Extrato da obra: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho.  

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

 

Elvis & Sean Shaver 

         
 

Agradecemos ao Flaming Star Fan Club of Norway (www.flamingstar.no) por nos ter 

autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

 

Também o nosso carinho especial ao querido autor e mega Elvis collector Erik Lorentzen 

(www.elvisfiles.no) pela mesma gentileza. 

 

O nosso afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo Arne Metzner (Norway), e ao 

inesquecível fã-fotógrafo Sean Shaver (USA), que tivemos a honra de manter correspondência. 

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na vida 

física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam 

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

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

de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito.”  

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

grifo no comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

– Espírito Allan Kardec                                                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                           

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

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

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

verdade absoluta.” 

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

1ª. edição, FEB, 2004) 

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PROPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTANCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

ESCRITOS NO SEU FRONTISPÍCIO: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 

SALVAÇÃO”... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL. 

Espírito André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 26 de julho de 2015) 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” APREGOA NÃO APENAS 

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

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

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RECIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE E 

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

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A AUTENTICIDADE DOS 

FENOMENOS DA “REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, PELOS 

PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E 

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

CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

– A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015) 

    

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

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

tratadas separadamente, depois coligidas num corpo metódico, quando 

puderam ser reunidos materiais suficientes. Esta parte da ciência espírita 

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

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

sua autoridade da concordância existente entre elas”.  

– Allan Kardec 

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

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

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

      O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, 

faz questão de se fazer perceber com a personalidade 

marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que 

naturalmente me deixa completamente envolvido pela 

emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre 

segura, sóbria e sábia, embora muito simples e muito 
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amável!) –, nos orienta que o caráter de “novo”, aqui 

apresentado pela nossa Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, se constitui tão somente 

de um simbólico apêndice, um detalhe mesmo, devotado 

ao interesse de expressar uma vestimenta nova, ou antes, 

uma roupagem atual, e específica, da já conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo ele o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, desta emblemática 

Ciência dos Números, que acreditamos, tanto eu mesmo 

quanto os meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo 

veículo de averiguação das ainda Desconhecidas e 

Grandes Verdades da Criação Universal, dentro das suas 

disciplinas particulares e especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

   O Espírito André Luiz, que é um dos nossos mais graduados 

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como o célebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as 

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos 

mantendo, quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber 

com a personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai 

da Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 
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TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO 

INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 

altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso particular, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

muitas fraquezas morais e emocionais que aparentemente já 

foram esquecidas por nós também possam ser de seus 

interesses, imediatos ou não, E REAFIRMA-NOS QUE O 

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo natural da Evolução do Conhecimento, que 

está sempre sujeito a novas interpretações e a uma maneira 

sempre diversa de lhe conduzir os estudos, sem que haja a 

absoluta necessidade de lhe reformular os conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

Psicológica dos Números. 
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   Vejamos de que maneira podemos nos instruir pela palavra do grande 

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

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

responde o benfeitor:  

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

apontamentos finais, quando, por nossa vez, apresentamos uma 

importantíssima opinião do grande médium Chico Xavier sobre o tema 

da Numerologia: 

 

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

atentem para a importância do extrato que retiramos da obra “Chico 
Xavier: encontros no tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes 

(Cap. 1, item 16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 -  Araras/SP), que 
nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) para 
uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz da 
Espiritualidade, que ora nos assiste e transmitem-nos as informações 
acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi encontrado dias após a 
elaboração do texto acima. Vejamos: P – Pessoalmente, e por 
experiência própria, acredito na influência dos números na vida das 
pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 
números, por exemplo: a criação do mundo em 7 dias, o sonho de José 
com as 7 vacas magras e 7 gordas, o perdão deve ser dado setenta 
vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 dezessete vezes, etc. Até que 
ponto se pode crer na presença dos números em nossas vidas? R – A 
numerologia deve trazer em si um mundo vasto de significações, 
que demanda estudos adequados com a supervisão de 
especialistas do assunto. Não disponho de elementos para confirmar 
ou negar as assertivas das autoridades que se manifestam nessa área 
de investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de que, 
em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 
Espirituais que nos assistem, a influência dos números de que 
estejamos necessitados para que a vida nos conceda o melhor que 
sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até que possamos 
conquistar a numerologia como ciência para o domínio de nossos 
conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

“Os Números são a Linguagem Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

Fonte: Wikipédia 

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


          Livro # 16: “Elvis & Amigos – Vol. 2 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
18 

Ed. e-book: 
2016 

 

   Segundo nos informaram os Amigos Espirituais que 

generosamente nos Dirigem as Faculdades Mediúnicas, o 

inesquecível Codificador do Espiritismo, Allan Kardec, fora, 

também, O Espírito da Verdade, que, mesmo estando 

encarnado, comandava a tarefa grandiosa de Jesus Cristo, junto às 

inúmeras Falanges de Espíritos de Luz, sempre subordinado aos: 

Superiores Mecanismos da Mediunidade Entre os Dois Mundos. 

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

A Reencarnação do Espírito São Luis de França: O Presidente Espiritual 

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

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

experiência, quando numa vida lhe faculta a riqueza material, e na outra a pobreza 
quase total, com o objetivo de lhe assegurar a Evolução pelo testemunho da 

resistência e do vigor, do desprendimento e da fraternidade.  
 

– Emmanuel (Espírito reencarnado) 
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Elvis com Priscilla, 1967. 

 

SE FORMOS TODOS COGITAR DE UM CORAÇÃO REPARTIDO EM MIL 
PEDAÇOS, NÃO PODEREMOS DESCONSIDERAR DE VISUALIZAR O 

MUNDO CONTEMPORANEO, QUE, LAMENTAVELMENTE, CONTINUA A 
REPARTIR-SE POR REGIÕES E MUROS, CERCAS E PEDAÇOS DE 

TERRA, QUE, NA VERDADE, NÃO PASSAM DE PURA ILUSÃO DE OTICA, 
SEM CONEXÃO NENHUMA COM A BONDADE SUPREMA DO CRIADOR, 
POIS SE TAMBÉM FORMOS APRECIAR O MUNDO MICROSCÓPICO E 

ATÔMICO DAS CRIATURAS, EM SUA INTEIREZA, ENCARNADAS E 
DESENCARNADAS, VAMOS OBSERVAR MARAVILHADOS QUE FOMOS 
TALHADOS POR DEUS: PERFEITAMENTE SEM DINSTIÇÃO ALGUMA, 

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

 

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

SOMOS TAMBÉM IRMÃOS EM UM MESMO PAI: PERFEITAMENTE JUSTO! 
 

– EMMANUEL (REENCARNADO)                                                                                  

VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM). 
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                        França                                                Bahia 
 

   
EUA                                                Brasil 

 

Sentimos sinceramente que aqui, neste novo serviço de Educação pelo Evangelho do 

Senhor, não tenhamos podido trazem mais do que poucos capítulos, obviamente que 
levando em consideração o enorme esgotamento físico de nosso singelo instrumento 

mediúnico, já que nos últimos três anos de intensa tarefa mediúnica, com 
particularidade para a sua psicografia, esteve ele aos cuidados de uma plêiade de 
Entidades desencarnadas e encarnadas, verdadeiramente luminosas, já que não 

apenas trouxeram do Mais Além o elixir saboroso e perfumado da vida digna e da 
existência nobre, pela moral Cristã, mas indiscutivelmente uma enorme variedade de 

acontecimentos insólitos que fazem parte e integram o conjunto de elementos 
psíquicos que compõem a graciosidade de suas diversificadas faculdades 

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

compreensivelmente com o esgotamento de elementos importantíssimos de sua 
compleição neurovegetativa, dessa forma lhe interditando, mesmo que de uma 
maneira mais ostensiva, as dignas tarefas na Mediunidade com Jesus Cristo. 

 

Mas, se podemos dizer que o seu esforço foi válido, é com total acerto que lhe 
agradecemos a boa intenção. 

 

E é exatamente por este aspecto luminoso, o da Boa Intenção, que o conjunto de sua 
obra, junto aos seus zelosos e dedicados Benfeitores e Amigos Espirituais, será 

verdadeiramente apreciada por Deus.” 
 
 

Emmanuel 
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                                                                      

(Salvador/BA, 22 de setembro de 2015) 
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_____________________ 
 

 

Algo Mais Além do Nosso Olhar! 

Estive fora por alguns dias, somente me comunicando com São Luis 

por meio de mecanismos ultra-sofisticados que lhe davam a 

impressão de estarmos conversando lado a lado, sem que lhe 

tomasse, mais do que necessário e devido, de suas forças mentais. 

Estive me movimentando por regiões de sombras e dor, embora 

riquíssima em tecnologias de ultima geração, que naturalmente 
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davam, aos seres intelectualizados de sua larga população, uma 

espécie de déjà vu em relação à vida comunitária e social do vosso 

mundo carnal. 

Por qual motivo eu estaria trazendo esta informação à baila, embora 

não se configure em algo de natureza inédita na esfera da literatura 

espiritualista?!... 

Nada mais do que um simples gesto de boa vontade dos Amigos 

da Vida Maior no interesse, mais do que justo, em fomentar nos 

corações e nas mentes de nossos irmãos terrenos, “muito 

imprudentes” e “pouco precavidos”, a idéia da prudência e da 

consciência. 

Pois, se vos tem faltado consciência diante da vida que se escoa a 

cada minuto da existência, é certo que não poderão prescindir da 

prudência!... 

Se não tomarem para si mesmos a responsabilidade que lhes cabem 

diante das inúmeras artimanhas do egoísmo e do orgulho, da vida 

pecaminosa e sem respeito algum para com as Leis Morais de Deus, 

podem ter certeza, meus amigos de vida planetária, que os vossos 

passos estarão todos comprometidos, pois há uma horda de 

seres infernais que vos seguem e vos escutam, que vos perseguem e 

vos espreitam, só aguardando o memento exato “de mais uma 

queda” para que possam, definitivamente, se apossarem do vosso 

mundo. 

E, quem sabe, até de vossas almas! 

Que O Senhor Jesus nos permita mais algum tempo, na Terra ou no 

Céu, para que possamos nos render, em definitivo, ao seu clamor, 

por entrega de nossas almas, não aos inúmeros demônios que nos 

espreitam a vida intima, mas ao calor de Seu abraço afetuoso, 

acolhedor e santamente protetor. 

O Evangelho será sempre a nossa tábua de salvação. 

Não nos esqueçamos disto! 

Elvis Presley (Espírito)                                                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                     

(Salvador/BA, 12 de outubro de 2015) 
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   Nota do médium: Para aqueles que ainda não tomaram conhecimento, 

segundo os nossos Instrutores Espirituais, e por sua própria irradiação 

áurica: o Rei do Rock, Elvis Presley, fora a reencarnação do grande Apóstolo 

do Espiritismo Gabriel Delanne.  

Um pensamento a mais! 

   Notemos bem, como esta sua mensagem está tão atualizada com as 

ocorrências que a Humanidade vai passando na atualidade, quando estamos 

todos assistindo pela mídia, pelo menos pelas que são verdadeiramente 

sérias e tocadas no fundo delas mesmas, do de seus agentes, pela 

responsabilidade e pela lealdade para com a existência terrena, em todos os 

seus aspectos, toda uma seqüência de dores e dificuldades que dizem 

respeito à vida social e coletiva das sociedades terrena?! 

   Precisamos continuar vigiando e orando, assim como o Cristo nos 

recomenda em sua Boa Nova, para que mal maior não venha a nos 

interditar o avanço moral e material do Planeta, quando isto essencialmente 

diz respeito ao nosso próprio modo de pensar e agir, sentir e realizar.  
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Vamos Subir! 

 

Dentro de pouco tempo, embora não possamos precisar com minúcias a 

época exata, veremos nascer sobre a face da vida planetária um sol 

intenso e mais luminoso que o próprio astro solar, que, mesmo diante de 

tão carregada chuva de partículas de neutrinos inferiores, que nadam de 

um continente ao outro dos grandes hemisférios da nossa via láctea, 

oriundas das mazelas do pensamento e do sentimento humano, ainda 

muito atrasado, derrama sobre as nossas cabeças um outro tanto de 

inumeráveis partículas de neutrinos superiores, que demandam dos 

Anjos Celestiais que nos conduzem a experiência planetária, que, por 

sua vez, será chamado: O Filho do homem. 

Sim, é certo que o Senhor retornará ao seio da vida material do solo 

terreno, propriamente dito, somente que desta vez para concluir a sua 

incomparável tarefa de fazer com que o Mundo passe de um plano de 

provas e expiações a um Planeta de Regeneração. 

Infelizmente, hoje, mais do que nunca, temos observado o quanto as 

criaturas humanas, nossas irmãs, estão havidas pelo conhecimento e 
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pelo embelezamento da própria figura, pela ascensão social e pelo 

desejo de adquirir um titulo, qualquer que seja, nas academias da Terra, 

porém são raras, raríssimas mesmo, aquelas que se encontram na 

avidez de formosear o seu caráter e o seu coração, todos, ou pelo menos 

a maioria, desconhecendo que, para ser realmente grande aos olhos de 

Deus, nenhum de nós poderá prescindir dos caracteres do Homem de 

Bem. 

Neste ponto, precisaremos ir e vir, senão entre as diversas sociedades 

do globo terreno, com certeza em outros tantos de mundos materiais que 

estão espalhados pelo Universo, invariavelmente, disposto a nos acolher, 

segundo as nossas disposições para o bem ou para o mal. 

Vamos subir. 

 

Entretanto, até lá, cada um de nós, sem distinção alguma, haverá de 

fazer a sua devida revisão no âmbito das provas e das expiações do 

plano dimensional no qual transitamos, compreendendo que se não 

fizermos algo de melhor, em relação a nossa própria conduta moral, 

podemos ter certeza de que ficaremos para traz no grande Educandário 

da Vida, reprovados e sem mérito algum que possa nos conduzir ao 

próximo título escolar, num andar “mais acima”.  

Chico Xavier (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 14 de outubro de 2015) 
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Um pensamento a mais! 
 

   Desde que teve inicio a minha participação muito modesta na Doutrina 
Espírita nesta atual encarnação, que tenho tido a feliz oportunidade de receber 
a Assistência Espiritual de Francisco C. Xavier, isto pelos anos 1996-2008, 
quando me vi diante de imagens astrais que me vinham em sonhos (reais) ou 
pela vidência mediúnica que, também, começava a se apresentar para mim 
mesmo, de maneira que passei a perceber, por volta dessa época, que ele era 
realmente o meu Guia Espiritual mais graduado, um pouco depois eu vindo a 
verificar que ele era seguido por Veneranda, etc., aliás, esta relação de 
Benfeitores Espirituais da Vida Maior que me preside as faculdades psíquicas 
foram inicialmente apresentadas na obra original: “São Luis IX” (EM 3 
VOLUMES).  
 

   Diante de tão queridas Entidades da Luz, somente vinha em minha mente 
poder dar prosseguimento aos estudos sobre Espiritismo, em seus diversos 
aspectos, que outros estudantes e médiuns haviam feito, pois ao me deparar 
com tão intensa luz a cair dos Céus sobre a minha cabeça não via outra coisa 
a fazer senão avançar naquele meu desejo inicial e ardente de ser, ou 
continuar sendo médium, quando o meu coração de enchia de felicidade por 
estar sendo alvo da atenção deles mesmos, dos Espíritos Superiores que, 
segundo eu também passara a observar, eram os mesmos que ao tempo da 
Codificação haviam orientado e auxiliado a Allan Kardec. 
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Veneranda 
 

 

Espírito Veneranda/Santa Isabel de Aragão 

Na gravura acima, a temos numa de suas reencarnações:  

Isabel de Portugal, duquesa de Borgonha 
Isabel de Portugal (Évora, 21 de fevereiro de 1397 — Dijon, 17 de 

dezembro de 1471) foi uma princesa portuguesa da dinastia de Avis, única filha 
do rei João I de Portugal e de sua mulher, Filipa de Lencastre. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Portugal,_Duquesa_da_Borgonha 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89vora
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1397
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1471
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_de_Avis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_I_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filipa_de_Lencastre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Portugal,_Duquesa_da_Borgonha
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Prefácio de Veneranda 

“Elvis & Amigos” Vol. 2 – Do Céu para a Terra! 

Saúde e Paz 
 

 

 “É muito certo isto. Embora Deus cuide de nossas dores segundo o entendimento 

dEle... e não segundo a nossa apequenada compreensão da vida e das suas Leis 

Divinas. Em todo o caso, devemos pedir sempre ao Pai Celestial: Proteção, Amparo, 

Tolerância, e acima de tudo muita Lucidez, para sabermos o que realmente pedir a 

Ele...” 

 – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filh                                                                       

(Comentário de André Luiz pelo Facebook em resposta a um determinado comentário de que, “supostamente”, Deus 

estaria disposto a socorrer indistintamente a todos aqueles que ajudassem aos demais). 

 

   Meus filhos!  

   Que, segundo a Bondade Máxima do Senhor da Vida, cada um de 

nós possamos converter as horas e os minutos do dia em oferendas 

de bondade, saúde e paz para todos, quando estaremos diante da 

luta sempre justa, já que somos devedores da Justiça de Deus, 
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independente de sermos anjos, serafins ou querubins, homens, 

animais ou demônios, pois, o certo mesmo, é que nunca deixaremos 

de estar em debito para com toda esta felicidade e toda esta riqueza 

que o Pai Celestial tem nos proporcionado desde o inicio dos tempos.  

   Aleluia! Meus irmãos!... 

   Agradeçamos esta bendita oportunidade de estarmos podendo 

aprender e nos instruir pelas claridades do Espiritismo, pois, embora 

tenhamos a mais perfeita veneração por todas as demais correntes 

da religiosidade universal, sob pena de virmos a cometer um grande 

pecado mortal, não podemos desconsiderar que a Doutrina dos 

Espíritos veio ao Plano dos Mortais, descendo do mais alto dos 

Esplendores Celestes, com a intenção de abarcar toda a humanidade 

com a formosura do pensamento puro e cristalino do Senhor. 

   Se somos obrigados a reconhecer o valor e o mérito de todas as 

agremiações da Cultura Religiosa do mundo, abstração feita da 

grande inferioridade de algumas pequeninas criaturas que se colocam 

na condição de “liderança”, não podemos deixar de verificar que a 

nossa santa causa traz, em si mesma, todas as ferramentas 

indispensáveis para que o homem moderno possa garantir a sua 

entrada no Reino de Deus. 

   Ela, por si mesma, nos ensina a sermos fiéis às Leis da Natureza. 

   Convoca-nos a pratica constante da Caridade. 

   Leciona-nos e nos estimula ao exercício do amor incondicional. 

   Dá, a cada um de nós, a oportunidade de crescermos e sermos 

melhores pela proposta da Reencarnação. 

   Por tudo isto, e muito mais, é que nós, os Espíritos do Senhor, 

somos obrigados a declarar o nosso amor incondicional aos 

postulados Evangélicos dos Ensinos de Allan Kardec, não tendo o 

direito de mover uma só palavra dos seus estudos, a não ser, é claro, 

e muito lógico, na razão muito especial, quanto necessária, de dar 

prosseguimento e um melhor desenvolvimento às suas lúcidas quão 

esclarecedoras orientações, quando naturalmente estaremos 

seguindo as instruções do próprio Codificador, no ponto de que o 

Espiritismo é uma Ciência em contínua e crescente evolução. 

   Pois, esta é a nossa palavra-chave. 
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   A Evolução do pensamento deve estar na vanguarda de todos os 

interesses do mundo. 

   O Universo Cosmogônico, e mesmo o Universo Mental das 

Criaturas, que somos todas nós, se movimenta sempre para frente e 

para o alto, embora tenhamos certa ilusão de estarem decaindo e se 

precipitando cada vez mais para baixo. 

   Por mais que insistamos na imprevidente satisfação dos apetites e 

dos desejos puramente animais, podem crer, meus irmãos, vamos 

estar sempre agindo segundo a Vontade de Deus, exatamente como 

se fossemos pequeninas larvas, parasitas e insetos da economia 

rastejante dos mundos inferiores, embora sempre observando um 

encadeamento matemático preciso, todos contribuindo, à sua própria 

maneira, para a execução das Leis Supremas da Vida. 

   Por isso, somos de parecer que, antes de tomarmos qualquer 

atitude diante da vida, procuremos primeiramente meditar nas 

conseqüências de cada uma de nossas ações, pois, se já desejamos 

“tão havidamente” pelo conforto de uma casa sofisticada e repleta de 

tecnologias que nos tragam bem estar e harmonia, e ainda pelas 

maravilhas de uma Ciência Médica que nos proporcione saúde e 

longevidade, não temos dúvidas de que, para a conquista de cada um 

desses indispensáveis itens de promoção da paz no mundo, seremos 

necessariamente obrigados (sim, a palavra é exatamente esta!) a 

construir e realizar uma paz real dentro de cada um de nós. 

   Não uma paz mentirosa, daquelas que apresentamos 

somente quando nos convém, ou algo nos interessa. 

   Deverá ser uma paz verdadeira, de maneira que todos possam 

senti-la, apreciá-la e aproveitá-la, segundo as disposições intimas 

que cada um traga no próprio coração. 

   Saúde e Paz, são duas das principais ferramentas do Espírito 

Imortal que, substancializadas pelo amor, haverá de capacitar as 

criaturas encarnadas na Terra à definitiva conquista do Soberano 

Reino de Deus. 

Isabel de Portugal (Espírito)                                                   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                 

(Salvador/BA, 16 outubro de 2015) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos antigos, 

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

pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André Luiz/Chico Xavier, FEB), já que por 

intermédio da faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier fora-nos 

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

Rainha Santa de Portugal, como consta da obra “ISABEL – A mulher que 

reinou com o coração”, autoria de Maria José Cunha (Editora Vinha de Luz, 

Belo Horizonte/MG, 2012). 

    

Este é um livro, que haverá demerecer a atenção de todos os sinceros 

devotos e crentes espíritas, além dos cristãos em geral que de alguma 

maneira já se sentem atraidos pelos fatos da Reencarnação, até porque o 

Evangelho tem nos apresentado casos onde Jesus Cristo nos alerta para 

esta realidade da Vida Espiritual, o das Vidas Sucessivas. 

   De minha parte, posso até jurar que são mesmas um único Espírito, pois 

a nossa estimada benfeitora Veneranda faz questão de se transfigurar nas 

três personagens históricas, com as suas caracteristicas irradiações 

mentais e e áuricas, dando à nossa propria visão espiritual, e aos nossos 

sentidos hiperfísicos, a certeza de que, sim, o Espírito volta inúmeras 

vezes, ou quantas vezes forem necessárias, no mesmo grupo familiar 

ou social, com a intenção de dar execução e prosseguimento às suas tarefas 

pessoais ou coletivas no seio do mundo, sempre com o interesse de elevar-

se e de elavar os demais, pelos Desíginos de Deus. 
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   Para a minha vidência mediùnica, o Espírito de D. Isabel de Portugal, 

princesa de Bolonha,  me apreceu de uma maneira muito singular, pois tive 

a clara certeza de estar conversando com três Personalidades Espirituais ao 

mesmo tempo, embora, também, percebesse se tratar de um único Espírito, 

numa única roupagem astral, a dela. 

   Suas roupas lhe caracterizavam a nobreza europeia, embora com todo o 

explendor dos Espíritos de Luz, sem contar que ela fez questão de me 

demonstrar que, em nada, ou em quase nada, ela, nesta específica 

experiencia carnal, se assemelhava a sua antiga existência como Isabel de 

Aragão, pois trazia em sua face, e em seu porte, todo um cortejo de 
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orgulho matriarcal, dando-lhe um ar profundo de austeridade e de alto rigor 

pessoal, embora isto não lhe descaracterizesse o elevado sentimento 

cristão. 

   Foi de adimirar mesmo, ver como uma pessoa, após ter envergado a 

túnica de uma alma tão doce e candica como a de Santa Isabel de Aragão, 

se tornar algo tão imponente e autosuficiente, já numa ou duas 

encarnações seguintes. 

   Daria-nos um excelente estudo psicológico, entretanto, as palavaras 

sábias de Chico Xavier, capturadas quando ele ainda se encontrava 

reencarnado na Terra, mais ou menos nestes termos, vale-nos como uma 

verdadeira jóia do céu:  - “Se fosse para voltarmos da mesma maneira 

que antes, a reencarnação não teria graça alguma.” – Risos. 

   Notemos ainda que o quadro de tarefas sociais e mesmo pessoais no qual 

estava inserida D. Isabel, em sua generalidade, não era o mesmo das 

encarnações passadas, o que, evidentemente, lhe obrigava a se posicionar 

de maneira muito diversa das vezes anteriores. 

   Em todo o caso, fica aqui o nosso singelo resgistro da visita de nossa 

generosa amiga e benfeitora Veneranda, nos instruindo por amor à Jesus e 

aos postulados do Espiritismo, com Allan Kardec e Chico Xavier. 

 

Chico Xavier (Allan kardec):                                                                                 

O Apóstolo do Amor. 
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Um pensamento a mais! 

   Hoje, já passado alguns anos após a produção da mensagem acima, eu 

havia totalmente me esquecido deste fato muito interessante que a 

Benfeitora Veneranda havia me patrocinado, o que me encheu ainda mais o 

coração de alegria por verificar que cada uma das revisões & releituras 

que eu vou fazendo atualmente, também, me servem de grande e precioso 

apredisado. 
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Dedicatória 

 

    
                Século XIII                      1972                   

   
                  1973                        Século XXI 

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

   “A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

Isaura C. Cabral é mesmo de assustar! Os amigos não acham?!...”  

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais, dedico esta obra à minha querida 

mãezinha Maria Isaura C. Cabral e à minha Eterna Benfeitora: Elizabeth 

d´Espérance (atualmente reencarnada no interior do Estado de São Paulo,                     

Brasil, como a: Senhora M.). 

- Vivaldo P. S. Filho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Mar%C3%A7o#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1188
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1252
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______________________ 

 

 
 

 

 
 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX)                                                                             
& Maria Isaura, minha mãe querida! (a Branca de Castela) 

 

(Salvador/BA, 21 de novembro de 2015). 
____________________ 
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Uma “Rosa” com Amor! 

 

Querida mamãe! Anjo de ternura que Deus colocou em 
minha vida, 

O mundo inteiro, carregado de palavras luminosas, 
Não seria suficiente para que eu pudesse lhe transmitir o 

valor supremo que tens para o meu coração, 
Sempre, e cada vez mais, 

Carregado de carinho, amor e devoção... 

 

Não sabes, querida Criatura do Bem, 
O quanto posso sentir, de tua própria alma, 

As vibrações do Celeste Amor Perfeito... 

 

É verdade, que já presumes o quanto te agradeço, 
Mãezinha, amorosa pastora do Rebanho Divino sobre a face 

da Terra... 

 

Entretanto, Oh benfeitora do Lar, 
Se hoje sentes a gratidão deste filho teu, 

Amanhã, com certeza, haverás de encontrar, 
No Altar Precioso do Pai Celeste, 

A ventura perfeita: 
 

De ter sido amada, muito menos do quanto merecia, 
De ter dado muito, e recebido tão pouco, 

E exclamado sempre: “Meu filho”!... 

 

Pois, é esta a minha verdadeira alegria, 
Bondosa majestade do amor!... 
Rosa perfeita de luz carinhosa: 

 

De ser teu filhinho, 
De ter lhe amado, 
E, graças a Jesus,  

Lhe ter tido,  
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Por cinqüenta anos, 

Em meus pobres braços. 

Meimei (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 23 de novembro de 2015) 

 

   Nota do médium: Homenagem da grande Benfeitora Meimei 

à D. Isaura Cabral (a reencarnação atual da Rainha de França: 

Santa Branca de Castela), minha mãe querida, e a todas as 

mãezinhas do mundo que consagram amor e dedicação, carinho 

e afeto ao próprio Lar, na maioria das vezes vertendo lágrimas 
intensas de sofrimento e angústia, esquecendo-se e privando-se 

do melhor para si mesma em benefício do companheiro (ou 

"companheira"!), via de regra, incompreensivo (a), e dos filhos, 
geralmente, muito ingratos. 

 

   Os espíritas mais afeiçoados ao estudo de nossa Doutrina, 
sabem que Meimei trata-se de uma Entidade de Luz que 

inicialmente psicografou pelas faculdades do querido médium 

Chico Xavier, e que quando esteve reencarnada fora a esposa 
do saudoso companheiro e militante espiritista Arnaldo Rocha, 

nos idos tempos de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, que, por 

sua vez, organizou duas das mais preciosas obras mediúnicas 
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do amoroso Chico Xavier: “INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS” 

(de 1954), e “VOZES DO GRANDE ALÉM” (de 1957), ambas 

pela Editora da FEB. 

 

   Hoje, o Amigo Espiritual Arnaldo Rocha, segundo temos 
informações, encontra-se em franco estudo na Vida Maior, 

consagrando-se à tarefa de trazer aos amigos da Terra, pela 

mediunidade de distintos medianeiros, o que tem podido 
observar Do Lado de Lá, mesmo que nem sempre possa se 

identificar pela personalidade original. 

   Temos tido, inclusive, a alegria de lhe ter ao nosso lado como 
um atencioso protetor espiritual, nos consagrando um pouco de 

seu grande conhecimento de Espiritismo, embora, ele mesmo 
nos alerte em tom de reflexão, e bom humor: “Meu filho! se eu 

pudesse voltar atrás sobre os meus pobres passos, na última 

encarnação, pode crer que eu recomeçaria tudo de novo, desde 
o começo até o fim. Pois tenho em minha mente que cometi 

tanta mancada, que até me envergonho de mencionar o meu 

insignificante nome!” 
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Em 1223 tornou-se Rainha da França e ficou viúva três anos depois. 

Assumiu a regência em nome do filho, Luis IX, e logo se defrontou com uma 

coalizão dos grandes senhores feudais que, sob a liderança de Pedro 

Mauclerc, Duque da Bretanha, pretendia tornar-se independentes do poder 

real, ou procuravam obter uma maior influência política, não tolerando a 

regência de uma estrangeira. 

Acessado em 16/10/2015:                                                                            

http://m.cenaculopermanente.com/vida-dos-santos/santa-branca-de-castela/ 

http://m.cenaculopermanente.com/vida-dos-santos/santa-branca-de-castela/
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AS DUAS OBRAS ACIMA PODEM SER ENCONTRADAS NAS 

LIVRARIAS E CENTROS ESPÍRITAS DO BRASIL. 
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As mensagens                
dos Bons Espíritos 

__________ 
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 

surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida 

médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) do Espaço 

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 

trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou 

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 

pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 

Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 

localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 

na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 

projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 

tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 

nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos      

André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Santa Clara de Assis 

 

 

Santa Clara de Assis & São Francisco de Assis.                                                      
Clara: A Reencarnação Passada de Amelie Bodet.                                

(A Senhora Allan Kardec). 
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Capítulo # 1: Clara de Assis (A Co-Autora) 

“Elvis & Amigos” Vol. 2 – Do Céu para a Terra! 

Na Crista da Onda! 
 

 

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

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

regeneração da própria vida.”  

– Instrutor Áulus  

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

ORAÇÃO, Editora da FEB). 

 

   Meus queridos irmãos, que as bênçãos de Deus se renovem sempre 
nos corações de todos aqueles, realmente, interessados em crescer 

nas Virtudes Divinas, e que procuram acolher na própria alma e no 
próprio Espírito as promessas de Jesus Cristo em forma de serviço 

constante, e sincero, aos mais carentes e aos mais necessitados do 
Caminho. 
    
   Não temos outra palavra senão: ALEGRIA!..., para manifestarmos 
a nossa extrema gratidão ao Pai Celeste pela oportunidade que 

tivemos em trazer do Mais Além mais algumas mensagens inéditas 
(produzidas na sua generalidade desde o ano de 2013) de algumas 

das mais brilhantes “Estrelas” do Firmamento Divino, que, a rigor, e 
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por sua vez, foram incentivadas ao trabalho Evangélico-Espírita neste 

nosso presente esforço pelas mãos de SANTA CLARA DE ASSIS 

(personalidade esta que me entrego em formoso testemunho de 

respeito e gratidão à Deus, por ter me dado a oportunidade de 
ascender, um tanto mais, na Escada da Imortalidade!) e das do 

querido “Rei do Rock´n´Roll”, ELVIS PRESLEY. 
 

 
    
   Todos eles, devotados Amigos e Amigas da Vida Imperecível, nesta 
delicada Coletânea de Mensagens Espirituais que compõe o que 

podemos carinhosamente denominar como: “MENSAGENS 

PARNASIANAS DE ALÉM-TUMULO”, aqui dando continuidade no 

sexto volume da série que constitui a Coleção “Mensagens de Além-
Túmulo” e “Elvis & Amigos”, trouxeram o que de melhor possuíam e 

detinham em suas almas sequiosas por retribuir, primeiramente, ao 
Senhor Jesus Cristo e, logo após, a todos os nossos irmãos e irmãs 

reencarnados no Plano Material o grande carinho e o imenso respeito 
de que sempre foram alvos, pelos mais formais e declarados 

testemunhos de paixão, amor e solidariedade. 
    
   Agora, coroados pela auréola bendita dos “Amigos” da Vida Maior, 

torcem para que, cada um de nós, sem distinção, continuemos a 
trabalhar e a servir na santa causa do movimento Cristão pelo 

Espiritismo, na intenção perfeita de servir ao Senhor com o melhor de 
nossas forças, para que no Grande Amanhã nos encontremos todos 

no mesmo diapasão, e na mesma sintonia, por onde transitam e se 
movimentam as Grandes Almas do Além-Túmulo. 

    



          Livro # 16: “Elvis & Amigos – Vol. 2 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
47 

Ed. e-book: 
2016 

   Sendo assim, queridos filhos, procuremos, mais uma vez, elevar a 

nossa gratidão ao Mestre dos mestres que, na sua Incomparável 
Bondade, nos permitiu entrever mais um pedacinho do Céu pelas 

mãos abençoadas destes Mensageiros Invisíveis, que tiveram no 

nosso médium simplório, também, um fiel servidor da Divina 
Vontade, convertendo-nos, ilustres leitores, em perfeitos aparelhos 

de recepção das Eternas Claridades do Infinito. 
 

   Estamos, sim, ao lado destes nossos graciosos companheiros 

desencarnados, embora alguns estejam já reencarnados no solo da 
Terra amada e abençoada, assim como eu mesma, NA CRISTA DA 

ONDA, de uma formosa onda de luz e cores espirituais que haverão 

de nos envolver nos seus eflúvios de paz, saúde, alegria e generosas 
emoções. 
 

   Se soubermos aproveitar-lhes o esforço, mais que sincero destes 
queridos companheiros da Eternidade Luminosa, Jesus haverá de nos 

fornecer mais ferramentas para continuarmos realizando a nossa 

elevação moral, pois o mundo inteiro pede não somente por mais 
justiça social, mas também por muito amor e compreensão mútuas, 

de parte a parte de todos nós. 
 

   Sinto-me radiantemente feliz, pois não há como expressar em 

simples palavras humanas o que significa realizar, realizar com o 
Cristo, qualquer que seja o tipo de serviço. 
 

   Entretanto, para aqueles que compreendem algo melhor das 
magníficas e inebriantes irradiações dos fluidos divinos, haverá de 

perceber-nos com mais fidelidade cada gota de luz e cada centelha de 
amor que foram depositadas em cada uma das expressões deste 

pequenino testemunho de fé, otimismo e esperança, pois as letras 
luminosas dos textos cristãos haverão de tocar bem fundo os 

corações dos nossos amigos e irmãos que já se encontram receptivos 
a todos os trabalhos de Evangelização proporcionados pelos Amigos 

da Vida Mais Alta.  
 

 
 

   Este, é mais um testemunho da Mediunidade Viva, como 
ferramenta estritamente colocada a serviço de Deus, como 

representação gloriosa da sua Bondade e da sua Misericórdia, que se 
derramam e se escoam pelo mundo inteiro, entre os bons e os maus, 
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os justos e os injustos, os homens de fé ou os de pouca fé, pois não 

há uma só alma no planeta que não creia na Divindade, mesmo que 
jure de pés juntos serem apenas e tão somente um ateu. 
 

   O Cristo vibra intensamente em nossos corações, e a marca, o selo 

da sua integração com cada um de nós é a Caridade, e mais uma vez 
afirmamos que não há criatura alguma na face da Terra que não seja 

capaz, ou que já não tenha sido capaz, de realizar um único gesto de 
bondade a algum de seus irmãos em luta, que seja. 

 

 
 

   Precisamos sorrir, amar, “namorar” (com verdadeiro espírito de 

romance!... sem sobras, sem trevas e sem desperdício de 
hormônios sexuais com quem ainda não sente e nem 

compreende o amor!), e nos encantar com o que realmente pode 
nos iluminar o Espírito, pois a vida material sobre a face do planeta 

terrestre nos delega, sim, inúmeras tarefas de solidariedade, gratidão 
e tolerância de uns para com os outros, mas, indiscutivelmente, nos 

convida a uma existência perfeitamente contagiante, seja por 
meio da Cultura sadia, do lazer ou por oportunidades inúmeras de 

aprendizado no convívio com todos aqueles que foram colocados ao 
nosso redor para que pudéssemos crescer alegres e saudáveis. 
  
   Meus irmãos! vamos ser felizes, pois fomos criados para isto, mas 
naquela felicidade que não nos envergonhe diante própria 

consciência.  
 

   Que Deus seja louvado hoje e em todo o sempre, são os meus 
votos para que todos nós, encarnados e desencarnados, vejamos 

sempre com os olhos da alma e sintamos, cada vez mais, com o 
coração enternecido, quando voltado para a realização do melhor. 
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   Estamos sempre por aqui, gratos e confiantes de que todos 

haveremos de vencer a grande batalha do Espiritismo contra o 
terrível e apocalíptico Materialismo. 

 

Clara de Assis (Espírito) 

 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

 
(Salvador/BA, 18 de outubro de 2015) 

    
   Nota do médium: Insistentemente, pelo menos nas nossas últimas 
obras psicográficas, temos informado que Santa Clara já se encontra 

reencarnada no interior do estado de São Paulo há quinze anos, privando de 
uma saúde estável e uma compleição física muito atraente, na de uma linda 

e encantadora jovenzinha cheia de vida e alegria contagiante, embora com 
as suas naturais dificuldades de relacionamento familiar, pois os seus 
genitores são divorciados, o que, infelizmente, tem lhe acarretado algum 

desconforto psicológico em relação ao convívio com a própria mãezinha, 
algo que esperamos seja resolvido no decorrer de seu amadurecimento, já 

que também está integrada a um determinado grupo de serviços espíritas 
de sua cidade, o que haverá de lhe desenvolver o senso moral necessário 
para a devida execução de suas futuras tarefas no Espiritismo. 
 

 
 
           Clara de Assis                Amelie Boudet          Marthe Béraud (Eva Carrière) 

       

   Estas são algumas das personalidades que o venerável Espírito de Santa 

Clara de Assis envergou em sua trajetória luminosa pelo mundo dos 

mortais, é obvio, antes desta atual reencarnação no interior do Brasil, como 

uma linda e empolgante jovenzinha de seus quinze janeiros, já com forte 

propensão para o culto santo da Mediunidade no Espiritismo. 

   Porém, salvo engano, eu já me antecipei há algum tempo atrás e fiz a 

devida “revelação” de que a querida Santa Clara haveria de somente 

reencarnar no solo da Terra daqui a uns 200 anos. 
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   Para ser sincero, acreditei ter sido alvo de alguma falha mediúnica ou até 

mesmo ter sido vitima de alguma mistificação, por isso, no dia 01 de 

novembro de 2015, obtive dela mesma a seguinte explicação: 

   - Não duvido que o amigo tenha sido alvo de uma “grande mancada”, não 

no sentido de alguma falha mediúnica ou por força de uma mistificação, 

somente que você se precipitou (risos da benfeitora!) e não me deu tempo 

de concluir o meu raciocínio em torno do assunto, já que levaria um pouco 

mais de tempo para as devidas explicações, e você, como é de praxe, tem 

sempre muito serviço a ser concluído, por isso já lhe antecipo as minhas 

necessárias desculpas. – Risos da benfeitora. 

   Na verdade, em termos de “substância”, eu continuo mesmo bem 

desencarnada... pois, se você se reportar à própria vinda do Senhor ao 

mundo material, verificará que a sua existência carnal, por assim dizer, não 

corresponderia aos mesmos mecânismos da existência de qualquer outro 

homem da vida planetária. 

   Por isso, o seu divino “corpo” jamais foi encontrado. 

   Em verdade, em verdade, Ele, o Senhor do Mundo, não se encontrava no 

nosso meio ambiente material, já que as suas vestes sublimes, ou 

perispírituais, vibravam em equações de tempo e espaço muito além da 

nossa pequenina compreensão. 

   Já se sabe que o Divino Profeta levou cerca de 4000 mil anos para poder 

encarnar na terra, se este é o termo adequado, tanto para ele quanto para 

mim mesma, abstração feita de minha extrema pobreza espiritual, mas 

contando estes (aproximados) 2000 mil anos de sua passagem por aqui, ele 

retornará daqui há mais 2000 mil anos, ou seja, pelo final do 4º. MILÊNIO 

DA ERA CRISTÃ, como já está muito bem documentando em suas próprias 

e anteriores obras mediúnicas, Vivaldo, quando, aí sim, poderíamos afirmar 

que Ele estaria, sim, reencarnado, ou encarnado, no solo da Terra, 

propriamente dito. 

   Portanto, seriam 4000 mil anos para baixar pela primeira vez ao solo 

planetário e mais 4000 mil anos para se verificar um ajuste mais preciso, 

numa adaptação molecular mais condizente com a sua poderosa e 

incomparável natureza espiritual, configurando-se a Existência Material do 

Cristo. 

   No meu caso, em particular, você mesmo tem sido testemunha do que 

significa: “uma vida por sopro de Deus”.  

   Ou seja, existem reencarnações complexas, e muito bem articuladas, 

que, substancialmente falando, é como se não existissem, ou antes, 

tomadas essencialmente como: Um Hálito Divino sobre a Vida na Terra. 
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   Como o amigo tem observado, a minha pobre existência atual, traz em si 

mesma uma série de múltiplas tarefas dentro do Consolador Prometido, 

porém, caso haja algum impedimento, por meio de alguma artimanha das 

sombras no sentido de desarticular a minha atual família carnal, dando azo 

a que eu me desvie do caminho previamente traçado pelos Benfeitores de 

Mais Alto, automaticamente eles tomarão a tutela de minha volta ao Plano 

dos Espíritos, sem que isso me cause maiores desconfortos no momento da 

desencarnação prematura, pois, como eu disse um pouco mais acima, estou 

enquadrada neste bendito contexto do: “Sopro de Deus”. 

   Se tudo transcorrer naturalmente, como previamente organizado pelo 

Alto, positivamente, eu retornarei daqui a 200 anos. 

   Caso haja algum incidente, poderei levar mais algum tempo Lá Encima, 

antes que eu possa executar uma encarnação mais adaptada, o que 

fatalmente trará excelentes benefícios aos fluidos da Terra, já que as 

energias dos Espíritos mais elevados, no meio ambiente hostil do planeta, 

realizam inapreciáveis transformações na atmosfera psíquica e ambiental do 

nosso habitat terreno. 

   E caso os nossos investigadores da reencarnação no solo terreno forem 

dar uma verificada nos números acima encontrados, a partir do período da 

descida do Senhor ao solo da Terra e o seu futuro retorno, observarão 

espantadiços os exatos números: 

- 4: O mês (4) de abril de nascimento de São Luis IX (Vivaldo). 

- 8: O mês (8) de agosto de morte de São Luis IX (Vivaldo). 

   A Personalidade Espiritual responsável de dar continuidade aos serviços 

de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, neste século 20-21, como já foi 

extensivamente estudado em suas obras precedentes. 

   Muito obrigado, minha doce Amiguinha Espiritual. 

   *** Caso os investigadores mais rigorosos forem levar em consideração 

os 15 anos do começo do novo milênio, ano 2015, naturalmente que vão se 

assombrar pelas novas evidências da Matemática Divina, pois além de 

encontrarmos o 8 (da soma: 2 + 0 + 1 + 5) do mês de morte de  São 

Luis de França, QUE SÃO DUAS VEZES O NÚMERO 4 de nascimento de 

São Luis de França, quando somado ao: 2 (8 + 2 = 10), do outro 2000 

da expectativa da nova VOLTA do Cristo), teremos o # 10, que por si só 

representa OS DEZ MANDAMENTOS DE DEUS. 

Um pensamento a mais! 

   Este acima, trata-se de apenas um exemplo do que poderemos encontrar 

a partir os elementos numéricos-chaves que dizem respeito a antiga 

quanto a futura VOLTA de Nosso Senhor Jesus Cristo ao solo da vida 
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humana material, com a particular atenção de nossa parte para o gracioso 

encontro numérico-chave divino entre o Senhor Jesus e o Espírito de 

São Luis IX, um de seus mais atuantes servidores, segundo as passagens 

históricas do mundo e a sua conexão com a tarefa de Allan Kardec na 

Codificação Espírita, visto que ele, São Luis, foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”. 
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Marylin Monroe 
 

 

 

Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de 
junho de 1926 — Los Angeles, 4 de agosto de 1962[1]) foi uma atriz, 

modelo e cantora norte-americana. Estrela de cinema de Hollywood, é 
um dos maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos 

cabelos loiros e as suas formas voluptuosas. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe 
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Capítulo # 2: Marylin Monroe 

“Elvis & Amigos” Vol. 2 – Do Céu para a Terra! 

A Mediunidade e as 

Relações Humanas 
 

  

 “E ai daqueles que caem, porque o soerguimento, muitas vezes, constitui fogo 

e fel no coração.” 

(Maria da Glória/Chico Xavier, “INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS”, FEB). 

    

   Diante de ti, e ao teu redor, segue uma legião de companheiros e 

amigos que se entretém com a mediunidade exclusivamente a serviço 

de si mesmos, como se um dom divino pudera ter sido forjado, 

unicamente, para que sorrateiramente nós pudéssemos nos 

deleitarmos com as belezas dos Céus, apenas pela construção de um 

edifício de marfim para o deleite da insanidade, e da insensatez. 

  Meus irmãos! Começas hoje mesmo a retomada de teu caminho 

para a conquista das realidades imperecíveis do Espírito Eterno. 

  Compreendes, amigo espiritista, que as regalias do corpo, 

fatalmente, se converterão em tristezas quase sem fim para a alma. 
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   Não deixas passar o teu tempo a esmo. 

 

   Segues confiante, e, sem demora, carrega a tua cruz, que, embora, 

forjada nos muitos milênios e séculos de dores atrozes, lapidada no 

lombo dos teus irmãos, poderás converter, desde já, em passarela 

luminosa para o estreito caminho das realizações santificantes da 

Alma Purificada. 
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   O trabalho desdobrado a serviço do Cristo, segue, invariavelmente, 

por rotas inusitadas para todos aqueles que se vinculam à maldade e 

à preguiça, à maledicência e aos propósitos pecaminosos da vida de 

luxuria, porém não deixando qualquer mácula na existência daqueles 

que devolve para os Céus as alegrias inefáveis que ainda soube 

conquistar na Terra, por meio de uma conduta sã e de acordo com o 

titulo que abraçou... 

   Não estamos falando bobagem, não!  

   Não mesmo. 

  

   Pois, todos nós sabemos que muitos daqueles que se declaram 

excelentes espíritas, não passam mesmo de verdadeiras mariposas 

ambulantes, quando, na verdade, ao invés de sinceramente interagir 

com o Senhor na intimidade de seus corações, prezam é por uma boa 

“mortalha carnavalesca”, quando passam a se apresentar para a 

sociedade e para o grupo a que estão engajados nos diversos centros 

espíritas espalhados pelo mundo (infelizmente! Pois, somos de 

parecer que já existe centro espírita demais no planeta, quando o 

ideal mesmo seria que colocássemos a nossa hóstia de amor e 

carinho, afeto e amizade, pelas portas da Mediunidade com Jesus 

Cristo e Allan Kardec, antes de tudo, no santuário bendito de nosso 

próprio lar!...), só Deus sabe lá por qual real motivo, 
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metamorfoseados em figuras aparentemente deslumbrantes, mas 

que no fundo, no fundo mesmo, dariam mais medo do que um 

verdadeiro conde Drácula. 

   Nota da Benfeitora: O nosso médium Vivaldo sabe muito bem o que 

estamos tentando ilustrar, pois, para efeito de estudo e aprendizado, ele 

teve a oportunidade de ser levado a regiões profundamente aterrorizantes 

do mundo espiritual inferior, onde os padecimentos são verdadeiramente 

angustiantes para qualquer criatura encarnada que caia na infelicidade de 

para lá se arrojar, antes ou depois da morte do corpo material. 

   O serviço purificador de nossas almas pelo Evangelho de Jesus 

Cristo, serve de termômetro para aferir ao justo trabalhador o salário 

de glorias que haverá de receber como verdadeiros soldos de guerra 

que, ao término de suas realizações justas, proporcionarão ao bom 

combatente a tranqüilidade e a paz na volta ao Grande Lar. 

   Sejamos conscientes de que, na Esfera da Imortalidade, todo 

sacrifício se converterá em cada vez mais luz. 

   Sejamos sinceros com nós mesmos, e diante do compromisso 

assumido com as Entidades Superiores, antes de nossa chegada ao 

solo planetário na atual reencarnação, façamos agora o melhor ao 

nosso alcance para que a nossa rápida estadia no clima da Terra não 

venha a se converter, por sua vez, em mais séculos e milênios de 

tormentosas angústias nas paragens da consciência ultrajada pelos 

descaminhos da imprevidência, e da loucura. 

   Respeitemos as nossas faculdades mediúnicas com o carinho e a 

veneração que elas merecem de todos nós, a fim de que, 

transubstanciadas em mais claridade, façam de nós os faróis 

luminosos a conduzir os arrependidos e os torturados do mundo 

físico, e mesmo do espiritual, por caminhos seguros e solidários no 

rumo ao Infinito. 

   Prestemos atenção nisto. 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, fevereiro de 2013) 

   Nota do médium: Ficou claro para mim, que poderíamos tranquilamente 

pegar o estilo de Marylin, porém, se, por um lado, eu procurava 

atentamente lhe perceber a palavra cristalina, por outro, ela usava de sua 

vontade para transmitir o seu pensamento segundo os ensinos de Chico 

Xavier. (Risos). 
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   Alguns irmãos, pouco estudados em Espiritismo, ou pelo menos menos 

atentos aos estudos, poderão até questionar a autenticidade das cartas 

espirituais que a querida Mensageira Marylin Monroe tem nos trazido da 

Vida Maior, em decorrência do seu passado “supostamente” trágico, isso 

também com base em algumas rápidas informações de Humberto de 

Campos (por Chico Xavier) sobre a sua condição espiritual após a transição 

pela morte carnal. 

   Entretanto, somos de parecer que o próprio Chico, pela pena astral de 

André Luiz, dá um testemunho incontestável de que, qualquer um de nós, 

mesmo após duras provações nos planos inferiores da erraticidade, 

podemos nos elevar à Vida Mais Alta somente nos capacitando ao bem e ao 

serviço construtivo, com a sincera devoção ao estudo e à reflexão, já que o 

próprio André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) foi um exemplo 

espetacular deste tipo de ocorrência. 

   De qualquer modo, vemos a querida benfeitora Marylin em condições 

espirituais fantásticas, como se fosse realmente um formoso anjo celestial, 

e é exatamente desta forma que lhe caracterizamos a personalidade astral. 

   Uma mulher forte, embora profundamente delicada e sensível, de uma 

natureza agradável, perspicaz, muito inteligente e muito viva, e, sem 

sobra de dúvidas, muito linda e encantadoramente formosa. 

   Sua beleza física-astral em nada atrapalha na sua vivacidade e na sua 

esperteza. Isto, recordando aquela antiga (e de muito mau gosto!) 

afirmativa de que: “toda loira é burra”!... – Ela sorri! 

   Temos notado a sua tendência, ou a sua capacitação para a área da 

fisiologia espiritual, já que em suas mensagens tem sempre nos passado 

algum detalhe de como se processam determinadas reações no corpo 

somático por conta da mente enfermiça e da ação de Espíritos inferiores. 

   Por essa razão, ela nos informou que faz estudos constantes sobre este 

específico tema, o que tem lhe proporcionado contribuir com alguns 

serviços de natureza médico-espiritual. 

   Ela não se considera uma médica, mas assume a condição de estudante 

em uma grande Instituição de Ensino e Educação da Vida Maior, isto, há 

mais de trinta anos, o que lhe garante uma certa autonomia no socorro e no 

auxílio dos seres encarnados e desencarnados que, geralmente, rogam pela 

assistência dos Amigos Invisíveis. 

   Ela sorri, e nos pede que deixemos o seu carinho e o seu reconhecimento 

a todas as pessoas que já nutrem o desejo de caminhar com Jesus Cristo, 

pelas bênçãos do Espiritismo-Evangélico, ofertando ainda, a cada um de 

nós, o seu terno beijo de amor.   
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Maureen O'Hara 
 

 
 

Maureen O'Hara (Dublin, 17 de agosto de 1920 - Boise, 24 de 
outubro de 2015) foi uma atriz e cantora irlandesa. Ficou conhecida por 

interpretar heroínas fortes e apaixonantes com notável sensibilidade. Trabalhou 
diversas vezes com o diretor John Ford e com John Wayne, seu amigo de 

longa data. Sua autobiografia, intitulada 'Tis Herself, foi publicada em 2004 e 
tornou-se um best-seller do New York Times. 
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Capítulo # 3: Maureen O'Hara 

“Elvis & Amigos” Vol. 2 – Do Céu para a Terra! 

AS DELICIAS DO 

EVANGELHO 
 

 

“O espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde 

vem nem para onde vai; assim é todo aquele que foi gerado do espírito.”  

– Jesus (João 3:8) 

(Haroldo Dutra Dias, “O NOVO TESTAMENTO”, pela tradução do original                          

em grego, 1ª. Edição, CEI, 2010). 

 

   Segundo o Apóstolo São Lucas, em seu versículo 32, capitulo 12, as 

Bem-Aventuranças do Reino chegarão de maneira invariável a 

todos os adeptos do Bem que se postarem diante do altar das boas 

realizações, em qualquer culto ao esteja inserido o verdadeiro 

crente em Deus, na esperança de encontrar as alegrias do Céu nas 

realizações do próprio coração, sempre cheio de fé, e fervoroso na 

caridade. 

   Tenho cá para mim, que os seguintes versículos deste mesmo 

capitulo foram traçados pelo querido evangelista sob a inspiração 

direta do Senhor, que, ao sentir-lhe nas profundezas do sentimento, 



          Livro # 16: “Elvis & Amigos – Vol. 2 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
61 

Ed. e-book: 
2016 

todo ele voltado para o serviço de entrega da própria alma ao 

enunciado da Boa Nova, promoveu, por certo, na intimidade do 

“espírito” deste apóstolo sincero, as preciosas relíquias do Tesouro 

Divino, verdadeiramente a expressar-se pelos ternos conceitos de 

fraternidade e reais esperanças não somente no futuro que haverá de 

nos aguardar mais a frente, só Deus sabe lá mesmo quando, mas, 

particularmente, no hoje, no agora, no presente que se transforma 

para cada um de nós, rastejantes partículas como aprendizes do 

Evangelho do Senhor, em oferendas preciosas de múltiplas 

realizações, seja no nosso indevassável campo mental como nas 

diversas formas de aprendizado e serviço aos quais estamos 

momentaneamente adaptados por força de um pouco mais ou um 

pouco menos de matéria bruta, no meio ambiente ainda 

extremamente selvagem da Terra dos humanos... 

   As propostas, entrevistas por este delicado e muito romântico 

mensageiro cristão, foram decisivas para que, através de suas 

narrativas, o povo Deus, que somos todos nós que já pleiteamos 

algum pedacinho de terra no Grande Céu da Eternidade, se colocasse 

frente a frente com o mais humilde servidor de todos, Jesus de 

Nazaré, não por mecanismos da inteligência e da cultura de seu 

tempo, mas principalmente pelo anelo do sentimento, da 

sensibilidade e da pura intuição. 

Por isso, e já aproveitando a deixa do pensamento especulativo de 

nosso medianeiro, vos perguntamos: Onde estaria o ponto de apoio 

na Cultura do Espiritualismo, que pudesse sugerir que a nossa 

presente comunicação, mesmo que produzida sob intensa corrente de 

nuvens densas, todas elas oriundas do pensamento e do sentimento 

atrasado daqueles que costumam jogar sombras e dá pedradas no 

serviço desinteressado dos médiuns bem intencionados, pudesse não 

ser de minha própria autoria?! 

   Temos tido a oportunidade de realizar inúmeras saídas do corpo, 

mesmo que em estado de vigília, quando passamos a penetrar o 

mundo oculto dos pensamentos das criaturas encarnadas e até das 

desencarnadas, com vista a amealhar e produzir material educativo 

de interessante valor cientifico e cultural para a vida planetária. 

   Naturalmente, que esta não é uma condição, ou uma oportunidade, 

somente dada a minha pessoa, muito insignificante ainda (embora eu 

tenha o maior amor e o maior apreço pela minha própria 

personalidade... Afinal, eu também sou filha de Deus e, se não 
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mereço ainda o carinho e o respeito de todos, pelo menos o de 

alguns poucos eu posso contar, sem falar de mim mesma, já que 

posso contar com algum amor próprio! – Risos.), mas a muitas outras 

personalidades, do plano físico ou espiritual, que se colocam a 

disposição dos Agentes Espirituais da Luz para que sempre se possam 

produzir elementos psíquicos necessários para a condução da vida 

planetária, pois não poderíamos imaginar uma Ciência Humana 

sofisticada sem o auxilio das mentalidades versáteis e românticas, 

produtoras de literatura da mais alta sabedoria, que sempre 

contribuíram e que haverão de sempre contribuir para o 

engrandecimento das técnicas cientificas da civilização terrena. 

   A Aventura, o Romance e a Ficção-Científica são as ferramentas 

preferidas de Deus dadas ao homem, para que os seres humanos da 

Terra possam adentrar pelos portais dos Grandes Mistérios do Mundo 

Oculto. 

 

   Mas, dando prosseguimento ao nosso humilde pensamento inicial, 

vemos que a fartura de solicitações, expressadas pelo pensamento 

vigoroso, quão muito delicado, do Divino Instrutor, e relatado pelo 

singelo evangelista, veio exatamente de encontro às necessidades da 

comunidade humana, seja ela do passado ou da vida atual, tanto 

quanto da futura. 
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   Tristemente afinada aos preconceitos de castas, ora de cor, ou 

então aos meros interesses econômicos (principalmente aos que não 

lhes pertencem!), vemos os homens e as mulheres, os jovens e os 

mais velhos da atualidade (não que isto não tenha ocorrido no 

passado do planeta, mas é que ficamos com a impressão de que as 

coisas estão “piorando”, pode até não ser, mas que parece, ah!... 

parece sim!), se arrastarem por entre outras tantas multidões de 

angustiantes criaturas que se deleitam e se comprazem com tudo 

isso, embora seja certo também que temos visto, aqui e ali, outro 

tanto, mas não muitos, que já clamam por uma réstia de luz, de 

sossego e de tranqüilidade espiritual diante da imensa escuridão por 

qual tem, eles e elas, emergido e submergido nos milênios e séculos 

incontáveis da vida carnal. 

   As realizações da alma humana têm sido relegadas a planos 

inferiores por irmãos e irmãs que mais tem se assemelhado a aves de 

rapina, na intenção sinistra de pilharem o patrimônio mais valioso 

que Deus lhes colocou na intimidade de suas vestes físico-astrais: O 

coração! 

   Afinal, por onde anda, e em que condição se encontra este 

tamanho tesouro da fisiologia transcendental do Espírito Imortal? 

   Para muitos, este órgão precioso da vida emotiva dos seres 

de Deus, não passa de uma mera ferramenta material, uma “bomba 

cardíaca”, exclusivamente produzida pela Natureza por onde possam 

circular os elementos básicos da vida fisiológica.  

   Mas, para nós, que temos uma certa facilidade de transito pelo 

Plano Invisível, esta mesma “bomba” das coronárias se apresenta ao 

nosso olhar, invariavelmente deslumbrados com o que observa, 

como: um verdadeiro deposito de elementos sentimentais 

“vivos”, e profundamente atuantes em toda a cadeia celular e de 

vasos do copo humano-espiritual, mesmo quando não mais existem, 

ou param de funcionar, pois, embora a aparência de inabilidade e 

inexistência, continuam pulsando e maquinando outras formas de 

matéria mento-emocional que, incondicionalmente, farão a vontade 

do Criador, que é a de proporcionar sempre e cada vez mais: 

longevidade, saúde, e beleza, independente da nossa limitada 

capacidade em compreender-Lhe a Sabedoria e a Onisciência.   

   O Nosso Pai Celestial é muito bom e muito junto, mas 

também é perfeitamente misericordioso! 
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   O mérito da resposta, para a nossa pergunta acima, deixaremos 

aos amigos e amigas da vida material que se sentirem confortáveis 

para realizar uma viagem até o interior de seu próprio peito, que, 

geralmente, arfando em decorrência de tantos desmandos e tantas 

agonias, acreditamos estarem urgentemente necessitando de uma 

generosa: “respiração boca a boca”, e quem sabe até para lhes 

socorrerem “o bendito coração” da solidão do mundo. 

   Talvez, pelo estimulo do “toque”, vocês, meus amados irmãos de 

crença Cristã, possam urgentemente encontrar o caminho de retorno 
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às Delicias do Evangelho, quando o Mestre Galileu já nos advertira: 

“Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem.” 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, fevereiro de 2013) 

   Nota do médium: O texto original da nossa bondosa e sensível Amiga 

Espiritual (encarnada) Mauren, somente foi – inicialmente – revisto e 

ampliado hoje, por volta das 10hs, do dia 18 de outubro de 2015, ou seja, 

um ou dois dias após os Espíritos Amigos terem nos alertado que ela 

retornaria para psicografar, já que de maneira quase insistente víamos a 

sua imagem fotográfica se fixar na altura de nosso centro frontal 

(envolvendo-me a área superior do hemisfério direito), como a nos 

sugestionar a necessidade de sua presença forte e amiga. 

   Para eu ser sincero, a sua personalidade nos parece um tanto ambígua, 

hora arrojada e poderosa e outra hora bastante delicada e sensível, dando-

me a impressão de que, atualmente, ela pende tanto para o lado da 

aventura, se mostrando perfeitamente integrada às figuras lendárias de 

seus maravilhosos filmes hollywoodianos, quanto, inusitadamente, pelo 

menos para mim que nada conheço de sua autobiografia, distanciada 

daquilo que ela, geralmente, interpretava em seus personagens, me 

deixando entrever certa insegurança sua diante das impressionantes cenas 

e situações com às quais se depara do Outro Lado da Vida – Segundo 

Veneranda, Mauren, nesta específica ocorrência, diferentemente da vez 

anterior, como narrada na obra: “ELVIS & AMIGOS” (VOLUME 1), se 

manteve quase que integralmente ligada ao corpo físico pelos liames 

fluídicos do duplo etérico, quando ouve uma emancipação parcial de seu 

perispírito, de maneira que lhe levou a se manifestar  em nosso Lar, no 

Brasil, com uma característica muito próxima da realidade carnal, quando 

quase tudo para ela, do Lado de Lá da Vida, se apresentava em tons de 

“novidade”, variando as ocorrências de natureza psicológica de momento a 

momento. 

   De qualquer maneira, ela demonstra ter bastante conhecimento das 

ocorrências do Mundo Parafísico, embora a sua preferência, segundo 

entendo, sejam as ocorrências do nosso mundo moral, aliás, geralmente, é 

dessa maneira que se posicionam as Entidades de Elevada Categoria 

Espiritual, já que, as questões de natureza pessoal e particular, eles 

preferem deixar para ocasiões muito específicas ou mesmo para o serviço 

de Espíritos menos graduados, e que se encontram mais afinados com a 

vida emotiva e sentimental dos seres mais atrasados espiritualmente. 

   Sintetizando: Os Espíritos Superiores preferem dar ensinamentos gerais. 
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   Em relação ao fato de termos uma capacidade mediúnica apropriada para 

a comunicação com Espíritos encarnados, devemos pedir aos amigos 

leitores que se dirijam para a nossa primeira obra mediúnica (que também 

foi de pesquisa): “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS/AMOR, SEXO E OS 

VARIADOS ASPECTOS MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE CURA – 

Relatos de um Médium Espírita”, quando aí poderão compreender como as 

nossas humildes faculdades passaram a se desenvolver com o decorrer dos 

anos de estudo e de pesquisa doutrinária, e a conseqüente tarefa no 

Espiritismo. 

OS MEDIUNS E MEDIUNIDADE NA VISÃO                     

DOS ESPÍRITOS SUPERIORES 

   

Desdobramento Mediunico (Emancipação Assistida da Alma Humana). 

   Não podemos também deixar de ter em mente que há a necessidade de 

todos os estudantes de Espiritismo, e do psiquismo como um todo, se 

dirigirem aos impressionantes relatos de André Luiz da magnífica obra: 

“NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE” (Chico Xavier/FEB), quando no 

capítulo 11, Desdobramento em serviço, este querido Benfeitor Espiritual 

relata uma específica e bem sucedida ocorrência de desdobramento do 

corpo astral, embora esta tenha sido durante um serviço mediúnico em 

Centro Espírita, o que, em hipótese alguma, invalida as inumeráveis 

experiências de outras pessoas que afirmam poder se emancipar 

espiritualmente do corpo fisiológico em qualquer local. 

   E dentro desse esquema de estudo e aprendizado sobre as diversificadas 

modalidades de Emancipação da Alma, destaca-se uma obra de Waldo 

Vieira (o incomparável amigo-médium de Chico Xavier dos tempos áureos 

de Uberaba/MG): “PROJEÇÕES DA CONSCIÊNCIA – Diário de 

experiências fora do corpo físico”. 

Um pensamento a mais! 
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   A mensagem acima desta profundamente atraente e espirituosa Amiga 

Espiritual Mauren, foi transmitida antes de sua desencarnação, que viria a 

acontecer em 2015! 

   Hoje, ela volta do Mais Alto para me acudir na tarefa que abracei de 

rever & ampliar alguns dos nossos livros (e-books) mediúnicos, sempre 

com a intenção de dar mais conforto ao leitor amigo na hora de nos 

estudar... Aliás, ela, sob a atenta e atenciosa Assistência de Chico Xavier, 

insistiu comigo (risos) para que, após eu ter feito duas (2) revisões em 

seu texto, isto, no dia 26 de outubro de 2019, como agora vocês estão 

acompanhando, voltasse para ele e fizesse mais uma, ou seja, a terceira 

(3), até que eu pudesse chegar o mais adequado para entregar ao leitor 

algo do que ela desejava nos dizer, a partir desse mesmo seu texto original, 

pelo menos em seu caráter geral, pois segundo ela me deixou verificar, pela 

minha vidência mediúnica, ainda existe muita coisa que ela gostaria de 

compartilhar conosco. 

   Em todo o caso, sei que tenho enormes limitações para recepcionar o 

pensamento dos Seres de Luz, não necessariamente pelo que eu posso 

observar deles, mas porque fica um pouco, ou muito, difícil para qualquer 

médium produzir em palavras o que eles nos dizem, porque a linguagem 

deles, e o pensamento deles, na maioria das vezes é versada na mais 

perfeita Cultura & Delicadeza do Plano Espiritual Superior, embora seja um 

aspecto muito natural e se apresente muito simples na sua/nossa 

observação, mas indefinida ou imprecisa em nossa linguagem e emoção 

humana quando tentamos passar para o papel da Terra ou nosso notebook, 

como tem sido comigo. 
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Dalva de Oliveira 
 

 
 

Vicentina de Paula Oliveira, conhecida como Dalva de Oliveira, (Rio Claro SP, 5 de 
maio de 1917 — Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1972) foi uma 

consagrada cantora luso-brasileira, sendo considerada "uma das mais importantes 
cantoras do Brasil. Dona de uma voz poderosa, cuja extensão ia 

do contralto ao soprano, marcou época como intérprete". 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dalva_de_Oliveira 
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Capítulo # 4: Dalva de Oliveira 

“Elvis & Amigos” Vol. 2 – Do Céu para a Terra! 

Almas Gêmeas 
 

 

“Existe um Poder sobre nós que nos socorre sempre mais depressa quanto 

mais depressa se manifeste a nossa aceitação e a nossa paciência. Afinal de 

contas, a morte, como pessoa que ninguém deseja na Terra, caminha nas 

estradas do mundo todos os dias.” 

– Henrique                                                                                                              

(Chico Xavier/Elias Barbosa, Espíritos Diversos, cap. 25, De volta do “Berçário Novo”, 

“ENXUGANDO LÁGRIMAS”, pela Editora IDE). 

 

Alma de minha alma, grande esteio meu, 

Com a doce pérola do Elixir da Vida,  

Entre as fagulhas do Amor Divino, 

Rogo-lhe... tenha compaixão de mim, esse pobre servo teu. 

* 
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Que desgraçado, ainda, pelos turbilhões da existência passageira, 

Não vê na estrada, ora escura, e ora iluminada pelas claridades da fé, 

Senão a augusta presença de teu desvelado amor. 

* 

Como teria eu, tão pobre e desvalido, neste mundo de Meu Deus... 

Subindo o cume do morro escarpado da vida transitória, 

De encontrar, ao pórtico do Céu, a sua doce presença, 

Divina no olhar e cândida no sentimento... 

Que, segundo tenho compreendido,  

Nesta doce canção de alegria, 

É o meu mais puro tesouro no Firmamento?!... 

* 

Minha doce criaturinha, terna e formosa, 

Como poderei deixar esta vida de desencantos e sofrimentos... 

Sem que primeiro eu possa ver, através de teu sublime olhar, 

As claridades perfeitas de um formoso diamante. 

* 

Oh! Bendita Alma de Deus! rasga os nossos peitos, 

Para que, com o Cristo a abrasar os nossos corações, 

Possamos, nós dois, juntinhos, a plenos pulmões, 

Neste belo altar da Esperança, 

Declararmos, um para o outro: 

Obrigado Senhor! por tamanha ventura, e por tanta Paixão!... 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, fevereiro de 2013) 
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   Nota do médium: Sempre que temos a oportunidade, gostamos de 

declarar aos nossos amigos e leitores espíritas que, praticamente, nada 

sabemos sobre rimas e construções poético-literárias, embora já termos 

conhecimento de eu ter sido um dos conhecidos vates brasileiros em uma 

de minhas reencarnações passadas. 

   O nosso querido André Luiz, sempre tem nos auxiliado na magnetização 

de determinadas áreas do cérebro que correspondem ao campo da nossa 

intuição e da nossa memória, entretanto, pelo menos para mim mesmo, é 

sempre muito difícil submergirmos em nossos arquivos pretéritos, não por 

falta de segurança ou por falta de confiança em nossos Guias e Mentores 

Espirituais, mas exclusivamente por conta de minha própria condição 

intima, já que cada nova experiência no âmbito de nosso subconsciente ou 

hiperconsciente (vidas pretéritas e futuras!) sempre sentimos determinadas 

pressões magnéticas na órbita do nosso coração, o que, geralmente, nos 

traz um desgaste muito intenso de forças psíquicas que correm nesta 

especifica área da fisiologia carnal. 

   Trocando em miúdos: A emoção é tamanha, em decorrência de cada 

experiência transcendental, que poderá até mesmo causar alguma 

conseqüência desagradável no nosso ritmo cardíaco. 

   Por mais que eu deseje me apresentar, aos nossos amigos leitores, da 

melhor maneira mediúnica possível, sempre temos o alerta da própria 

consciência, nos limitando às próprias condições físicas atuais, pois os 

amigos não desconhecem, pela nossa própria obra mediúnica, de que os 

nossos zelosos Amigos e Benfeitores Espirituais não foram, em nada, 

econômicos nas informações mediúnicas que trouxeram da Vida Maior, por 

nosso insignificante intermédio. 

   Sem contar, evidentemente, que não tenho podido estudar sobre a arte 

preciosa da poesia nesta atual reencarnação, pois a minha tarefa na 

psicografia tem sido direcionada, mais intensamente, para o campo na 

Ciência, da Filosofia e da Religião. 

   Aqui, portanto, apenas me coloco à disposição dos Mensageiros Celestiais 

como uma humilde formiguinha, não muito preguiçosa, somente na 

intenção de contribuir, de maneira muito simples, com o serviço Evangélico 

que eles tem nos trazido de maneira generosa, e profundamente 

sentimental. 

   A alegria é minha, tanto quando deles. Mas o serviço, a rigor, pertence a 

eles, aos nossos queridos Amigos da Vida Maior. 

Segundo os nossos Benfeitores Espirituais, a querida Dalva de Oliveira teve o auxilio 

do poeta Augusto dos Anjos para compor o estilo deste poema. 
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Elizabeth Montgomery 
   

 

Elizabeth Victoria Montgomery (Los Angeles, 15 de abril de 1933 — Beverly 
Hills , 18 de maio de 1995) foi uma atriz norte-americana cuja carreira se 

estendeu por cinco décadas. Ela é lembrada principalmente por seus papéis 
em A Feiticeira como Samantha Stephens, em A Case of Rape como Ellen 

Harrod e em The Legend of Lizzie Borden como Lizzie Borden. 
 

 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Montgomery 
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Capítulo # 5: Elizabeth Montgomery 

“Elvis & Amigos” Vol. 2 – Do Céu para a Terra! 

Sexo e Vida 
  

 

 

   Como contra ponto da aterrorizante carnificina moral à qual tem se 

entregado a grande maioria da populança do Plano Material, ainda e 

tão imensamente desvairada pelos prazeres morfológicos e 

fisiológicos uns dos outros, isto, sem o devido respeito ao sentimento 

alheio e sem trato algum em relação às necessidades emocionais do 

parceiro ou da parceira, graças à bondade do Altíssimo e à 

intervenção magnética das Grandes Potencias Espirituais, temos 

encontrado, num ou noutro ponto do mundo material, dentro de uma 

limitada, embora apreciável comunidade de homens e mulheres que, 
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já “desnudos”, em parte, dos prazeres meramente sensórios, 

entregam-se uns aos outros em quase perfeita sintonia de amor e 

ternura, compreensão e paz!... 

 

   Fica-nos a grande e atualíssima questão, proposta em “O Livro 

dos Espíritos”, de Allan Kardec, na resposta a pergunta 163, mais 

ou menos nestes termos: “Seria, sim, possível ao homem 

transcender a sua condição humana pela forma como 

encarasse a vida na Terra. Segundo o seu esforço, cada um 

teria como se desvencilhar do Homem-velho.” 

   A nossa condição de aprendizes iniciantes do Evangelho, não nos 

faculta, de maneira abrupta, a ascensão à vida dos Anjos. 

   Mas convenhamos, nem tanto e nem tão pouco. 

   De um lado, temos encontrado aqueles que se entregam 

desvairadamente às loucuras da sexualidade, sem educação, sem 

respeito e sem sentimento... 

   E do outro, aqueles que, de um único salto, desejam uma vida de 

castidade, sem qualquer respeito ao companheiro ou à companheira 

que, segundo os desígnios da Divindade, fora trazido ao seu convívio 

pelas forças transcendentes da Lei de Causa e Efeito para que, 

juntos, pudessem viver uma vida mútua, plenamente cúmplice, de 

realizações na intimidade de um Lar aconchegante, e evangelizado. 
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   Não temos dúvidas, de que, entre uns e outros, encontraremos 

alguns daqueles que rezam pela cartilha do bom senso e procuram 

realizar, na intimidade de suas almas-afins, as conquistas verdadeiras 

e imperecíveis do Amor Incondicional, ou do Amor Perfeito, mesmo 

antes de adentrarem os portais Gloriosos do Mundo Espiritual 

Superior. 

   Não saberíamos precisar em que pé se encontra a participação 

percentual de cada uma das partes, das personalidades femininas e 

masculinas, entretanto podemos afirmar, com toda segurança, de 
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que a maioria esmagadora ainda se encontra, lamentavelmente, na 

condição dos desesperados pelo Sexo aviltante, e sem qualquer 

compromisso para com a Vida Feliz, aquela que somente haveremos 

de conquistar, em sua plenitude, quando aprendermos a conciliar 

a razão com o bom senso, a teoria com a pratica, e a racionalidade 

com o embasamento do sentimento elevado e puro, pois não 

podemos compreender uma existência saudável, em todos os 

sentidos, sem que haja entre os casais, sejam eles de qualquer 

tendência sexual, uma parceria completa entre os desejos de um e as 

carências do outro!... 

  Em qualquer relação, nada poderá ser unilateral.  

 

   Tudo deverá ser feito em comum acordo, valendo a ressalva 

de que o fruto da compreensão será sempre a felicidade e a 

alegria, de parte a parte. 

   Procuremos meditar um pouco mais, e um tanto melhor, nas doces 

recomendações apresentadas pelo Divino Semeador na sua parábola 

dos talentos, ao nos afirmar que mais vale semear em terreno fértil 

do que desperdiçarmos o plantio numa terra árida e sem virilidade 

alguma. 
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   Plantemos o nosso amor por um coração rico e bem adubado de 

bondade e cortesia no trato de uns para com os outros, para que 

amanhã não venhamos a maldizer a Vida, como se ela tivesse 

alguma culpa por termos sido condenados pela própria consciência no 

Tribunal da Justiça Divina. 

 

   Formulemos votos de esperança e paz, alegria e compreensão para 

cada um de nós mesmos, enquanto seres espirituais 

momentaneamente vivendo em planos mais atrasados, embora, 

indiscutivelmente, sejamos sempre Almas e Espíritos humanos 

avançando para frente e para o alto dos Universos Eternos, munindo-

nos das reservas imperecíveis do Amor Pleno, sob as claridades do 

formoso Sol do Cristo, o Embaixador Supremo de Deus, a irradiar-se 

de Seu Coração, Generoso e Compassivo, sobre todos aqueles que 

verdadeiramente buscam-Lhe, através da prece e do bem 

generosamente praticado, no conforto de sua Augusta Presença e 

de Seu Perfeito Carinho. 

   Conectemos com Mais Alto.  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, fevereiro de 2013) 
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   Nota do médium: A queridíssima Amiga Espiritual Elizabeth 

Montgomery, como os nossos assíduos leitores já sabem, é uma das 

Benfeitoras desencarnadas mais atuantes em nossa mediunidade, pois 

desde a nossa segunda obra mediúnica, pela autoria de Elvis Presley & 

Santa Clara de Assis: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO” (DO ANO DE 

2012), ela tem se feito presente de maneira cativante, entusiasmada e 

alegre, quando tem me proporcionado variadas visões transcendentais das 

mais impressionantes, inclusive por meio de aparelhos de televisão, quando 

estamos assistindo a algum dos episódios da série norte-americana que ela 

protagonizou: “A Feiticeira”. 

   Mas voltando para ela, a sua personalidade é mesmo muito marcante, 

embora sempre muito dada e muito delicada comigo, demonstra ser uma 

excelente educadora, muito disciplinada e alerta.  

   Posso afirmar, com tranqüilidade, que ela é um verdadeiro anjo de luz da 

Vida Espiritual Superior. 

Um pensamento a mais! 

   Este interessante tipo de fenômeno mediúnico, que acabei de relatar mais 

acima, pela condição de minhas faculdades clarividentes, me dá condições 

de ao assistir algum programa de televisão, ‘gravado ou ao vivo’, visualizar 

nitidamente a contra-parte espiritual dos seus participantes encarnados, e 

até dos desencarnados que por ventura estejam ou estiveram em transito a 

frente das câmeras de TV... E ainda, por ai mesmo, tenho aqui e ali podido 

observar os pensamentos de determinados atores de novela, pasmem, 

pensando eles em seus roteiros (scripts) de trabalho, quando também 

passo a visualiza,r de maneira positiva, os papéis a serem ou que foram 

memorizados por eles antes da gravação da cena. 

   Muito interessante, não é mesmo? 
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Elizabeth Taylor 
 

 
 

Elizabeth Rosemond Taylor, Dame, DBE (Londres, 27 de 
fevereiro de 1932 — Los Angeles, 23 de março de 2011), foi uma atriz anglo-
americana nascida na Inglaterra. Começou sua carreira como atriz infantil no 

início dos anos 1940, tornando-se uma das estrelas mais populares do cinema 
clássico de Hollywood nas décadas de 1950 e 1960. Elizabeth Taylor foi a 

primeira atriz a assinar um contrato milionário com uma produtora, para estrelar 
o filme Cleópatra, em 1963. 
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Capítulo # 6: Elizabeth Taylor 

“Elvis & Amigos” Vol. 2 – Do Céu para a Terra! 

Mãe! Dá-nos uma Réstia  

de teu Amor 
  

 

 

Diante nas angustias do mundo, vê em nós uma rubra colméia de 

vândalos que, como pobres e desesperados, não temos tido outra 

colheita senão a morte e o martírio... 
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Diante das necessidades por qual passa o homem do Olimpo, 

traumatizado pela própria insensatez, que na loucura de encontrar, 

em si mesmo, apenas as vestes de um mito, procuras cravar no 

nosso coração desvalido, oh! Mãezinha venturosa, a augusta 

lembrança de teu profundo amor... 

Ainda que estejamos transitando por entre turbas e assembléias de 

malsinados fanfarrões da verborragia e da falácia sem sentido, 

antagonistas da própria vida, procuras, doce amiga de Deus, deixar 

no intimo de nossas almas uma migalha, que seja, de sua ternura 

sem máculas... 

Somos heróis sem medalhas, e homens ricos sem posses alguma, 

mas, diante de ti, e por teu intermédio, querida Criatura Divina, 

recolhemos as graças de uma terra fértil e carregada das farturas dos 

Céus... 

Longe de nós, desejarmos o Paraíso Retumbante da Eternidade sem 

que lá estejas a nos esperar com o seu abraço carinhoso e seu ósculo 

de luz abençoada, para que, ao depositarmos no Altar da Justiça de 

Deus, as nossas iniqüidades, possas, ó mãe tão amada, apresentar 

diante do Todo-Soberano a sua palavra de luz e de caridade em 

nossa própria defesa, e afirmarmos todos juntos, os infiéis da 

encarnação, a lhe reverenciar o seio sagrado da maternidade: 

Bendita seja ó Mãe do Lar. 

 

   Nota do médium: Segundo os nossos Benfeitores Espirituais, a querida Liz 

Taylor teve o auxilio do grande poeta desencarnado Amaral Ornellas neste 

poema de gratidão às nossas mãezinhas, e especialmente à querida Mãe de todos, 

Nossa Senhora Mãe de Jesus. 
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   Querida Liz, doce amor dos nossos corações, a maioria de nós temos 

conhecimento de que, antes de desencarnar, a amiga teve alguns 
problemas com o álcool... 
    
   Sem desejarmos fazer “escândalo” sobre este assunto em relação 
a sua vida vitoriosa intima, você poderia nos falar qual a sua opinião 
diante do grande consumo de bebidas alcoólicas que vemos na 

atualidade por parte da nossa juventude, e das pessoas de uma 
maneira geral? 
    

   R- Meu amigo Vivaldo, antes de lhe responder, perguntamos a você como 

ficam as almas desencarnadas que se nutrem pelo amor e pelo carinho dos 
que ficaram para trás, no solo da vida planetária? 
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   Naturalmente, que somente pelo toque do sentimento generoso, seja em 

forma de uma breve lembrança carinhosa ou pelos fios delicados da prece, 
passamos a vivenciar uma experiência pessoal de natureza transcendental, 

verdadeiramente, indescritível para os humanos da Terra, pois, 
infelizmente, na sua grande maioria, não são capazes ainda, e creio que por 
muito tempo à frente, de deter na retina do próprio coração tamanha 

alegria e tamanha ventura. 
 

   Em relação ao seu generoso questionamento, podemos lhe assegurar que 

não conseguimos apreender de todo o grande estrago que o vicio do álcool 
faz na economia celular e neuronal dos seres humanos encarnados e 
desencarnados, particularmente. 
 

   O nosso grande mentor André Luiz foi muito elucidativo quanto ao 
assunto, pois na sua obra (pelo Chico/Waldo): “SEXO E DESTINO”, cap. 6, 

(Editora FEB), esse generoso amigo espiritual leciona um episódio no qual 
uma determinada criatura desencarnada só esperava a ingestão de uma 

única dose de determinada bebida alcoólica, por parte do ser encarnado em 
observação, para que se manifestasse de maneira irresistível pelas antenas 
magnéticas de uma mediunidade natural, de maneira que pudesse se 

arrojar sobre a sua vitima como uma verdadeira fera assassina, ou 
antes, como um terrível vampiro do submundo espiritual. 
 

   E você mesmo, meu irmão, bem sabe o que vem a ser um “vampiro” do 
mundo astral inferior, pois não foi uma e nem duas vezes que você pode 
visualizar, pela sua clarividência, tais espectros da vida inferior da nossa 

vida planetária. 
 

   Sim, verdadeiramente, são todos nossos irmãos, entretanto, precisamos 

deixar bem claro aos nossos amigos leitores que essas criaturas, embora 
muito infelizes, são altamente perigosas e profundamente pervertidas. 
 

   Com isso, fica-nos evidente que essa tal história de “beber socialmente”: 

não está com nada! 
 

   Vicio é vicio. 
 

   Seja um copo ou uma garrafa inteira. 
 

   O certo é que, a partir de uma única dose, umazinha somente, estaremos 

nos sintonizando com o ambiente mental enfermiço destas entidades: 
doentes, vagabundas ou delinqüentes, enfim, sempre perversas e dispostas 
a tudo para aniquilarem as suas presas, mesmo que inicialmente estejam 

como que ‘tomando conta’ do que acreditam lhes pertencer, que são nós 
mesmos. 

 
   Como nos diria Allan Kardec: “Estão todos obsidiados”. 
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 2013) 
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Esther Williams 
 

 

Esther Williams (Inglewood, Califórnia, 8 de agosto de 1921 — Beverly Hills, 

Califórnia, 6 de junho de 2013) foi uma nadadora e atriz estadunidense... Antes de 

entrar para o cinema, Williams, entusiasta de natação, foi campeã do esporte na Feira 

Mundial de San Francisco (EUA). Além disso, cursou a Universidade da Carolina do 

Sul e foi modelo profissional. 
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Capítulo # 7: Esther Williams 

“Elvis & Amigos” Vol. 2 – Do Céu para a Terra! 

Não te Detenhas 
 

 

“Daqui, portanto, é fácil para nós confirmar agora que o mundo moderno está 

doente. 

E o clinico menos atilado perceberá sem esforço que o diagnóstico deve ser 

interpretado como sendo carência de Deus no pensamento da Humanidade, 

estabelecendo crises de caráter e confiança.” 

– Queiroz                                                                                                                 

(Chico Xavier/Arnaldo Rocha, Vários Espíritos, cap. 28,                                            

PALAVRAS DE AMIGO, “INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS”, Editora FEB). 

 

   Meus irmãos em Cristo Jesus! recordas sempre disto: 

   Sendo rico ou sendo pobre, não te detenhas em lamentações 

estéreis, segue adiante, intimorato, e sem medir esforços na 

construção do bem de todos. 

* 
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   Não sejas como o servidor infiel que, a pretexto de arregimentar 

economias para o futuro, não deixa passar, por entre os próprios 

dedos das mãos, uma só moeda em beneficio de alguém, com medo 

que lhe falte o necessário no amanhã. 

* 

   O amanhã, meus amigos, a Deus pertence. 

   Auxiliemos com o nosso melhor hoje mesmo, e com certeza a 

felicidade haverá de bater à nossa porta, logo, logo, em forma de 

saúde, paz e alegria, trazendo-nos em suas mãos divinas uma nova 

proposta: em forma de mais oportunidade de trabalho. 

* 

   Ao bom trabalhador, caberá sempre doar uma melhor cota de seu 

esforço no bem de todos aqueles que, sinceramente, desejam o seu 

auxílio e o seu socorro, para que os sacrifícios que lhe compete 

empreender, na busca da realização interior, se convertam em 

tesouros para si no Céu, e bênçãos para os que deixou na Terra. 

* 

   Construamos a nossa felicidade em terreno seguro, para que os 

vendavais que, geralmente, atormentam a existência material, que 

certamente chegarão em algum momento da romagem terrestre, não 

derrubem as nossas mais caras esperanças, pois se não tivermos em 

mente que na vida, quanto na morte, tudo vem para nós de acordo a 

nossa entrega pessoal na luta pelo bem geral, desde já poderemos 

esquecer as alegrias da felicidade eterna, no amor e na caridade de 

Deus para com nós mesmos, compreendendo que, da Vida, só 

receberemos o que, em verdade, tivermos lhe ofertado. 

* 

   Não troquemos a nossa paz interior, sempre espiritual, e em nome 

de Deus, por uma existência carnal usufruída ao preço do 

nosso egoísmo e do nosso orgulho, sem valor algum para nós e 

nem para ninguém. 

* 

   Busquemos alinhavar a nossa reta existência por estas pequeninas 

lembranças, todas elas retiradas do Grande e Verdadeiro Livro de 
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Deus, recordando o Divino Pacificador, nas palavras: “Façamos ao 

próximo o que gostaríamos que ele nos fizesse.” 

   Desta maneira, seguiremos no rumo do Infinito: Felizes para 

Sempre!    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, fevereiro de 2013) 

   Nota do médium: Notemos que esta mensagem da querida Amiga 

Espiritual Esther Williams, foi recebida pouco tempo antes de sua 

desencarnação, observando que antes desta data, ainda no ano de 2012, 

ela já havia psicografado por meu intermédio, como consta da obra: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, com Espíritos Diversos, Coordenação 

Espiritual de Elvis Presley & Santa Clara de Assis. 

  

   A – primeira! – revisão de seu texto original, de 2013, foi feita no dia 21 

de outubro de 2015, por volta das 14hs (fora do horário de verão), com a 

sua encantadora presença espiritual ao nosso lado, dessa vez, pelo que 

pude observar, mais desenvolta e mais segura de si mesma, embora 

acompanhada por outros de meus Benfeitores Espirituais.  

   Só posso afirmar que é realmente algo de maravilhoso poder receber esta 

linda Entidade da Vida Maior em nosso humilde ambiente doméstico, para 

que possamos converter o seu amor e o seu carinho, por todos aqueles que 

ela deixaou para trás no planeta terrestre, que somos todos nós, em 

pérolas de luz da literatura mediúnica no Espiritismo. 
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   Ela é doce e encantadoramente sorridente, embora traga ainda em seu 

semblante, um tanto carregado, um aspecto de preoculpação pelas mazelas 

humanas. 

 

   Ela nos diz:  

   - É natural que seja assim, pois apesar de trabalharmos interiormente 

para nos desvencilharmos dos problemas que, geralmente, acometem as 

criaturas reencarnadas do Planeta, não ficamos totalmente alheios ao que 

acontece no mundo material, até porque Jesus aguarda de nós sempre ‘um 

tanto mais’ de esforço na execução de determinadas tarefas que, embora 

sejam muito penosas para nós que transitamos em Vida Espiritual Mais Alta, 

precisam ser realizadas. Se, de repente, fossemos deixar de lado todas 

aquelas preoculpações do mundo intimo dos nossos amigos e irmãos que 

transitam ainda pela faixa de existência dos reencarnados da Terra e que 

ficaram para trás com inúmeras dificuldades para serem resolvidas, podem 

crer que a tragédia seria ainda maior, pois os Espíritos pouco evoluídos, 

estes sim, é que estão loucos para ir embora, e sem deixar vestígio algum 

aos que ficaram. 
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   Que o Bom Deus nos proteja! 

Um pensamento a mais! 

   Vejamos, que ela nos dá uma bela informação acerca do envolvimento 

que existe entre os Espíritos de Luz e a nossa simploria e muito atrasada 

moralmente: Morada Terrena, quando ela afirma que os Seres Mais 

Evoluidos não deixam-nos na retaguarda sem o auxilio devido deles, pelo 

menos, segundo ela mesma: “Quando existe a necessidade de avançarmos, 

porque todos nós merecemos Viver na Paz de Deus em Várias Partes do 

Universo, naturalmente que solicitamos de outras Entidades, mais ou 

menos evoluidas, a depender de cada caso, que façam a proteção e a 

assistência aos que gozam de nossa atenção e do nosso socorro.” 

   Algumas vezes, sem sempre, eu percebo da parte dos Espíritos Amigos a 

vontade de mever colocar ou adicionar mais alguma coisa ao que eles 

disseram originalmente, quando da psicografia inicial, deixando-me 

claro que muita coisa que eles tinham pra dizer para nós, por causa da falta 

de espaço na obra, por minhas limitações de então, ou por simples vontade 

deles de deixar isso para mais tarde, quando de uma possivel e nova 

revisão de seu texto, quando eu passo a verificar pela minha vidência 

passada que eles haviam ajustado ao meu campo mental: imegens, sons e 

textos que, a rigor, faziam parte do esquema espiritual da psicografia, mas 

que não foi aproveitado naquela época passada, e que agora podem ser 

devidamente acondicionados na corrente revisão & ampliação, isto ela 

mesma me ilustrando agora para que eu não tenha excesso de pudor na ora 

do trabalho de revisão em curso, informando-me que em nada o nosso 

atual esforço perde em originalidade. 
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Audrey Hepburn 
 

 

Audrey Hepburn (nascida Audrey Kathleen Hepburn-Ruston; Bruxelas, 4 de 

maio de 1929 — Tolochenaz, Vaud, 20 de janeiro de 1993)
[1]

 foi 

uma atriz e humanitária britânica. Nascida em Ixelles, Bruxelas, passou a infância entre 

a Bélgica, a Inglaterra e a Holanda. Em Amsterdã, estudou balé com Sonia Gaskell; 

posteriormente, em 1948, mudou-se para Londres, onde continuou suas aulas de dança. 

Hepburn começou a apresentar-se como corista em produções musicais de teatro do West 

End. Após pequenas aparições em vários filmes, ela estrelou na Broadway em 1951 na 

peça Gigi depois de ter sido descoberta pela romancista francesa Colette, em cujo trabalho a 

peça foi baseada.   
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Capítulo # 8: Audrey Hepburn 

“Elvis & Amigos” Vol. 2 – Do Céu para a Terra! 

A Grande Libertação 
 

 

 

   Irmãos! 

   Pela estrada que transitas, seja na Terra ou na Imensidão dos 

Céus, nos Umbrais do Invisível ou pelas termas angustiantes dos 

Infernos quase sem fim, ainda incompreensíveis para a mente 

limitada da maioria dos companheiros de romagem carnal, não 

julguem que estejam diante de um caminho sem volta, ou sem 

destino certo. 
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   A grande alegria da vida, é exatamente a de compreendermos que 

a mão de Deus vela por todos nós, sem distinção alguma de credo, 

de cor ou de raça, e nem mesmo de condição social, pelos 

tumultuados labirintos dos mundos visíveis e invisíveis aos olhos 

humanos. 

 

   Se não fosse dessa maneira, onde estaria a graça da fé? 

   Soberanamente bom e justo, o nosso Pai Celestial é também muito 

cauteloso, pois somente mediante as nossas maiores ou menores 

capacidades de entendimento é que sempre nos socorre as mazelas 

morais, e as físicas, segundo o nosso poder de continuar caminhando 

e compreendendo, seja por entre os achaques da multidão 

grotescamente ensandecida pela passagem da carruagem infame do 

crime e da devassidão, a qual muitos de nós estão atrelados por força 

do desejo mal educado, numa tentação constante da vida inferior 

sobre a mente dos seres imprevidentes, ou por meio dos benditos 

convites para a Vida Superior, que, invariavelmente, tem nos 

requisitado a todos para que venhamos a nos libertar das masmorras 

tenebrosas do poder terreno, sempre passageiro, embora também 

sempre muito despertador das paixões inferiores.  

   A Sua Augusta Presença, em algum momento da caminhada escura 

da vida sobre a Terra, haverá de nos clarear a visão, e rarefazer os 

nossos sentidos, para que possamos corajosamente empreender, 

verdadeiramente heróicos, o rumo glorioso para a Vida Perfeita do 

Infinito. 
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   Não nos transformemos no inocente avestruz, que a pretexto de se 

manter fora do alcance das perigosas situações do desconhecido, 

introduz a sua cabeça num buraco frio e sem vitalidade, para, 

ilusoriamente, esconder-se da luta, sempre necessária e que haverá 

de consagrar à humanidade inteira, tanto quanto ao pobre avestruz, 

a vitória definitiva sobre o mundo passageiro, indiscutivelmente 

temerário e desconhecido, na confiança de que, sem esforço e sem 

trabalho, nada conseguiremos construir de belo em nossa própria 

vestimenta espiritual. 

   Sejamos semelhantes ao bom combatente, que corajoso e 

destemido não prescinde da cautela diante do grande esforço que 

haverá de empreender na conquista do seu bravo objetivo em nome 

da pátria amada, e ainda acorrentada aos grilhões da corrupção e da 

escravidão social, mas também não estacará no meio do caminho por 

causa de algum mal estar ou alguma enxaqueca, que, 

sorrateiramente, esteja lhe convidando à parada brusca e 

desvantajosa para si mesmo, quanto para os seus companheiros de 

farda. 

   - Precisamos lutar, meus irmãos. 

   - Pacientemente, é certo. 
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   - Devagar e sempre, com toda a certeza. 

   Porém, com passos firmes e confiantes nAquele que nos protege e 

nos guia de Mais Alto. 

   Coloquemos, acima de tudo, a nossa fé em Jesus Cristo, já que, de 

onde Ele estiver, seja no mais alto dos esplendores celestiais ou no 

mais baixo dos abismos, não medirá esforços para vir ao nosso 

encontro, mediante o nosso chamado pelo fio luminoso da prece e da 

boa ação aos necessitados do caminho. 

   No seio do lar, nas ruas, no trabalho, na vida comunitária ou social, 

nas relações afetivas entre casais, amigos e parentes..., seja lá onde 

for, sempre haverá algum irmão carente de amor, necessitado de paz 

e desesperado pela nossa oferta de bondade. 

   Nunca possuiremos tão pouco assim, que não nos seja possível 

entregar algo de nós mesmos àqueles que vêm ao nosso encontro, 

órfãos do nosso carinho e da nossa atenção. 

   Alegremo-nos! e sigamos à frente abrindo os nossos corações uns 

em relação aos outros, e no Grande Amanhã estaremos todos unidos, 

felizes e contentes, pelas alegrias da morte e pelas tristezas da vida 

que passou. 

   Libertemo-nos de todo o mal. 

   E Sigamos em paz. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, fevereiro de 2013) 
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Marylin Monroe 
 

 

"Eu quero crescer, desenvolver e reproduzir grandes peças dramáticas. Minha treinadora 

dramática, Natasha Lytess, diz a todos que tenho uma grande alma, mas até agora ninguém 

está interessado nisso." – Marylin Monroe. 

Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de junho de 1926 — Los 

Angeles, 4 de agosto de 1962[1]) foi uma atriz, modelo e cantora norte-americana. Estrela de cinema 

de Hollywood, é um dos maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos cabelos loiros e 

as suas formas voluptuosas.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe


          Livro # 16: “Elvis & Amigos – Vol. 2 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
96 

Ed. e-book: 
2016 

Capítulo # 9: Marylin Monroe  

“Elvis & Amigos” Vol. 2 – Do Céu para a Terra! 

O VERDADEIRO AMOR 
 

   

 

O sexo é bom e faz bem, tanto para o corpo como para o 
Espírito! 

 

Isto, é algo inquestionável, principalmente nestes novos 
tempos, quando a Ciência e as demais ferramentas da 
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Cultura Romântica do planeta são unânimes em afirmar 

que, sem sexo... não dá! 
 

Só precisamos acrescentar-lhe, ao bendito ato sexual, 
criação perfeita do Criador, pois Lhe representa a Sublime 

Essência de Paternal Provedor de Toda a Vida Universal: O 

ingrediente primoroso e essencial do AMOR. 
 

Embora, a delicadeza e a ternura da nossa lembrança, a da 
presença da sexualidade em nossa intimidade espiritual, e 

no Universo, como um todo, precisamos recordar que ele, o 

doce sexo, PELO AMOR, é algo que não está existindo no 
contexto da sociedade atual, FRIA e MEDÍOCRE... 

 

Sejamos felizes com Jesus Cristo, e com o verdadeiro amor 
entre "almas-gêmeas", que nasceram com o propósito 

de evoluírem unidas para Deus, mesmo que 
temporariamente distanciadas por uma ou outra 

encarnação, apesar de jamais separadas. 
 

Meditemos nas palavras carregadas de entusiasmo e de 

justa compreensão para com todos aqueles que afirmam 

terem encontrado, no altar da sexolatria, o refugio e a 

válvula de escape para as suas dores e as suas angustias, 

porém todos destituídos de caráter sério e sem nenhum 

embasamento Cristão, haja vista, como sentenciou o 

Evangelista São João, no capitulo 13, versículo 14, do 

Evangelho do Cristo, podemos entender, para este tópico: 

que todo aquele que se reserva na carne haverá de 

abrir as portas do Céu no seu Espírito, lavando os pés, 

uns dos outros, que, na concepção evangélica, nada mais é 

que a completa entrega de seus anseios, de seus desejos e 

das suas emoções, à guarda dos ideais do Senhor da Vida, 

e com o sentimento purificado no Pai Celestial, que é o 

provedor dos Múltiplos Universos da Eternidade, que nutre 

a cada um de nós, onde quer que estejamos ou fazendo, 

com as maravilhas do AMOR VIVO! 
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Por isso, e muito mais, meus queridos irmãos, voltemos a 

nossa atenção para as coisas reais da vida, pois seja 

no ato de amar, sentir ou acariciar, nunca estaremos 

essencialmente desconectados com o saboroso 

ingrediente da sexualidade, cabendo a cada um de nós 

colaborar pelo engrandecimento da Obra Magnânima de 

Deus, subordinando os nossos desejos  e as nossas 

sensações ao caricioso, quanto muito delicado, ato de 

amar. 

Que o Mestre Jesus nos conceda hoje e sempre, a perfeita 

alegria de continuarmos trabalhando, servindo e amando, 

seja na esperança de dias melhores sobre a Terra, ou na fé 

perfeita de, mais adiante, já na Vida Espiritual, podermos 

desfrutar do VERDADEIRO AMOR DOS ANJOS! 

Este é o meu voto de confiança em cada um de 

vocês, meus doces companheiros de luta 

material. 

 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, fevereiro de 2013) 
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   Nota do médium: Hoje, dia 21 de outubro de 2015, quando 

realizávamos a devida – primeira! – revisão do texto original, na 

companhia da própria Marylin Monroe, que temos como um 

lindo Anjo de Luz, tomamos conhecimento de que ela já se 

encontra reencarnada em solo brasileiro, no interior do 

Estado de Minas Gerais, desde o ano 2000. 

   Isto, foi uma grande e feliz surpresa para mim, em particular, 

porque embora ela venha psicografando por meu intermédio 

desde o ano de 2012, pela obra: “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, somente hoje os nossos queridos benfeitores 

espirituais nos fizeram esta doce revelação. 

Um pensamento a mais! 

    

   Este tema da Sexualidade Transcendental exerce sobre 

mim e, acredito, sobre muitas e muitas pessoas, espíritas ou 

não, um enorme fascínio, visto que o Sexo é algo que 

nenhum de nós poderá prescindir na sua existência, mesmo 

que, aparentemente, algum de nós se considere impotente 

sexualmente ou adepto de alguma crença que faça do celibato a 

sua condição psicológica de vida... Para mim, em particular, 

pela minha condição de médium vidente e de efeitos físicos, não 

vejo como alguma pessoa possa se encontrar na condição de 

criatura assexuada, mesmo que propositadamente, visto que 

todos nós respiramos o oxigênio puro e impuro da existência 

material da mesma maneira que não ficamos sem receber e 

sem emanarmos as irradiações sexuais pelos centros de força 

da Alma, embora, a grosso modo, pegando pelos seus 

contornos, alguns imaginem que exista algum tipo de bloqueio 

indevassável que, em determinado momento e sob determinada 

condição, fiquemos sem este doce sabor de Vida Sentimental e 

Emotiva do Espírito Imortal. 

   Temos relatado vários casos sobre este palpitante assunto em 

vários livros de nossa lavra mediúnica. 
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Elizabeth Taylor 
 

 

Elizabeth Rosemond Taylor, Dame, DBE (Londres, 27 de 
fevereiro de 1932 — Los Angeles, 23 de março de 2011), foi 

uma atriz anglo-americana nascida na Inglaterra. 
 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dame
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor
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Capítulo # 10: Elizabeth Taylor  

“Elvis & Amigos” Vol. 2 – Do Céu para a Terra! 

Num Jardim sem Flores! 
 

 
 

Não penses que com as suas palavras, 

Irei me esquecer de você, 

Pois não encontro um motivo, que seja, 

Para lhe ofertar mágoa, 

Ao invés de ternura... 
 

Aliás, compreensão e tolerância, 

São as palavras-chaves, 

Desse nosso desentendimento, 

Já que, se houve realmente sentimento, 
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Há de nos socorrer: O BURILAMENTO!... 
 

Escola bendita da Vida... 

Terra de todos nós, 

Se hoje a desprezamos o ensinamento, 

Amanhã, não nos dará: 
 

Nada menos do que tormenta, 

Nada menos do que dor, 

Nada menos do que lágrimas, 

E nada menos do que amargor... 
 

Oh, Senhor! tende piedade de nós, 

Somos ainda os cegos do caminho, 

Não nos deixa cair mais do que ontem, 

Remetendo-nos para a glória do Teu Céu... 
 

Somos teus filhos ingratos, e irmãos desprevenidos, 

Por enquanto: 

Amantes da loucura, 

Insensatos e maledicentes... 
 

Entretanto, Bom Pastor Celeste: 
 

Resgata-nos hoje, 

Amanhã e sempre, 

Pois, sem Ti nada somos, 

Senão trágicos jardins: sem flor!... 
 

 
 
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 11 de outubro de 2015) 



          Livro # 16: “Elvis & Amigos – Vol. 2 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
103 

Ed. e-book: 
2016 

   Nota do médium: A querida Liz Taylor, aqui, foi 

auxiliada pelo Espírito do grande poeta português: 

João de Deus, que já havia psicografado por 

intermédio de Chico Xavier, na belíssima obra de sua 

mediunidade: “PARNASO DE ALÉM-TÚMULO” (FEB). 
 

 
 

Não temas, filho meu! Se hoje choras sobre a dor de 

uma perda querida, 
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Sofres com coragem, e te resigna... 

Amanhã, começarás um novo dia, ofertando-te 

bênçãos divinas, em forma de nova oportunidade, 

esperança, paz, luz e alegria!... 

Convidando-lhe a ser feliz, sempre com Jesus! 

Espírito André Luiz                                   
Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 11 de outubro de 2015) 
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As despedidas 
dos Bons Espíritos  

__________ 
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, 

surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida 

médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) do Espaço 

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 

trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou 

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 

pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 

Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 

localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 

na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 

projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 

tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 

nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos      

André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Data da foto (acima): Elvis Presley, “Hawaii TV Show, 1973”.  

Show beneficente assistido por mais de um bilhão de pessoas no mundo, à 

época, a maior transmissão por satélite de todos os tempos. 

 

Elvis & Amigos 

V  O  L  U  M  E  # 2  

Do Céu para a Terra... Aloha! 
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Bom Dia Princesa! 
Bom dia, linda princesa... Tudo bem com você? Já estava morrendo 

de saudades suas, por isso estou lhe escrevendo para lhe dizer: 
 

NO CORAÇÃO DOS ANJOS DE DEUS... LÁ NO INFINITO DO 
CÉU... EXISTE UMA ESTRELINHA MUITO LINDA... 

 

POIS BEM, CERTA VEZ ELA SE ENCONTRAVA BATENDO 
APENAS UMA DE SUAS DIVINAS AZINHAS... 

 

ENTÃO, PREOCUPADO COM A SUA SITUAÇÃO... DEUS LHE 
PERGUNTOU: 

 

- O QUE LHE FALTA, MINHA DOCE CRIANÇA DE LUZ? 
 

- OH! PAI CELESTIAL... POR FORA DE MIM, APENAS UMA ASA 
QUE POSSA ME AJUDAR A SUBIR MAIS ALTO NA MINHA 

BUSCA CONSTANTE POR TI... 
 

ENTRETANTO, POR DENTRO DE MEU CORAÇÃO, LÁ BEM NO 
FUNDO DE MINHA ALMA, EXISTE UM PEQUENO BURACO, NÃO 
MUITO ESCURO, MAS QUE ESTÁ PRECISANDO DE UMA "LUZ" 
QUE POSSA ME AJUDAR A COMPREENDER MELHOR A VIDA E 

O UNIVERSO... 
 

- AH! JÁ SEI, MINHA FILHINHA QUERIDA – RESPONDEU DEUS 
TODO SORRIDENTE. 

 

VOU LHE PROVIDENCIAR UMA ALMA BOA, JUSTA E BELA, 
AMANTE DA ARTE E DO AMOR VERDADEIRO... 

 

-?! 

 

NÃO SE PREOCUPE, MINHA LINDA PRINCESA DE LUZ... 

COM ELA, OU ELE (RISOS DE DEUS!), VOCÊ PODERÁ TER O 
QUE DESEJAR NA VIDA, CONTANTO QUE VOCÊ AME, SIRVA E 

APRENDA SEMPRE, E CADA VEZ MAIS, QUE AS COISAS 
SUPERFICIAIS, MESMO QUE APARENTEMENTE QUEBRADAS 

OU DESTRUÍDAS, SERÃO SEMPRE SUPERFICIAIS... 

MAS AS COISAS DO CORAÇÃO NUNCA DEIXARÃO DE SER 
VERDADEIRAMENTE REAIS... 
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Com isso, O Pai curou a sua asinha quebrada, confiante de que 
aquela linda anjinha haveria de seguir os seus passos, dali pra 
frente, na certeza de que SEM AMOR NADA SERÍAMOS!... 

 

 
 

Espírito Elvis Presley 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 05 de novembro de 2015) 

Portanto, minha filha querida, precisamos, sim, cuidar das coisas 
daqui: estudando, trabalhando, passeando, nos divertindo, enfim... 

Mas, o que temos em nosso coração: como a bondade, a lealdade, 
e, principalmente, O AMOR... é que nos fará toda a diferença... 

 
   Nota do médium: Carta espiritual psicografada de maneira 
espontânea, endereçada a uma jovem e encantadora garota de 15 anos, 
residente no interior de Minas Gerais, Brasil. 
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“SOMOS HERDEIROS DE NÓS MESMOS, DIANTE DA 

PATERINIDADE DE DEUS, QUE NOS CONSAGRA CERTA LIBERDADE 

DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIAS E ACONTECIMENTOS DA VIDA, 

APARENTEMENTE CASUAIS, MAS QUE NA VERDADE ESTÃO SOB O 

CONTROLE ATENTO E MATEMATICAMENTE PERFEITO DO CRIADOR 

DE TODAS AS COISAS.”  

ESPÍRITO ANDRÉ LUIZ                                                                                  

VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM). 
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Harriet Elizabeth Beecher-Stowe 

A Reencarnação Passada da                                         

Sra. Marcela Martins de Paula 

    

Num diagrama perfeito das Vidas Sucessivas, vemos se apresentar os 

quadros maravilhosos das personalidades passadas, futuras e presentes, 

que, indiscutivelmente, passam a vibrar na intimidade do Espírito Eterno, 

numa caminhada incessante para Vida Perfeita. 

Epócas que se foram, se manifestam no hoje em forma de múltiplas 

experiencias emocionais e sentimentais, demonstrando, para cada um de 

nós, em particular, que no decorrer de nossa evolução contínua para 

Deus seremos sempre o que fomos, indiscutivelmente melhorados, 

embora, a cada passo do caminho perpétuo de nosso crescimento 

Espiritual, estejamos a promover em nosso intimo aquele dejà vú 

psicológico, compreendendo que para sermos o Homem do Futuro 

jamais prescinderemos “de nossa bagagem passada”. 

Sim, somos verdadeiramente Caminhantes da Luz, movendo-nos pelo 

amor e pela moral sempre elevada, já que se não for dessa maneira 

ficaremos sempre para trás, nesta Embarcação Perfeita da Vida 

Universal.                                                                                                  

André Luiz (Espírito)                                                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                

(Salvador/BA, 20 de outubro de 2015, às 08hs11min). 
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Com a Palavra, Gabriel Delanne! 
   Somos de parecer que “toda e qualquer informação sobre as ocorrências do 

Mundo Espiritual”, sem qualquer peso para as nossas consciências, deve 

sempre passar pelo crivo da mais apurada racionalidade e da mais 

insofismável investigação, pois, se de um lado, estamos havidos pelas 

impressionantes informações de cunho espiritualista, de outro, não podemos 

deixar que a nossa paixão fique subordinada às especulações meramente 

sentimentais, embora profundamente veneráveis, não são as mais resistentes 

a qualquer investida por parte dos investigadores notáveis que, desde sempre, 

se debruçam sobre os fatais episódios da Mediunidade, da Reencarnação e 

da Vida Espírita, em suas múltiplas facetas. 

   Por este motivo, trazemos aqui mais algumas fortes evidências que nos 

sugerem isto, quando não assumem um papel preponderante diante da 

verdade absoluta dos fatos legitimamente apresentados, desta vez, 

descortinando para todos nós a absoluta veracidade dos fatos matematicos da: 

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, de uma maneira que 

fica absolutamente (que os sérios estudiosos nos perdoe a pedancia!), 

comprovado de que os Espíritos do Senhor marcaram de maneira perfeita, e 

mesmo milagrosa, a passagem de São Luis de França pelas lendárias 

narrativas apostólicas, seja nas do Espiritismo-Evangélico ou muito 

especialmente pelas ocorrências naturais da História dos grandes mártires e 

heróis do Espiritualismo, aliás, como veremos aqui, não apenas pelas 

impressionantes imagens fotográficas que apresentamos mais atrás e mais a 

frente, mesmo que se configurando numa prova inquestionável da 

reencarnação da grande médium norte-americana em análise, isto, em pleno 

solo brasileiro, mas com as devidas análises dos números e dos cálculos 

processados a partir de datas especificas de ambas as figuras, do passado 

e do presente, quanto a ligação das duas personalidades femininas com a atual 

misão de São Luis IX, na personalidade atual do médium baiano Vivaldo P. S. 

Filho. 

   Não poderiamos ser mais precisos. 

   Ficará evidente, ao olhar de cada atento investigador, que os 

números são ferramentas preciosas de todo aquele estudioso que 

pauta suas observações e seus estudos pela ampulheta da 

severidade cientifica. 

   Apenas desejamos bons estudos e muita reflexão, compreendendo que a 

nossa doce e venerável irmã Marcela Martins de Paula 

(Varginha/MG, Brasil), dentro do conjunto de tarefas de Vivaldo/São Luis de 

França, aparece aqui como a sua generosa e encantadora alma-querida, 
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companheira de lutas e tarefas em diversas etapas das Vidas Sucessivas 

sobre a face do Planeta Terra. 

   Consagremos a ambos, à nossa Marcela e ao Vivaldo, as personagens 

principais desse novo enredo romântico das Vidas Sucessivas, 

alinhavadas pela Lógica Sentimantal da Mente Divina de Deus, o nosso 

mais sicero voto de felicidade, pois se as demais companheiras, que 

integram o santo cortego das: CINCO MULHERES BIBLÍCAS da “Nova 

Genealogia do Cristo”, não foram capazes de, nesta atual existencia, lhe 

aceitar o coração sipático e gentil, pois que somam-se ao grupo de criaturas da 

fé Cristã que estão envolvidas em diversas outras tarefas de renovação initma 

(que, que por motivos diversos, lhes impossibilitaram a devida conclusão de 

suas específicas missões junto ao grande Apóstolo Espiritual da Terceira 

Revelação, rei Luis IX de França/Vivaldo), esta, sim, poderá lhe atender às 

rogativas do coração, não somente lhe devotando amizade e respeito, mas, 

especialmente o amor que ele tanto buscou nestes seus cinquenta e um anos 

de experiencia carnal, invariavelmente, sofrendo, gemendo e chorando, mas 

também: sorrindo, dançando e cantando sempre na companhia dos seus 

dedicados Guias e Benfeitores Espirituais, que no decorrer dos últimos vinte 

anos  de tarefas santificantes na Mediunidade Com Jesus Cristo tem até 

mesmo se materializado diante dos seus olhos, dentre outros aspectos muito 

impressionantes da Vida Psíquica do Espírito Imortal, muito curiosos para as 

coisas da alma eterna, com a intenção de não lhe deixar abater, de todo, a 

certeza da divina assistência que se derrama sobre a sua cabeça, pois, embora 

a sua fé viva nos seus Amigos da Vida Maior, não poderíamos lhe exigir 

perfeição, já que perfeito mesmo somente temos o Criador. 

   Este foi, absolutamente, mais um (re) encontro Escrito nas Estrelas. 

    

UM ESPÍRITO CHEIO DE GRAÇA E BELEZA QUE CONJUGA, EM DUAS 

REENCARNAÇÕES DISTINTAS, A GENEROSIDADE DAS ALMAS BOAS. 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

MARCELA MARTINS DE PAULA 

25/10/1966 

- 25: Na soma do 2 + 5 = 7. O exato mês (7) de nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho/São Luis de França. 

- 10: O exato dia (10) do nascimento Vivaldo P. S. Filho/São 

Luis de França. 

- 19 (1 + 9) = 10. O Dia do nascimento de Vivaldo na atual 

reencarnação. 

- 64 (ano de nascimento de Vivaldo) para 66 (ano de 

nascimento de Marcela) = 2. Que naturalmente nos sugere o 

reencontro dessas duas (2) almas românticas da Vida Superior, 

reencarnadas no século 20 (na soma dos: 1 + 9 (64) = 10. E do 

outro 1 + 9 (66) = 10). 

   Mas evidentemente que isto não nos basta: 

- Ano de nascimento de Harriet: 1811. 

- Ano de nascimento de Marcela: 1966. 

   São passados 155 anos entre uma reencarnação e a outra. 

- Ano da morte de Harriet: 1896. 

- Ano de nascimento de Marcela: 1966. 

  São transcorridos 100 anos entre a desencarnação de uma e a 

reencarnação da outra. 

  Somemos: 155 (anterior) + 100 (acima) = 255. 

- 2 + 5 = 7. O exato mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis de França). 

- 5 + 5 = 10. O exato dia (10) de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis de França). 
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   Embora, já tenhamos evidências suficientes para que possamos 

dar um veredicto favorável ao quadro de Reencarnação 

Programada para a Sra. Marcela M. de Paula e do nosso 

companheiro Vivaldo, dentro do contexto doutrinário do Espiritismo, 

obviamente que cada qual se movimentando na sua especialização, 

seja na mediunidade, como é o caso de Vivaldo (São Luis), como na 

atividade profissional que, ora, a nossa Marcela (Harriet) promove 

com a sua natural competência, vejamos que ainda podemos trazer 

à lume, às nossas reflexões, mais alguns subsídios aritméticos, isto, 

na intenção de consolidar o quadro inquestionável das suas missões 

em conjunto, claro, e evidentemente, caso haja interesse e esforço 

por parte de ambos em continuarem a trilhar juntos pelos 

caminhos da vida material, como devidamente programado antes da 

atual reencarnação, e até mesmo com muitos séculos de 

antecedência, assunto este que já foi objeto de estudo em obras 

anteriores pela Equipe da Verdade, por intermédio do nosso 

mensageiro reencarnado. 

   Tomemos os números acima, mas de uma maneira um 

pouco diferente para que não deixemos passar a excelente 

oportunidade em “fechar esta conta” de maneira múltipla: 

- 155 e o 1 (do 100): 1 + 5 + 5 + 1 = 12. Pode representar muito 

bem o ano de 2012, quando Vivaldo dá inicio a sua tarefa na 

psicografia, propriamente dita, e recebe a obra que dá origem a 

todo este manancial de informações reveladoras, por conta da 

Caravana dos Espíritos da Luz da 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

que chegam para lhe assistir as tarefas mediúnicas: “MENSAGENS 

DE ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, Coordenação de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem ao livro: 

“VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

- 1 + 2 (do número 12 acima) = 3. Foi o exato período de anos 

(três anos: de 2012 para 2015) que levou, desde o inicio de suas 

tarefas na psicografia, seguindo um projeto superior para 

Revelações Transcendentais, até que ele, finalmente, 

viesse a reencontrar com Marcela (Harriet). 
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   Como vemos, meus amigos, a precisão matemática se apresenta 

de maneira inquestionável, quando mais uma vez podemos apreciar 

a natureza toda especial da Matemática Divina de Deus se 

manifestando em forma de “SINAIS” E “CÓDIGOS” SECRETOS, 

somente possíveis de terem sido revelados por meio da devida 

DECODIFICAÇÃO DOS NÚMEROS-CHAVES providenciada pela 

mecânica muito racional, quanto inquestionável, da Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”. 

 

   Testemunhamos aqui, encadeamentos e sincronismos 

perfeitos de números e datas-chaves de natureza histórica 

que, racionalmente, nos comprova que, realmente, estas duas 

almas queridas: Marcela Martins (Harriet Elizabeth 

Beecher-Stowe) e Vivaldo P. S. Filho (São Luis de 

França), já estavam perfeitamente predestinadas ao 

reencontro, embora dentro de certas nuanças de probabilidades 

que, forçosamente, entram no intricado Esquema Reencarnatório 

das Grandes Almas do Mundo Espiritual Superior. 

Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

    Um outro fato que merece a nossa completa atenção, é o de 

encontrarmos na obra: “AS MULHERES MÉDIUNS” (Carlos 

Bernardo Loureiro/Editora da FEB), em sua 3ª. edição, do ano de 

1996 (o exato ano de 1996 do inicio das tarefas mediúnicas de 

nosso Vivaldo, como pode muito bem ser comprovado pelos seus 

documentos digitais que foram utilizados para a produção de sua 

primeira obra mediúnica: “MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/Relatos de um Médium Espírita”), quando da referência 

pelo seu eminente autor, Dr. Bernardo Loureiro, entre a missão 

passada de: Harriet (como veremos mais a frente na sua biografia) 

e a do grande poeta brasileiro: Castro Alves, levando-se em 

consideração que esta, a de Castro Alves, fora uma das encarnações 

passadas de Vivaldo P. S. Filho (São Luis de França), como está 
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muito bem e matematicamente documentado na obra (em três 

volumes): “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação 

Espírita”. 

   Agora, vejamos que tudo isto fora realizado sem qualquer 

premeditação, e numa época em que Vivaldo & Marcela não 

haviam ainda se conhecido nesta atual reencarnação. 

   Ou seja, impossível mesmo de se pensar numa 

possibilidade de fraude. 

   Que Deus nos conceda a sua paz e seja sempre louvado por cada 

um de nós. 

 

 

Gabriel Delanne (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22 de outubro de 2015) 
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   Nota do médium: O grande Gabriel Delanne, quando encarnado, foi 

um dos valorosos continuadores de Allan Kardec na França, além de 

seriíssimo e competente investigador dos fenômenos psíquicos, que 

contribuiu com suas obras literárias de maneira decisiva para a melhor 

compreensão dos múltiplos casos da Mediunidade e da Imortalidade, 

como um todo. 

   

   Por nossas obras mediúnicas, os amigos leitores mais assiduos já 

tomaram conhecimento de que o querido cantor norte-americano Elvis 

Presley foi a reencarnação de Gabriel Delanne, algo que também foi 

revelado pelos nossos Guias Espirituais por meio de inquestionáveis 

“sinais” e “códigos” matemáticos  (além das ferramentas da nossa 

faculdade mediúnica!) que fazem parte da narrativa histórico-pessoal de 

ambas as personalidades, num único Espírito. 

 

   Apresentamos o nosso preito de gratidão e de reverência aos sábios 

idealizadores quanto aos milhares de estudantes da: OBMEP 2015 – 

11ª. OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS. 
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   Capitulo XIV 

   Pedimos vênia à Diretoria da FEB para transcrever alguns lances do primoroso 

livro do escritor Carlos Bernardo Loureiro: “As Mulheres Médiuns”, tendo em 

vista a sua importância literária, que nos mostra o sacrifício de algumas médiuns, 

de valor incontestável, na época em que o Espiritismo começava a lançar raízes no 

mundo em que vivemos. 

   Tomamos a liberdade de recomendar a todos os espíritas conscientes a leitura 

deste livro, para tomarem conhecimento do trabalho realizado por nossas irmãs em       

Humanidade e, se possível, seguirem o seu exemplo. 
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   Além dos nomes mencionados no transcurso deste modesto trabalho, 

acrescentamos outros, que vêm a seguir. 

 

“A Cabana do Pai Tomás” 
 

 
Reprodução Web 

   Deve-se a essa revolução o fim do cativeiro dos nossos irmãos de 
cor naquele grande país, e é muito importante, para nós, os espíritas, 

tomarmos conhecimento desse fato histórico da Humanidade. 
 

   Pelo que se lê no livro, através das declarações da própria Senhora 

Harriet, não foi ela a sua autora. Um escritor desencarnado, portador 

de grande inteligência, desejando concorrer para a libertação desses 

nossos irmãos, aproveitou a mediunidade daquela irmã, que ela 

mesma ignorava possuir. 

 

   Lendo o texto em estudo, chegamos a essa conclusão. 

 

   Assim, seguem abaixo as narrativas da grande médium. 

 

Histórico 

 

   “Harriet Elizabeth Beecher-Stowe, filha do casal Lyman Beecher 

e Roxana Foot, nasceu em Litchfield, Estados Unidos, em 14 de junho 

de 1811, e faleceu em Hartford, Connecticut, a 1 º de julho de 1896. 

 

   Seus pais eram descendentes dos fundadores de New Haven. 

Depois da morte de sua mãe, em 1815, estudou num colégio de 

Hartford onde, mais tarde, viria a lecionar. Em 1832, seu pai mudou-

se para Cincinnati, Ohio, levando consigo toda a família. 

http://www.casadamaepobre.org/wp/tag/cabana-do-pai-tomas/
http://www.casadamaepobre.org/wp/wp-content/uploads/2014/03/sergio-cardoso-a-cabana-do-pai-tomas.jpg
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   Ali seria o berço do primeiro livro da autora, que ela começou a 

“ver” e “ouvir”. Era um romance emocionante sobre escravidão e 

suas visões ela foi passando para o papel. Assim surgiu o famoso 

romance abolicionista A Cabana do Pai Tomás, que alcançou incrível 

repercussão e determinou a Guerra de Secessão, a qual se prolongou 

por três anos (1861 -1864) e em que os Estados abolicionistas do 

Norte, lutando contra os escravagistas do Estados do Sul, venceram e 

aboliram a escravidão nos Estados Unidos da América do Norte. 

 

   O meio familiar em que viveu Harriet Beecher-Stowe, pode ser 

considerado como favorável a intervenções espirituais. A propósito, o 

Prof. James Robertson, em artigo publicado na célebre revista “Ligth”, 

afirma que o marido da médium, o Prof. Steewe, era vidente. Ele via, 

muitas vezes, ao seu redor, fantasmas de maneira tão nítida e 

natural que, por vezes, lhe era difícil discernir os encarnados dos 

desencarnados. 

 

   E relativamente ao seu grande romance, eis o que a referida revista 

publica em 1898: 

 

   A Srª Howard, amiga íntima da Srª Beecher-Stowe, forneceu essas 

curiosas indicações pertinentes às modalidades nas quais o famoso 

romance foi escrito. As duas amigas estavam em viagem e pararam 

em Hartford para passarem a noite em casa da Sra. Perkins, irmã da 

Srª Stowe. Elas dormiram no mesmo quarto. A Srª Howard deitou-se 

imediatamente e ficou, do seu leito, observando sua amiga ocupada 

em pentear, automaticamente, seus cabelos anelados, deixando 

transparecer em seu rosto intensa concentração mental. Neste ponto, 

a narradora continua assim: ‘Finalmente Harriet pareceu sair desse 

estado e disse-me: ‘Recebi, nesta manhã, carta do meu irmão Henry 

que se mostra bastante preocupado a meu respeito. Ele teme que 

todos esses elogios, que toda esta notoriedade que se criou em torno 

de meu nome, produzam efeito de provocar em mim uma chama de 

orgulho que possa prejudicar minha alma de cristã’ .  Isto dizendo, 

pousou o pente, exclamando: ‘Meu irmão é, incontestavelmente, uma 

bela alma, porém, ele não se preocuparia tanto com este caso. Se 

soubesse que este livro não foi escrito por mim’. -‘Como? perguntei 

eu, estupefata, não foi você quem escreveu a Cabana do Pai Tomás? 

– ‘Não, respondeu ela, – não fiz outra coisa senão tomar nota do que 

vi’. – ‘Que está dizendo? Então você nunca foi aos Estados do Sul?’ – 

‘É verdade, todas as cenas do romance, uma após outra, se me 

desenrolaram diante dos olhos e eu descrevi o que via’. Perguntei 

ainda: ‘Pelo menos você regulou a sequência dos acontecimentos?’ – 

‘De modo nenhum, respondeu-me ela. Annie me censura por ter feito 

morrer Evangelina (personagem do romance). Ora, isto não foi por 

minha culpa; não podia impedi-lo. Senti-o mais do que todos os 

http://www.casadamaepobre.org/wp/tag/cabana-do-pai-tomas/
http://www.casadamaepobre.org/wp/tag/sra-beecher-stowe/
http://www.casadamaepobre.org/wp/tag/cabana-do-pai-tomas/
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leitores de minha história. Foi como se a morte tivesse atingido uma 

pessoa de minha família. Quando a morte de Evangelina se deu eu 

fiquei tão abatida que não pude retomar à pena por mais de duas 

semanas.’ Perguntei-lhe então: ‘E sabia que o pobre pai Tomás devia, 

por sua vez, morrer?’ – ‘Sim, respondeu-me ela, disto eu sabia desde 

o princípio; porém ignorava de que morte iria morrer. Quando 

cheguei a este ponto da história, não tive mais visões durante algum 

tempo’. ” 

 

  Na mesma prestigiosa revista, relata-se o seguinte episódio. 

 

   “Certa tarde, a Sra. Beecher-Stowe passeava sozinha, como de 

hábito no parque. O capitão X viu-a, aproximou-se dela e, 

descobrindo-se respeitosamente, disse-lhe: – ‘Na minha mocidade, li 

também, com intensa emoção, A Cabana do Pai Tomás. Permita-me 

apertar a mão da autora do célebre romance’. A escritora, 

septuagenária, estendeu-lhe a mão, notando, entretanto, vivamente: 

– ‘Não fui eu quem o escreveu’. 

 

   ‘Como, não foi a Srª?’ perguntou o capitão, surpreso. ‘Quem o 

escreveu então?’ Ela respondeu: – ‘Deus o escreveu. Foi Ele quem 

mo ditou’. 

 

   As visões de Harriet Beeecher-Stowe guardam certa analogia com 

as que ocorriam com os romancistas Charles Dickens e Honoré de 

Balzac. Eles viam desfilar, subjetivamente, cenas e personagens que 

tinham imaginado. “A diferença entre as de ambos os gênios da 

literatura e as da Srª Beecher-Stowe observa, oportunamente, o 

Prof. Ernesto Bozzano – parece, então, consistir nesta última 

circunstância: eles assistiam ao desenvolvimento dos acontecimentos 

que sua imaginação consciente tinha criado, ao passo que a Srª 

Beehcer-Stowe assistia, passivamente, ao desenrolar de eventos que 

não tinha criado e que estavam, muitas vezes, em oposição absoluta 

à sua vontade, pois que, por ela, não teria feito morrer duas santas 

personagens do romance’. O que prova que a célebre escritora era 

médium escrevente, circunstância que se acha confirmada por fatos 

assinalados na sua biografia, segundo os quais ela era sujeita a “fase 

de ausência psíquica” que eram, com toda verossimilhança, estados 

evidentes de transe.” 

 

   “Por outro lado – observa o Prof. Emesto Bozzano – notarei que a 

exclamação da Sra.  Beecher-Stowe ‘Deus o escreveu!’, subentende 

que o ditado mediúnico se realizou sob forma anônima, isto é, que o 

agente espiritual, que operava, ocultava a própria identidade, 

limitando-se. ao que parece, a cumprir na Terra a Missão de que se 

encarregara: a de contribuir, eficazmente, graças a uma narrativa 

http://www.casadamaepobre.org/wp/tag/cabana-do-pai-tomas/
http://www.casadamaepobre.org/wp/tag/sra-beecher-stowe/
http://www.casadamaepobre.org/wp/ernesto-bozzano/
http://www.casadamaepobre.org/wp/tag/prof-emesto-bozzano/
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emocionante e pungente, para a obra humanitária da redenção de 

uma raça oprimida”. 

 

   O que aconteceu com a Srª  Beecher-Stowe aconteceria, guardadas 

as devidas proporções, com Antônio de Castro Alves. 

 

   Assim como a médium norte-americana jamais esteve nos Estados 

do Sul, onde se consolidou a escravidão, também o poeta baiano, 

segundo consta, jamais pôs os pés em um navio negreiro. Ambos, 

contemporâneos, descreveram, em prosa e verso, o drama fantástico 

e absurdo de seres humanos que eram tratados como animais. A 

obra psicografada pela Srª Beecher-Stowe comoveu toda a grande 

nação americana, conseguindo despertar o sentimento de 

solidariedade e respeito à pessoa, assim como a poesia candente de 

“Navio Negreiro”, “Os Escravos” e “Vozes D’ África”, sensibilizou o 

povo brasileiro, levando-o a assumir franca posição favorável à 

abolição da escravatura. Teria sido Castro médium? Acreditamos que 

sim. 

 

   O ser espiritual que o inspirou, e não se identificou, contribuiu, 

competentemente (assim como a entidade anônima da Srª Beecher-

Stowe), para a erradicação de uma das mais aberrantes e terríveis 

“chagas da Humanidade”. Os planos espirituais superiores “agem 

onde querem”, isto é, em qualquer lugar, em todas as latitudes 

terrenas, universalizando, de forma silenciosa, a mediunidade, 

segundo já preconizou o Professor Humberto Mariotti. Deduz-se, daí, 

que o processo mediúnico é, realmente, como afirmou o Mestre Allan 

Kardec, um atributo eminentemente humano, que se projeta, sob os 

auspícios dos seres invisíveis, em meio às sociedades terrenas, 

contribuindo para o crescimento ético e espiritual, a despeito de 

certas e acacianas “disposições em contrário”. 

 

 

http://www.casadamaepobre.org/wp/as-mulheres-mediuns/#more-9364 

http://www.casadamaepobre.org/wp/tag/sra-beecher-stowe/
http://www.casadamaepobre.org/wp/tag/sra-beecher-stowe/
http://www.casadamaepobre.org/wp/tag/sra-beecher-stowe/
http://www.casadamaepobre.org/wp/tag/allan-kardec/
http://www.casadamaepobre.org/wp/tag/allan-kardec/
http://www.casadamaepobre.org/wp/as-mulheres-mediuns/#more-9364
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Sta. Bárbara de Nicomédia 

   Bárbara de Nicomédia foi uma virgem mártir no século III comemorada 

como santa cristã na Igreja Católica Romana e na Igreja Ortodoxa. Em Portugal 

e no Brasil, tornou-se popular a devoção à Santa Bárbara, invocada como 

protetora por ocasião de tempestades, raios e trovões. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Virgindade_religiosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica_Romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Ortodoxa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tempestade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A2mpago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trov%C3%A3o
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História 

   Santa Bárbara foi, segundo a Tradição católica, uma jovem nascida na 

cidade de Nicomédia (na região da Bitínia), atual Izmit, Turquia nas margens 

do Mar de Mármara, isto nos fins do século III da Era cristã. A moça era a filha 

única de um rico e nobre habitante desta cidade do Império 

Romano chamado Dióscoro. 

   Por ser filha única e com receio de deixar a filha no meio da sociedade 

corrupta daquele tempo, Dióscoro decidiu fechá-la numa torre. Santa Bárbara 

na sua solidão, tinha a mata virgem como quintal, e questionava-se se de fato, 

tudo aquilo era criação dos ídolos que aprendera a cultuar com seus tutores 

naquela torre. 

   Por ser muito bela e, acima de tudo, rica, não lhe faltavam pretendentes 

para casamentos, mas Bárbara não aceitava nenhum. 

   Desconcertado diante da cidade, Dióscoro estava convencido que as 

"desfeitas" da filha justificavam-se pelo fato dela ter ficado trancada muitos 

anos na torre. Então, ele permitiu que ela fosse conhecer a cidade; durante 

essa visita ela teve contato com cristãos, que lhe contaram sobre os 

ensinamentos de Jesus sobre o mistério da união da Santíssima Trindade. 

Pouco tempo depois, um padre vindo de Alexandria à batizou. 

   Em certa ocasião, seu pai "decidiu construir uma casa de banho com duas 

janelas para Bárbara. Todavia, dias mais tarde, ele viu-se obrigado a fazer uma 

longa viagem. Enquanto Dióscoro viajava, Barbara ordenou a construção de 

uma terceira janela na torre, visto que a casa de banho ficara na torre. Além 

disso, ela esculpira uma cruz sobre a fonte". 

   O seu pai Dióscoro, quando voltou, "reparou que a torre onde tinha trancado 

a filha tinha agora três janelas em vez das duas que ele mandara abrir. Ao 

perguntar à filha o porquê das três janelas, ela explicou-lhe que isso era o 

símbolo da sua nova Fé. Este fato deixou o pai furioso, pois ela se recusava a 

seguir a Religião da Roma Antiga. 

Sentença de Morte 

   Debaixo de um impulso e fúria, e obedecendo à sua tradições romanas, 

Dióscoro denunciou a própria filha ao prefeito Martiniano que a mandou torturar 

numa tentativa de a fazer renunciar sua fé, fato que não aconteceu. Assim, 

Márcio condenou-a à morte por degolação". 

   Durante sua tortura em praça pública, uma jovem cristã de nome Juliana 

denunciou os nomes dos carrascos, e imediatamente foi presa e entregue à 

morte juntamente com Bárbara. 

   Ambas foram levadas pelas ruas de Nicomédia por entre os gritos de raiva da 

multidão. Bárbara teve os "seios cortados, depois foi conduzida para fora da 

cidade onde o seu próprio pai a executou, degolando-a. Quando a cabeça de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o_cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicom%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%ADnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Izmit
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar_de_M%C3%A1rmara
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_III
https://pt.wikipedia.org/wiki/Era_crist%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3scoro&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Torre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beleza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matrim%C3%B4nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADssima_Trindade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Janela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o_na_Roma_Antiga
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Martiniano_(prefeito)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carrasco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seio
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Bárbara rolou pelo chão, um imenso trovão estrondou pelos ares fazendo 

tremer os céus. Um relâmpago flamejou pelos ares e atravessando o céu fez 

cair por terra o corpo sem vida de Dióscoro. 

Atribuições de Santa Bárbara 

   Depois deste acontecimento contado nesta lenda, Santa Bárbara passou a 

ser conhecida como "protectora contra os relâmpagos e tempestades" e é 

considerada a Padroeira dos artilheiros, dos mineiros e de todos quantos 

trabalham com fogo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rbara_de_Nicom%C3%A9dia 

  

Detalle de la figura que contiene las presuntas reliquias de Santa Bárbara en Burano, Venecia. 

Santa Intacta: http://santosintactos.blogspot.com.br/  

   Engraçado, semana passada assisti o filme sobre a vida dela. Se te contar 

uma coisa vc vai duvidar de mim?... kkkk... Fala... Quando era criança... 

Até os 12 anos mais ou menos... Tinha medo de dormir sozinha... Aí dormia 

sempre com uma de minhas irmãs... Viu... q sonhava com túmulos... Que a 

pessoa ficava por cima... receber pá de cimento... E ficava a forma do 

corpo, sabe?... Exatamente, como na fotografia... Aí, andei pesquisando 

alguns túmulos... Isso... credooooo... E em outros soldados que me 

encurralavam... num beco... Aí, meu DEUS! 

   Diálogo original mantido pelo Facebook, em 24/10/2015, entre 

Vivaldo e Marcela M. de Paula, somente após ter sido revelado a 

ela a sua reencarnação passada como Bárbara de Nicomédia, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trov%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A2mpago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padroeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artilharia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mina_(minera%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1rbara_de_Nicom%C3%A9dia
http://santosintactos.blogspot.com.br/


          Livro # 16: “Elvis & Amigos – Vol. 2 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
126 

Ed. e-book: 
2016 

Um pensamento a mais! 

   Quem aguarda de nossa parte imprecisão e certa dose de inexperiência, 

acreditando que pelo fato de estarmos discutindo este assunto fora da 

esfera convencional da Doutrina, por entre alguma agremiação espírita 

formalizada, cremos que vai dar com os burros na água, pois uma vez 

verificando a quantidade imensa de evidências e provas numéricas, 

literárias & editoriais que os nossos sábios Instrutores Espirituais vêm 

nos fornecendo desde a época da edição (virtual) do nosso livro original: 

“São Luis IX”, no que toca a muito bem articulada VOLTA MATEMÁTICA do 

Espírito Luis de França, quando aqui nos deparamos com um belo exemplo 

de Vidas Sucessivas comprovadas, ‘ou pelo menos sugeridas’, isto no caso 

de os demais estudantes, bem intencionados ou mal intencionados, seja lá 

como for, não levarem sequer em consideração as imagens fotográficas de 

Marcela e Santa Bárbara, que chegam a gritar em nossos corações pela 

segura confiança que devemos ter nas coisas verdadeiramente do Mundo 

Espiritual Superior.  
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Uma Reencarnação Programada: Devidamente 

Decifrada à Luz da Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita” 

 

Segundo os nossos Benfeitores Espirituais, por meio ainda de nossas 

percepções clarividentes, psicoscópicas, e psicométricas, e também por 

precisos resultados matemáticos (“Numerologia Espírita”), 

encontrados a partir das datas de nascimento (e morte de Bárbara) de 

ambas as personagens e seguido rigorosamente ao cruzamento de dados 

matemáticos ai inseridos, chegamos à conclusão de que a Sra. Marcela 

Martins de Paula, positivamente, trata-se da reencarnação de Santa 

Bárbara de Nicomédia. 

Vivaldo P. S. Filho                                                                                                  

(Salvador/BA, 24 de outubro de 2015) 

   Nota do médium: A maioria das fontes históricas referentes à sua vida é limitada, ou 

imprecisa, entretanto os dados ou datas apresentadas abaixo, segundo nos orientam os 

Amigos Espirituais, correspondem com exatidão aos fatos por ela vividos, no que diz 

respeito ao ano de seu nascimento e morte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:Santos 

(acesso em 25/10/2015). 

Nascimento c. 280 em Nicomédia, atual Izmit,Turquia 

Morte c. 317 em Nicomédia 

Veneração 

por  

Igreja Católica,Umbanda e na Igreja Ortodoxa 

Festa 

litúrgica 

4 de Dezembro  

Padroeira  dos artilheiros, mineiros e dos que lidam 

com Fogo; contra tempestades, raios e trovões 

 

   Vejamos como aqui, a partir de fatos históricos em torno de datas 

de nascimento e de morte, podemos fazer a devida decifração dos 

“SINAIS” E “CÓDIGOS” SECRETOS para a positiva elucidação do 

quadro de: Reencarnação Programada para Marcela 

M. de Paula, quando ainda se encontrava na personalidade 

transitória de Bárbara de Nicomédia, isto naturalmente dentro do 

conjunto de tarefas a que ela está atrelada junto à Equipe do Espírito 

da Verdade, que tem em Vivaldo P. S. Filho (São Luis de França) o 

seu ponto de referência, ou de convergência: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portal:Santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/280
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicom%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Izmit
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/317
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicom%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_santos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umbanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Ortodoxa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_hagiol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calend%C3%A1rio_hagiol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrono
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artilharia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mina_(minera%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tempestade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A2mpago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trov%C3%A3o
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- Ano de nascimento de Bárbara: 280. Quando 2 + 8 = 10: O 

exato dia (10) de nascimento de Vivaldo P. S. Filho. 

- Ano da morte de Bárbara: 317. Aqui, temos: o # 4 (3 + 1), que é 

o exato mês (4) de nascimento de São Luis IX no século XIII 

(13). E a seguir: o # 7, que é o exato mês (7) de nascimento de 

Vivaldo, no século XX. Quando também temos: o # 17, que são o 10 

e o 7, ou seja: O exato dia (10) e mês (7) do nascimento de 

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

   Vemos que Santa Bárbara já estava predestinada a cumprir 

determinadas tarefas à Luz do Consolador Prometido. 

   E a Santa Profecia se cumpriu, pois agora, ela, Bárbara (Marcela), e 

ele, Vivaldo (Rei Luis IX), se reencontram em pleno século 21 para 

não somente se iluminarem pelo serviço venerável da divulgação 

espírita, mas muito especialmente para que possam, juntos, e unidos 

pelo carinho e pelo afeto sinceros, se renderem aos laços santificados 

do Amor Eterno. 

   Entretanto, nos recordemos de que Marcela M. de Paula 

apresenta as seguintes conexões matemáticas com Bárbara, 

embora as imagens fotográficas acima apresentadas (do corpo 

intacto de Santa Bárbara ao lado da de Marcela M. de Paula), 

além das elucidativas visões clarividentes do médium Vivaldo, 

quanto o diálogo mantido entre ambos somente após as 

revelações terem sido feitas a ela, são fortes evidências de que os 

Poderes de Deus se derramam sobre a sua cabeça santa e 

profundamente venerável: 

- Dia de nascimento de Marcela: 25. Quando 2 + 5 = 7. O exato 

mês (7) de nascimento de Vivaldo (São Luis). 

- Mês de nascimento de Marcela: 10: O exato dia (10) de 

nascimento de Vivaldo (São Luis). 

   Direcionemo-nos imediatamente para “O Evangelho Segundo O 

Espiritismo”, primeiramente no seu CAPÍTULO VII (que representa 

o # 7 encontrado acima), BEM-AVENTURADOS OS POBRES DE 

ESPÍRITO, para que possamos ver que “SINAL” DE DEUS foi 

deixado pelo Codificador (mesmo que intuitivamente!), para que 

agora pudéssemos desvendar todo este “mistério” do Mundo 

Espiritual: 
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- Itens 7 ao 10: MISTÉRIOS OCULTOS AOS DOUTOS E AOS 

PRUDENTES. A SITUAÇÃO NÃO PODERIA SE APRESENTAR MAIS 

PERFEITA! ENTRETANTO, NA SOMA DOS ITENS 8 + 9 (ENTRE 

AMBOS!) = 17. NOVAMENTE: O DIA (10) E O MÊS (7) DE 

NASCIMENTO DE VIVALDO/SÃO LUIS DE FRANÇA. 

  Partamos agora para o CAPÍTULO X (que representa o # 10 

encontrado mais acima), BEM-AVENTURADOS OS QUE SÃO 

MISERICORDIOSOS: 

- Este capítulo é particularmente especial, porém iremos nos dirigir 

para as INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS, já que ele 

milagrosamente se enquadra ao que estamos analisando e mesmo 

concluindo, de que a Mecânica da Matemática Transcendental 

serve para que nos posicionemos de forma absolutamente favorável à 

Reencarnação, com particular atenção para a Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, já que nos trás três respostas 

dadas pelo próprio Espírito São Luis (o nosso Vivaldo), nos Itens: 

19, 20, e 21.  

   Quando: 1 + 9 + 2 + 2 + 1 = 15. E mais: 1 + 5 = 6: O exato 

mês (6) de junho, do ano de 2012, quando Vivaldo (São Luis), a 

rigor, dá inicio a sua trajetória na mediunidade psicográfica (pois 

antes ele havia feito pequenas notas e páginas esparsas como 

rápidos exercícios psicográficos!), com o começo da produção da 

obra: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, com Espíritos Diversos, 

Coordenação Geral de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em 

homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB).  

   Os números encontrados até aqui, se encaixam perfeitamente 

dentro do esquema matemático de Santa Bárbara, no mesmo 

sincronismo que representa a VOLTA de São Luis IX na 

personalidade atual de Vivaldo P. S. Filho: 

- Ano de nascimento de Marcela: 1966. Quando: 1 + 9 + 6 + 6 

= 22. Numa leve brincadeira poética, podemos afirmar que aqui os 

vemos passeando suavemente como dois lindos cisnes 

encantados por entre as mansas águas da Vida Perfeita em Deus. 

Porém, se somarmos: 2 + 2 = 4. Que naturalmente representa: O 

mês (4) de nascimento do Espiritismo, com a publicação de “O 

Livro dos Espíritos”, em Paris, França, no dia 18 de abril de 

1857. 
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   Quando, no exato dia quatro (4) de dezembro se comemora o Dia 

de Santa Bárbara. 

   Verifiquemos, que coisa mais curiosa que neste mês (no dia 25 – 2 

+ 5 = 7, mês do nascimento de Vivaldo) de outubro (10 – dia do 

nascimento de Vivaldo) de 2015, a nossa venerável companheira 

das Altas Esferas da Vida Maior, Marcela Martins/Bárbara, completa 

exatos 49 anos de idade: 

- Temos o # 4: O Dia de Santa Bárbara. 

- Temos o # 9: O exato mês (9) de setembro, do ano de 2012, 

quando Vivaldo (São Luis) concluiu a primeira parte original da sua 

primeira obra, a rigor, pela mediunidade psicográfica: “MENSAGENS 

DE ALÉM-TÚMULO”, com Espíritos Diversos, Coordenação Geral de 

Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem ao livro: 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).  

 

   Sem contarmos que em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, o 

CAPÍTULO IV (4), NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE 

DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO, além do impressionante 

sincronismo com as ocorrências matemáticas de agora, 

apresenta-nos, na parte das INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS, dois 

preciosos itens assinados pelo Espírito São Luis (o nosso 

Vivaldo): - Item 24: LIMITES DA ENCARNAÇÃO. - Item 25: 

NECESSIDADE DA ENCARNAÇÃO. 

   
 

O simulador quântico funciona como um computador porque pode ser usado para fazer 
cálculos que reproduzem o comportamento de qualquer sistema que obedeça as leis da 

mecânica quântica. [Imagem: Harald Ritsch] 
    

   Seria um absurdo cogitar em contrário, ou seja, desfavorável ao 

impressionante trabalho de DECIFRAÇÃO OU DECODIFICAÇÃO 
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DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS por meio 

da “Numerologia Espírita”. 

Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

haverá de dar bons frutos dentro e fora do nosso meio 

doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo como uma 

Doutrina eminentemente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que Allan Kardec a conduziu de maneira 

cientificamente racional, e lógica. 

    

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

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

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

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

claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, invariavelmente 

inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, dos encarnados e 

dos desencarnados, bastando-nos apenas que lhes devassemos a 

intimidade da maneira matematicamente correta, que é através 

da própria obra Espírita, da de Allan Kardec & Francisco Cândido 

Xavier, muito especialmente pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, assim 

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

   

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

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 
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   É bem possível que em algum momento algum investigador venha 

a encontrar alguma falha, pois nada é perfeito, além de Deus, 

entretanto devemos entender que, diante de algum fato insólito, por 

mera especulação dos investigadores terrenos, em hipótese alguma 

desconsiderem o valor fundamental da Mediunidade, pois é 

exatamente nesta ferramenta divina que os médiuns idôneos e seus 

Guias Espirituais haverão de fazer toda a diferença, diante das 

insolúveis incógnitas do Mundo Material. 

   Meus irmãos, amados companheiros de Doutrina Espírita, como 

vimos aqui se desenrolar, de maneira tão naturalmente matemática, 

numa Mecânica Transcendente e mesmo sem precedente algum na 

História do Espiritismo, ou do Espiritualismo, tudo nos leva a crer, 

fielmente crer, que “Deus não joga dados com o Universo”, 

assim como nos esclareceu o grande cientista Albert Einstein, 

entretanto, mesmo que dentro de esquemas tão meticulosamente 

programados pelos Agentes da Eterna Luz, não poderemos nunca 

desconsiderar: o caráter todo especial do coração, pois cada 

criatura, filha do Altíssimo, tem a seu favor o direito de seguir por 

caminhos que lhe seja mais agradável, porque é livre para pensar e 

para escolher, embora, é verdade, que o dever sempre haverá de nos 

sinalizar pela consciência o rumo mais certo por caminhar.  

   Não vimos aqui um verdadeiro milagre? 

 

Inácio Ferreira (Espírito)                                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                   

(Salvador/BA, 25 de outubro de 2015, às 17hs36min) 
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   Nota do médium: Muitos espíritas já se tornaram fãs incondicionais do 

querido Dr. Inácio Ferreira, que têm psicografado com mais assiduidade 

pelo médium uberabense Carlos A. Baccelli.  

   Nesta mensagem transmitida por ele, à distância de nosso lar, ele teve o 

auxílio generoso do Espírito Rafael A. Ranieri, outro companheiro que 

também foi grande batalhador do Espiritismo em terras do Cruzeiro. 

 

“Other artwork at Leeds includes this 14th century Burgundian limestone sculpture of 

St. Barbara, the patron saint of artillery who lived in the 4th century CE. She cradles a 

tower in her left hand that symbolizes her imprisonment to discourage suitors”. 

http://myincrediblejourneys.blogspot.com.br/2006/04/british-museum-royal-mews-

lullingstone.html 

  

  
  
  
  

http://myincrediblejourneys.blogspot.com.br/2006/04/british-museum-royal-mews-lullingstone.html
http://myincrediblejourneys.blogspot.com.br/2006/04/british-museum-royal-mews-lullingstone.html
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Entre o fenômeno, que geralmente deslumbra, e o 

Evangelho, que te faz sentir, ficas com o Evangelho. 

Será a tua salvação!  

– Emmanuel (Espírito reencarnado)                                              
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 24 de junho de 2015) 
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A Mediunidade à luz 

da CIÊNCIA! 

As forças Divinas da Natureza sob a ótica 

da mediunidade de Vivaldo P. S. Filho 

 

Querido Irmão, se já te percebes sob a influência 

de determinada força invisível, antes de qualquer 

coisa, assegura-te se já possuis, no âmago da tua 

alma, alguma centelha de luz que possa lhe 

assegurar não apenas um cérebro vivo, e 

altamente capacitado para as realizações muito 

nobres de natureza intelectual, mas, acima de tudo, 

se já é capaz de amar, amar profundamente aos 

seres mais necessitados e na grande maioria das 
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vezes mais carentes do que ti mesmo, pois não 

podemos desconsiderar que: 

Na vida mental da Criatura, filha de Deus, vibra 

intensamente um sol bendito, que, 

indiscutivelmente, haverá de luzir tanto nas 

sombras como nas pequeninas claridades de nossa 

própria consciência. 

Entretanto, se não buscarmos nos abastecer sempre 

pelo combustível do sentimento, nobre e elevado, 

com toda certeza que a nossa razão haverá de se 

turvar diante da obscuridade do mundo que acaba 

de apagar esta nossa pequenina claridade, mesmo 

que por enquanto. 

Cérebro e Coração! São duas preciosas ferramentas 

do Espírito Imortal que não podem caminhar 

separadamente, sob hipótese alguma! 

 

Espírito André Luiz                                                                                                                  
Vivaldo P. S. Filho (médium) 
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   “Neste livro, que devemos ao esforço sincero do confrade Vivaldo, 
devotado seareiro da Doutrina Espírita, nos deparamos com inúmeras 

informações hauridas em outras fontes e experiências por ele mesmo 
vivenciadas no cotidiano de seus labores mediúnicos com Jesus.” 

 

(Comentário do Benfeitor Espiritual ODILON FERNANDES, pela psicografia 

do Dr. Carlos A. Baccelli, em Uberaba/MG, 23 de março de 2009, como 
prefácio da nossa (1ª.) obra: “MEDIUNIDADE EM DOIS MNDOS”). 
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   De maneira constante, temos visto e experimentado o Mundo 

Espiritual, isto, desde a eclosão de nossas faculdades mediúnicas no ano 

de 1995, quando passamos a ter uma série de eventos sonambúlicos, 

época de muitas dificuldades pessoais para mim, que me chamavam a 

atenção para este Novo Mundo que se descortinava de maneira 

surpreendentemente curiosa, pois embora eu trouxesse na minha 

intimidade espiritual todo um cortejo de experiências psíquicas, nesta 

existência, e a esta época, eu não havia lido um único livro espírita, 

sequer científico. 

   Todos aqueles que já puderam estudar algum de nossos trabalhos 

mediúnicos, devem ter observado que o nosso serviço literário, além das 

mensagens Evangélicas, abarca inúmeras experiências mediúnicas 

de caráter pessoal, mas que, indiscutivelmente, se processam, se 

desenrolam e se desenvolvem de maneira solidamente encadeada, e 

conseqüente! 

   Sim, absolutamente conseqüente e responsável, pois apesar de 

sempre ter sido alvo da atenção dos meus generosos Guias e Mentores 

da Vida Maior, nunca prescindi de realizar a minha caminhada pessoal, 

seja pelo estudo ou pela pesquisa, e nunca de maneira passional e 

atabalhoadamente subordinada aos interesses exclusivos desta ou 

daquela outra Entidade do Invisível. 

   Aliás, eles mesmos sempre me orientaram a seguir pela mediunidade 

de maneira racionalmente “romântica”... (Risos), ou seja, que eu 

colocasse os meus interesses no estudo e na reflexão, entretanto, sem 

jamais desconsiderar a insubstituível válvula do sentimento, nutrindo-me, 

sempre e sempre de um amor puro à Deus, aos meus irmãos de evolução 

terrena, e em relação a mim mesmo. 

   Na verdade, este nosso simplório serviço mediúnico, creio se tratar 

de um lindo caso de amor, entre os Espíritos Guias que me ofertam 

proteção, carinho profundo e bondade, e eu mesmo, numa verdadeira 

História de Amor com de muito romance mediúnico, embora 

profundamente científico. 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 23 de outubro de 2015) 
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Vídeo surpreende ao mostrar 'cidade 

fantasma' sobrevoando o céu da China 

Super Incrível – 9 horas atrás – Yahoo News – acessado em 19/10/2015 

(Reprodução/Youtube) 

 

   Os teóricos da conspiração estão tendo um dia bastante ocupado depois de 

imagens misteriosas de um fenômeno ocorrido na China. Aparentemente vultos 

de uma possível cidade fantasma sobrevoaram o céu do país recentemente 

deixando uma grande dúvida. 

   As filmagens capturadas dos vultos extraordinários mostram o que podem 

parecer sombras de arranha-céus ameaçadores elevando-se sobre as regiões 

Jiangxi e Foshan. Milhares de habitantes dos locais afirmam ter visto a 

aparição, apesar de até agora apenas um registro ter sido apresentado. 

   Os cientistas descartaram o espectro como uma ilusão óptica 

conhecida como 'Fata Morgana'. Tal manifestação acontece quando uma 

miragem se forma devido à inversão térmica. Objetos que se encontrem no 

horizonte como, por exemplo, ilhas, falésias, barcos ou icebergs, adquirem uma 

aparência alargada e elevada, similar aos "castelos de contos de fadas". 

   Depois disso ficou ainda mais difícil a não especulação a respeito da 

'paranormalidade' da aparição urbana fantasma. Alguns afirmam que a cidade 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/
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pode ser evidência de um universo paralelo ou uma mensagem de uma 

raça alienígena. 

   Outros também têm sugerido que as imagens são reflexo dos testes da Nasa 

como parte do Projeto Blue Beam, uma teoria da conspiração popular que 

afirma a agência espacial pretende simular uma invasão alienígena na Terra ou 

uma segunda vinda de Cristo por meio de hologramas. 

   "Eles [aliens] provavelmente teletransportaram uma cidade gigante de sua 

civilização ou talvez refletiram sua própria dimensão aqui. Por quê? A maneira 

deles pensarem vai além de nossos cérebros minúsculos", afirmou um 

YouTuber. 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/v%C3%ADdeo-surpreende-ao-

mostrar--cidade-fantasma--sobrevoando-o-c%C3%A9u-china-143646820.html 

Nota de Vivaldo P. S. Filho 

   Esta ocorrência mais que inusitada, que circulou recentemente na 

Internet, apresenta-nos um momento muito especial para o Espiritismo, já 

que nos garante a autenticidade dos fenômenos mediúnicos, ou 

paranormais, pela própria postura dos cientistas contemporâneos em 

afirmar que: “pode ser evidência de um universo paralelo.” 

   Não temos a intenção de desconsiderar que muitas ocorrências dessa 

natureza podem ter sido observadas, de maneira subjetiva, ou mediúnica, 

por outros companheiros da mediunidade, no Espiritismo ou fora dele, 

entretanto precisamos dar o nosso próprio testemunho de que, com todo 

efeito, esta ocorrência maravilhosa acima foi vista por mim mesmo há 

alguns anos atrás, e como foi devidamente documentada em nossa primeira 

obra mediúnica: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de 

um Médium Espírita”, quando sob a intervenção dos nossos Guias 

Espirituais vimos perfeitamente sobre a minha cabeça, literalmente sendo 

projetada, ou dimensionalmente expandida, até a uma altura de 

aproximados cinqüenta metros acima de minha antiga casa, no bairro do 

IAPI, em Salvador, Bahia: a “Cidade Espiritual Nosso Lar”. 

   Não, meus amigos. Não se tratou de uma imagem clarividente, pura e 

simplesmente, como numa projeção holográfica, mas a própria Colônia 

Nosso Lar vimos se arrojar por sobre mim mesmo e de uma maneira 

quase material, dando-me a perfeita impressão de que poderia até tocar as 

carnes dos Amigos Espirituais dali, que eram Técnicos Especialistas no 

assunto que atuavam laboriosamente para que aquele procedimento não 

apenas fosse visto mim, mas também sentido em sua inteireza. 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/v%C3%ADdeo-surpreende-ao-mostrar--cidade-fantasma--sobrevoando-o-c%C3%A9u-china-143646820.html
https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/v%C3%ADdeo-surpreende-ao-mostrar--cidade-fantasma--sobrevoando-o-c%C3%A9u-china-143646820.html
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'Fantasma' do Rei Ricardo III é capturado 

por câmera na Catedral de Leicester 

Super Incrível – Yahoo News – ter, 22 de set de 2015 

O rosto de Ricardo III reconstruído a partir do crânio do monarca.(Reprodução/Geogr … 

 

   Esta imagem mostra (ou diz mostrar) o rosto do monarca Rei Ricardo III em 

pedras do chão da Catedral de Leicester, localizada no Reino Unido. Ela foi feita 

pela médium e artista psíquica Christine Hameltt, que diz ter sentido a presença 

de Ricardo no local. 

 

   Na história, o rei Ricardo III é um personagem difamado por sua maldade e 

teve seu corpo transferido para a catedral em 26 de março de 2012, depois de 

seus restos terem sido descobertos. 

 

   Christine, que visitou o local como turista em 7 de setembro, disse ao The 

Mirror que sentiu uma presença "totalmente calma dentro da 

catedral" e afirmou acreditar que a sensação estaria vindo do espírito de 

Ricardo. 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/
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(Reprodução/Caters News) 
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   "Eu me senti um pouco estranha, apesar de estar acostumada a alcançar os 

espíritos. Mas me senti estranhamente sossegada, o que é incomum", completou 

a médium. 

 

   Christine é chamada pelos amigos de 'paparazzi psíquica', já que ela 

comumente "pede aos espíritos" para que eles se revelem para ela fotografar. 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/fantasma-do-rei-ricardo-iii-%C3%A9-

capturado-por-c%C3%A2mera-na-catedral-de-leicester-200140722.html 

 
 

Nota de Vivaldo P. S. Filho 

   Já nesta ocorrência, o que me chamou mais a atenção, naturalmente 

sugestionado pelo nosso amigo e benfeitor André Luiz, fora o fato de ela, a 

médium Christine Hameltt, ter percebido o Espírito de um “rei”, Ricardo III, 

numa data, 7 de setembro (9), que devidamente cruzada com a data, 26 

de março (3), de quando os restos mortais do Rei Ricardo III foi trasladado 

para a Catedral Catedral de Leicester, no Reino Unido, quando sabemos que 

tanto eu mesmo (Luis IX de França) fui um rei, da mesma maneira que ele, 

Ricardo III. 

   Que “sinal” dos Céus seria este, para que neste momento pudéssemos 

fazer uma reflexão em torno dos comunicados dos Espíritos, como se eles 

estivessem tentando nos sugerir a mesma proposta de Allan Kardec, a da 

Universalidade dos Ensinos dos Espíritos? 

   Pois bem, vejamos isto: 

- 7: É o exato mês (de julho) de meu nascimento. Quando somando ao 3: 

Temos o número 10. Agora do exato dia do meu nascimento. 

- 9: Representa muito bem o mês (9) de setembro, ainda no ano de 2012, 

quando encerrei a primeira parte original de minha primeira obra pela 

psicografia: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

- Somemos este # 9 ao 8 (da soma do # 26 acima: 2 + 6) = 17. 

Novamente, temos aqui: o exato dia (10) e mês (7) de meu nascimento. 

   O fato é que estamos tratando de uma ocorrência mediúnica entre um Rei 

europeu (Inglaterra) e outro Rei europeu (França). Um foi generoso e 

bom (Luis IX), enquanto o outro foi mau e perverso (Ricardo III). 

   As evidências são claras e os fatos mediúnicos são inquestionáveis. 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/fantasma-do-rei-ricardo-iii-%C3%A9-capturado-por-c%C3%A2mera-na-catedral-de-leicester-200140722.html
https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/fantasma-do-rei-ricardo-iii-%C3%A9-capturado-por-c%C3%A2mera-na-catedral-de-leicester-200140722.html
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Monge fica 9 dias sem comer, beber e 

dormir e vira ‘reencarnação de Buda' 

Por Redação Yahoo! Brasil | Super Incrível – 22 horas atrás – 23/10/2015. 

Reprodução 

 

   Um monge budista japonês concluiu na última quarta-feira (21) um ritual que 

durou nove dias, durante o qual deixou de comer, beber e dormir — além de 

cantar 100 mil sutras. 

   O teste de resistência absurdo aconteceu com Kogen Kamahori, de 41 anos, e o 

converteu em uma encarnação de Buda, segundo as crenças de seu tempo, 

informou o jornal japonês Asahi. 

   Nos últimos oito anos, Kamahori foi a primeira pessoa que completou a 

prova, afirma a imprensa local. Ele saiu de instalações de treinamento do monte 

Hieizan, um lugar sagrado do oeste do Japão, onde era esperado por centenas 

de pessoas que queriam felicitá-lo. 

   Com uma túnica branca, apareceu brevemente antes das duas da madrugada, 

cercado por outros monges. Esse ritual é considerado a parte mais dura do 

treinamento, que no fim das contas dura sete anos.  

   Ele inclui a obrigação de caminhar durante mil dias não consecutivos ao redor 

do monte para alcançar a iluminação. Esse tipo de treinamento, dizem os 

monges, é fundamental para que se possa chegar ao feito dos nove dias. 

   Kamahori, no entanto, sequer chegou a terminar seus treinos. Caminhou 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/autor/reda%C3%A7%C3%A3o-yahoo--brasil/
https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/
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durante 700 dias ao redor do monte antes de começar seu jejum.  Agora, deve 

terminar o treinamento que começou em 2011 no fim de 2017. 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/monge-fica-9-dias-sem-comer--

beber-e-dormir-e-vira--reencarna%C3%A7%C3%A3o-de-buda-132638517.html 

Nota de Vivaldo P. S. Filho 

   Esta impressionante experiência, ou ritual budista, nos leva a crer que 

por detrás de toda essa preparação, por parte de seu adepto, ou pretenso 

cargo de Buda, segundo o site do Yahoo News, existe um algo mais, ou 

seja, um fermento todo espiritual, pois todos os convictos adeptos do 

Espiritismo devem estar convencidos de que em todas as ocorrências de 

efeito aparentemente sobrenatural, e sim assim for verificado que seja 

pelos seres terrenos, ou investigadores, naturalmente se esconde um, quão 

intrincado, mecanismo de mediunidade, ou transcendental. 

   De minha, tenho plena convicção disto, pois como pude relatar logo 

em nosso primeiro livro mediúnico, “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – 

Relatos de um Médium Espírita”, entre o final dos anos 90 e o começo dos 

anos 2000, fui objeto de uma experiência que fiz comigo mesmo, embora 

sugestionada pelos nossos Amigos Espirituais, que mesmo invisíveis ao meu 

olhar já nos conduziam as tarefas mediúnicas mais ostensivas, já que 

verifiquei, de maneira positiva, que num determinado momento em que me 

encontrava “com fome”, um pouco antes da hora do almoço, que os 

Espíritos preenchiam o vazio de meu estomago com alimentos 

invisíveis, ou substâncias do Mundo Oculto, creio, pois eu não somente 

sentia a sensação de peso da alimentação espiritual como ela me passava 

perfeito sentimento de satisfação. 

   Em outras oportunidades, como já foi possível ser relatado, em 

síntese, pelo Dr. Bezerra de Menezes, na nossa recente obra: “SÃO 

LUIS IX”, ao me encontrar faminto, mais que dessa vez anterior, vi 

nitidamente o meu prato ser preenchido cada vez mais por mais 

alimento, e quanto mais eu comia o alimento deles, dos Espíritos 

invisíveis ao meu olhar, misturado ao meu alimento do plano 

material, propriamente dito, mais eles, os Espíritos, enchiam o meu 

prato, pois PARECIA QUE NUNCA ELE (O MEU PRATO) IA 

ESVAZIAR!..., chegando ao ponto de eu pedir, isto em varias 

ocasiões, que parassem de colocar comida no meu prato. 

   Isso, em decorrência de minha falta de recursos financeiros até mesmo 

para me alimentar melhor. 

   Esta é uma ocorrência de efeitos físicos (“Parábola da Multiplicação dos 

Pães”) que ocorre insistentemente comigo até os dias de hoje.  – Risos.  

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/monge-fica-9-dias-sem-comer--beber-e-dormir-e-vira--reencarna%C3%A7%C3%A3o-de-buda-132638517.html
https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/monge-fica-9-dias-sem-comer--beber-e-dormir-e-vira--reencarna%C3%A7%C3%A3o-de-buda-132638517.html
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Fantasma 'violenta' mãe e deixa família 

britânica apavorada 

Por Redação Yahoo! Brasil | Super Incrível – qui, 2 de jul de 2015 

 

Pai fotografou o suposto espírito no quarto dos filhos (Reprodução) 

   Uma família britânica está apavorada com a presença de um suposto demônio 

em sua casa. A criatura se manifestaria em forma de fantasma e nenhum 

tratamento espiritual seria suficiente para afastar o espírito da residência. Para 

piorar a situação, ele ainda teria abusado sexualmente diversas vezes da 

matriarca da casa. 

   O medo que a família tem vivido começou com a mudança para a casa, ainda 

em 2013. Os eventos começaram leves, mas passaram a assustá-los com objetos 

se mexendo e só piorou quando a mãe, passou a ser abusada durante a noite. 

   Ela, inclusive, já acordou com marcas de agressões diversas vezes. 

Por conta do medo, a família investiu mais do equivalente a R$ 500 em 

especialistas que prometiam “limpar” a casa e tirar o espírito de lá. Não deu 

certo. Para provar aos incrédulos que a família não estava mentido, Keiron, o 

pai, chegou a fotografar o fantasma no quarto de seus três filhos. 

  “Não é mentira, nós estamos sendo atacados por demônios nesta casa. Minha 

esposa se deita para dormir e está tudo bem, ela não sente nada errado. Então, 

no meio da noite, ela acorda em agonia, se sentindo molestada. Eu acordo no 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/autor/reda%C3%A7%C3%A3o-yahoo--brasil/
https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/
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outro dia e falo que não, não fiz nada, nunca a forçaria a nada e muito menos 

bateria nela”, afirma Keiron. 

 

A mãe da família costuma acordar com marcas de agressão que atribui ao espírito (R … 

   O drama da família é tamanho que, recentemente, padres da região foram à 

casa para tentar expulsar de uma vez o espírito. “Armados” com crucifixos e 

água benta, eles juram ter tido contato com os demônios e garantes que os 

expulsaram de lá. Pelo menos nas últimas semanas, a família diz dormir 

tranquila. 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/fantasma--estupra--m%C3%A3e-e-deixa-

fam%C3%ADlia-brit%C3%A2nica-apavorada-151231977.html 

 

Nota de Vivaldo P. S. Filho 

   Os que nos lêem desde o primeiro livro, sabem muito bem que todo o 

trabalho dos Benfeitores Espirituais, por nosso intermédio, se baseia pela 

excelente área da Sexualidade Espiritual, da Reencarnação, da 

Mediunidade e da Vida Espírita, de uma maneira geral, quando, por 

inúmeras vezes, desde há muito tempo, já tenho tido a oportunidade de 

relatar diversificadas ocorrências de natureza Sexual Superior, quando 

são patrocinadas por Agentes Invisíveis de Ordem Elevada, sempre com 

vistas a desmistificar este assunto, que, aliás, interessa-nos a todos.                    

– Risos. 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/fantasma--estupra--m%C3%A3e-e-deixa-fam%C3%ADlia-brit%C3%A2nica-apavorada-151231977.html
https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/fantasma--estupra--m%C3%A3e-e-deixa-fam%C3%ADlia-brit%C3%A2nica-apavorada-151231977.html
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Tsunami gigantesco e devastador pode 

destruir parte da Terra, dizem 

especialistas 

Por Redação Yahoo! Brasil | Super Incrível – ter, 6 de out de 2015 

Reprodução 

 

   Um fenômeno que só foi visto na Terra há 73 mil anos pode dar as caras 

novamente e causar a tormenta em todo o globo. As informações vêm de um 

estudo da Columbia University, dos Estados Unidos, e da University College 

London, na Inglaterra. 

    

   Segundo os estudos, um tsunami gigantesco, de proporções devastadoras, 

poderá ser registrado na Terra novamente. Para se ter ideia da dimensão desse 

fenômeno, os especialistas falam em ondas com cerca de 245 metros de 

altura varrendo praias e encostas. 

    

   Os especialistas contam que, na primeira vez que esse fenômeno foi 

registrado, há 73 mil anos, uma ilha de mais de 48 quilômetros foi 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/autor/reda%C3%A7%C3%A3o-yahoo--brasil/
https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/
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simplesmente engolida pela água. Na época, o causador de tal desastre foi um 

dos maiores e mais antigos vulcões do mundo, localizado em Cabo Verde, na 

África. 

    

   À época, o vulcão expeliu pedras gigantescas que foram atiradas no oceano de 

uma vez só, criando as ondas devastadoras. Ainda segundo os cientistas, o 

fenômeno foi imprevisível, uma vez que começou de maneira repentina durante 

uma erupção devastadoras — o que pode acontecer novamente. 

    

   “Esse tipo de tsunami, com ondas gigantescas e devastadoras, não acontece 

com tanta frequência, mas precisamos sempre levá-los em consideração ao 

pensar no tipo de perigo que um evento desse porte traria para a vida atual no 

planeta”, explica o especialista Ricardo Ramalho, da Columbia University. 

    

   Apenas para efeito de comparação, os dois maiores tsunamis recentes 

aconteceram na costa do oceano Índico, em 2004, e no Japão, em 2011. Neles, 

foram registradas ondas de aproximadamente 30 metros. Ou seja, praticamente 

oito vezes menores do que as que atingiriam a Terra em um eventual 

megatsunami. 

    

   A grande preocupação dos especialistas das duas universidades é tentar 

encaixar um processo de prevenção eficaz, com possibilidade de deslocamento 

humano em massa caso esse fenômeno volte a acontecer. Os cientistas, porém, 

dizem ser impossível prever quando um evento dessa magnitude aconteceriam 

novamente. 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/tsunami-gigantesco-e-devastador-pode-

destruir-parte-da-terra--dizem-especialistas-150202717.html    

   Outra fonte segura de informação é a da cadeia de televisão norte-americana CBS 

(Obedecendo aos parâmetros de aferição de dados geográficos e geométricos norte-

americanos, naturalmente que os mesmos resultados, com uma ou outra particular 

característica, do estudo abaixo, em proporções nacionais, haverão de ser encontrados, 

embora São Luis IX esteja atualmente subordinado aos princípios da nacionalidade brasileira: 

http://www.cbsnews.com/news/is-ancient-800-ft-megatsunami-wave-a-sign-of-things-to-come/ 

 

https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/tsunami-gigantesco-e-devastador-pode-destruir-parte-da-terra--dizem-especialistas-150202717.html
https://br.noticias.yahoo.com/blogs/super-incr%C3%ADvel/tsunami-gigantesco-e-devastador-pode-destruir-parte-da-terra--dizem-especialistas-150202717.html
http://www.cbsnews.com/news/is-ancient-800-ft-megatsunami-wave-a-sign-of-things-to-come/
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Nota de Camille Flammarion    

    

Antes de passarmos aos nossos amigos leitores o registro que o nosso 

estimado médium tem em mãos de uma carta eletrônica (e-mail), que 

fora enviada ao respeitado médium mineiro Dr. Carlos A. Baccelli, isso, 

bem antes da notícia que acaba de circular nos meios de comunicação, 

precisamos fazer alguns apontamentos matemáticos a partir dos 

impressionantes números encontrados acima, como forma de 

evidenciarmos, ou colocarmos a descoberto, o incontestável compromisso 

do Espírito São Luis IX perante os fatos e os acontecimentos da 

Humanidade, como um dos Diretores (encarnados) da Falange da Verdade: 

- # 73 (mil anos): 7: O exato mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo 

Filho (São Luis) no século XX. Somando esse 7 + 3 = 10. O exato dia (10) 

de nascimento de Vivaldo P. S. Filho... Às 3hs (15hs) ele nasceu!!! 

- 245 (metros de altura): Quando 2/4: Exatamente o dia (2) e o mês (4) 

de nascimento de Chico Xavier, que além de ter sido a reencarnação de 

Allan Kardec, fora o Espírito de Verdade (São João Batista: 2 + 4 = 6. Mês 

em que se comemora o Dia de São João Batista). E quando 4 + 5 = 9. O 

enigmático mês (9) de setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo 

conclui, a rigor, a primeira parte original da sua primeira obra na 

psicografia: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 

Coordenação de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem 

ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), dando origem a 

uma série impressionante de Revelações do Mundo Espiritual Superior, 

com destaque para as mensagens de diversas Entidades da Luz da 9ª. 

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

   Observemos que deste mesmo # 245, teremos: 
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- 2 + 5 = 7. O exato mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis) no século XX. 

- 4: O exato mês (4) de abril de nascimento de São Luis (Vivaldo) no 

século XIII. 

   A dobradinha divina é perfeita! 

   Mas continuando o estudo do texto acima, na seqüência em que se 

apresenta: 

- # 48 (quilômetros): Temos aqui o # 4: O exato mês (4) de abril de 

nascimento de São Luis IX (Vivaldo)... E o exato mês (8) de agosto de 

morte de São Luis IX (Vivaldo Filho). 

   Não somente o encadeamento na apresentação dos fatos acima é 

de impressionar, mas os fatos científico-históricos, em si mesmos, 

já se configuram num perfeito achado arqueológico-matemático-

espiritual. 

   Vejamos um pouco mais em relação aos fatos mais recentes, como 

apresentado na matéria do Yahoo News: 

- Ano 2004 + 2011. Vejamos como fica: = 2 + 4 = 6. Enquanto 2 + 1 + 

1 = 4.  

   Se unirmos esses dois números mágicos acima, teremos 64.  

   Ou seja, o exato ano de 1964, da reencarnação de São Luis de França 

como Vivaldo P. S. Filho. 

   Vemos se configurar um quadro perfeito de “Numerologia 

Profética”, assim como encontramos em todas as narrativas da “Bíblia 

Sagrada” (Antigo e Novo Testamento), somente que agora devidamente 

decodificado pela Nova Ciência da “Numerologia Espírita”. 

   Façamos um tanto mais: 

- 30 (metros): 3 + 6 + 4 = 13. Quando 1 + 3 = 4.  

   O histórico mês (4) de abril de nascimento do Espiritismo, com o 

lançamento de “O Livro dos Espíritos”, em Paris, França, no dia 18 de 

abril de 1857. 

   Vemos de uma maneira positiva, a partir de dados fornecidos pelos 

valorosos cientistas da Terra, norte-americanos e ingleses, e que foi 

tomado o devido cuidado de verificar em outras fontes da Internet, 

que o Espiritismo continua na vanguarda das Profecias para a Humanidade 

terrena, tendo na figura reencarnada de São Luis IX, logicamente não 

sendo a única fonte reveladora do Mundo Espiritual Superior, o ponto 
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mediúnico de encontro Entre o Céu e a Terra (Entre os Dois Mundos): 

Jesus, O Espírito da Verdade, e a Humanidade, da mesma maneira que no 

século XIX Allan Kardec foi o epicentro, ou o ponto convergente, de todas 

as revelações divinas para o Planeta Material. 

   Com isto, cremos que fizemos a nossa parte no sentido de traçar um 

perfeito paralelo, entre as inúmeras revelações espirituais por nosso 

companheiro encarnado e as devidas observações dos eminentes sábios do 

mundo carnal, num sincronismo e num encadeamento de nos deixar a 

todos sinceramente emocionados, pois vemos que os Poderes do Criador 

continuam se derramando em abundancia sobre toda a vida social e 

comunitária, coletiva e individual, mental e emocional dos seres humanos. 

   Cabendo-nos compreender e vivenciar as palavras de Jesus de Nazaré: 

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei”. 

   Que Oxalá seja louvado. 

   Fiquemos agora com a carta de Vivaldo P. S. Filho para o Dr. 

Carlos A. Baccelli (com a devida revisão gramatical): 

 

From: vi.valdo.filho@hotmail.com 

To: leepp@terra.com.br 

Subject: A/C Dr. Carlos Baccelli 

Date: Tue, 15 May 2012 20:19:44 +0000 

Olá querido "amigo" Baccelli, 

 

Espero que estejam todos na paz de Jesus. 

 

Meu rápido contato, é só para lhe deixar informado que ontem (14 de maio de 2012 - 

segunda-feira) o nosso estimado Dr. Inácio Ferreira, de um local à distância que no 

momento não pude precisar, entrou em contato conosco e nos informou que a cidade de 

Salvador, em sua contraparte espiritual, já se encontra submersa sobre as águas do mar. 

O que pudemos também observar pela nossa clarividência, deixando-nos ainda a 

impressionabilidade físico-astral da natureza marítima (ou água-fluídica). 

 

O querido Dr. Inácio nos deixou claro que o processo de inundação da costa brasileira já 

se encontra em fase avançada e, lamentavelmente, em condições irreversíveis. 

 

Longe de mim, querer a "infalibilidade" mediúnica, mas creio particularmente no 

fenômeno que ora lhe relato. De qualquer maneira, ficaria imensamente feliz com a sua 

carinhosa e sempre acolhedora impressão. 

 

Rogo a Jesus sua paz e da companheira Márcia. 

 

Vivaldo P. S. Filho 
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Nuvem que 'anuncia o fim do mundo' 

apavora australianos 

1. Sex, 6 de nov de 2015 

 

   O fenômeno aconteceu em Sydney, na Austrália, e deixou perplexos 
moradores locais. Por conta da aparência, a nuvem se assemelhou muito com 
um tsunami, deixando diversas pessoas em alerta. 
 
   “Parecia uma imensa onda que estava vindo do horizonte para inundar tudo”, 
afirmou uma testemunha à CNN. 
 
   Em poucas horas, os registros da nuvem sinistra se espalharam pelas redes 
sociais, sempre seguidas de muito espanto. 
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Fonte: https://br.noticias.yahoo.com/fotos/nuvem-que-anuncia-o-fim-do-mundo-apavora-australianos-

1446835358-slideshow/onda-photo-1446834990001.html 
 

 

Nota do Médium Vivaldo P. S. Filho 

   Não nos alongaremos em maiores explicações sobre tal ocorrência que 

acaba de ser testemunhada por diversos moradores de Sydney, pois os 

fatos mediúnicos que apresentamos mais atrás, em relação a nossa própria 

visão clarividente sobre a “inundação da cidade de Salvador”, de já estar 

em processo avançado na contraparte espiritual de nossa região 

astral, cremos que já são suficientes para que possamos entender melhor 

como se verificam estas precipitações “visuais” no campo mental dos 

médiuns mais capacitados de força psíquica. 

- Dia do fato: 6/11 (de 2015): Quando 6 + 11 = 17: O exato dia (10) e o 

mês (7) de nascimento de Vivaldo P. S. Filho/São Luis de França. 

   Entretanto, como vemos, Deus está descortinando tudo isso para o 

mundo inteiro sem que haja condições, para qualquer um de nós, de tentar 

Lhe interditar a Vontade Suprema. 

   Particularmente, recomendamos aos nossos amigos leitores que se 

reportem ao documentário: “NÃO SERÁ EM 2012” (pela FE Editora 

Jornalística), com entrevista inédita concedida pelo Sr. Geraldo L. Neto (que 

foi amigo pessoal de Francisco C. Xavier) à companheira, recentemente 

desencarnada, Dr. Marlene R. S. Nobre, quando este nosso companheiro 

das lides espíritas de Minas Gerais pode apresentar ao público algumas das 

surpreendentes revelações  feitas por Chico à ele mesmo, durante seus 

contatos íntimos em Uberaba/MG. 

https://br.noticias.yahoo.com/fotos/nuvem-que-anuncia-o-fim-do-mundo-apavora-australianos-1446835358-slideshow/onda-photo-1446834990001.html
https://br.noticias.yahoo.com/fotos/nuvem-que-anuncia-o-fim-do-mundo-apavora-australianos-1446835358-slideshow/onda-photo-1446834990001.html
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NÃO PODEMOS DESCONSIDERAR QUE A MECÂNICA 

TRANSCENDENTAL DOS “NÚMEROS E DAS EQUAÇÕES SAGRADAS 

DE DEUS” INTREGRAM E INTERAGEM COM TODA A SISTEMÁTICA DE 

VIDA UNIVERSAL, POIS DESDE A MAIS SIMPLES PARTÍCULA DE LUZ 

AO MAIS SURPREENDENTE QUAZAR, VEREMOS MARAVILHADOS 

COMO O PODER DO CRIADOR SE MANIFESTA DE FORMA 

ABSOLUTAMENTE PRECISA POR TODA A SUA CRIAÇÃO. 

E O AMOR, O SUPREMO E SUBLIME AMOR É O PERFEITO 

RESPONSÁVEL PELA INTEGRALIDADE SUBSTANCIAL REGIDA 

PELO COMPLEXO SISTEMA MULTIFUNCIONAL E MULTIDICIPLICAR DA 

MENTE E DO CORAÇÃO DO ESPÍRITO IMORTAL. 

SOMOS PARTES DE DEUS... DA MESMA MANEIRA QUE UM FILHO DA 

TERRA TRAZ OS ELEMENTOS ÍNTIMOS DE SUA GENITORA!!! 

SOMOS SUAS CENTELHAS DIVINAS! 

ESPÍRITO SANTO AGOSTINHO                                                  

VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM)                                        

(SALVADOR/BA, 11 DE NOVEMBRO DE 2015) 

    

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

por causa da perfeição que se celebra nos dons do Espírito Santo. 

Descansará - diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo 

(Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se 

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

toda a multidão dos bem-aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Lisboa, Verbo, 1974. 
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Um pensamento a mais! 

   De minha parte, tenho meditado aqui com os meus botões (risos), o 

quanto tem sido de grande valia para mim mesmo realizar agora estas 

breves revisões & ampliações em nossos livros, especialmente neste Livro 

# 16: “Elvis & Amigos”, pelo fato de trazer grandiosas evidencias de vida 

atual sobre a antiga personalidade de Bárbara de Nocomédia, visto que 

eu não me recordava em quase nada do que eu havia psicografado, a não 

ser em linhas gerais, como numa lembrança meio que fugidia de nossa 

mente, o que demonstra para cada médium, em particular, que nunca será 

demais de vez enquanto passar as suas vistas pelo material que já tenha 

produzido. 
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São Luis & Vivaldo P. S. Filho à luz                

de “O Livro dos Espíritos”. 

 

   Uma vez tendo feito o excelente parêntese acima, quando pudemos 

observar a lúcida palavra de Santo Agostinho de Hipona, de 

quando reencarnado e agora desencarnado (pelo nosso querido 

médium), voltemos ao estudo precedente, que é o de nos assegurar 

da autenticidade matemática das Revelações Espirituais dentro do 

contexto Espírita-Evangélico, sobre os fatos surpreendentes que têm 

se espalhado por toda a vida planetária nestes últimos tempos, 

quando verificamos que a Missão de São Luis de França/Vivaldo P. S. 

Filho, sob a autoridade do Espírito da Verdade, abarca toda a 

comunidade terrena, já que o Espírito de Deus sopra onde Ele quer: 
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   Num primeiro momento, encontramos os números: 7, 10 e 17, 

todos eles profundamente sagrados para o Cristianismo, pois são 

sempre citados no “Antigo” e no “Novo Testamento” como forma de 

assegurar-nos a grandeza de Deus pelos Números Divinos da 

Natureza Universal. 

   Aliás, isso é ponto capital para todo o nosso estudo, já que não se 

trata aqui única e exclusivamente da opinião pessoal de um só 

Espírito ou de um só médium, mas da Universalidade do Pensamento 

Evangélico, agora, racionalmente trazido a baila pela força poderosa 

do Consolador Prometido, pois é o próprio Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, São Luis, que vos leciona a grandeza de 

todo este conjunto de Revelações Transcendentais. 

   Em “O Livro dos Espíritos”, de Allan Kardec, encontraremos 

uma referência inquestionável, dentro deste mesmo episódio da 

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, configurando a 

VOLTA de São Luis IX (9) ao solo terreno: 

 

- Em “Prolegomenos”: Este fascinante encontro de Almas Sublimes 

foi produzido e articulado pela mente elevada do Codificador, pois 

embora o seu conteúdo tenha sido captado a partir dos diversos 

comunicados das Entidades Superiores em diversos pontos do globo, 

e por médiuns distintos, foi Allan Kardec que lhe propiciou a devida 

codificação, manuseando de maneira magistral os textos originais 

do Mais Alto. 

   De qualquer maneira, mesmo que de forma inconsciente, se é que 

podemos considerá-lo um médium “inconsciente” na verdadeira 

acepção da palavra, o vemos aqui, em Prolegomenos de “O Livro 

dos Espíritos”, traçar para a ordem original das Revelações Futuras 

sobre a face do orbe planetário: O “SINAL” INCONTESTÁVEL DE QUE 

O ESPÍRITO SÃO LUIS IX (O SEU PRESIDENTE ESPIRITUAL NA 

“SOCIEDADE PARISIENSE DE ESTUDOS ESPÍRITAS”) “VOLTARIA” 

AO SOLO DO PLANETA MATERIAL DENTRO DE UM ELEVADO 

CONJUNTO DE “CÓDIGOS SECRETOS”, SOMENTE QUE AGORA 

DEVIDAMENTE “DECODIFICADOS” PELO PRÓPRIO BENFEITOR 

ESPIRITUAL REENCARNADO EM SOLO BRASILEIRO (NA 

BAHIA: TERRA DE TODOS OS “SANTOS”!), AMEALHANDO PARA A 

MENTALIDADE HUMANA DO FUTURO O QUE, VERDADEIRAMENTE, 

PODEREMOS DISPOR A PARTIR DE UM ESTUDO SISTEMÁTICO E 

METÓDICO COMO VEMOS NA FIGURA REENCARNADA DE SÃO LUIS 
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DE FRANÇA, O NOSSO AGENTE DAS ALTAS ESFÉRAS VIVALDO P. S. 

FILHO, NO QUE DIZ RESPEITO AO COMPROMISSO DA HUMANIDADE 

INTEIRA DIANTE DO CONSOLADOR PROMETIDO. 

   Pois bem, na ordem apresentada por Allan Kardec, ao final do 

Prolegomenos, encontraremos inicialmente a assinatura de dez (10) 

Entidades Superiores: 

- São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São 

Luis, O Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, 

Swedenborgh, etc., etc. 

   Na ordem em que foram apresentados por Allan Kardec, notemos 

aqui: 

- São Luis cai no # 4. 

- O Espírito de Verdade cai no # 5. 

   Quando: 4 + 5 = 9. Exatamente o mês (9) de setembro, que 

corresponde ao mês da finalização da primeira parte original da 

primeira obra psicográfica, propriamente dita, de Vivaldo/São Luis IX 

(9): “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley (segundo os Instrutores 

Espirituais de Vivaldo: a reencarnação do Rei Daví. E “pai de 

Jesus” na Genealogia do Cristo, segundo São Mateus e São Lucas) 

& Santa Clara de Assis, em homenagem ao livro: “VOLTEI”, por 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), e que desencadeou, por suas 

diversificadas faculdades mediúnicas, todo este novo conjunto de 

Revelações Divinas que deságua na: “Nova Genealogia do 

Cristo”, para o QUARTO (4º.) MILÊNIO DA ERA CRISTÃ, 

número/mês este (9) de setembro que também corresponde, em 

sintonia perfeita, à 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em 

geral ou Cultural e Ciência), sendo que esta específica Esfera 

dimensional fora objeto de estudo, mesmo que em síntese, por parte 

da obra: “CIDADE NO ALÉM”, de Heigorina Cunha e Francisco 

Cândido Xavier (Editora IDE, 1ª. Edição: 1983). 

   Com a devida observância: 

- São Luis: # 4: Aqui temos o mês (4) de abril de nascimento de 

São Luis e do próprio Espiritismo. 
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- O Espírito de Verdade: # 5: Aqui temos o mês (5) de maio, 

quando se comemora o sagrado “Dia das Mães”. Que naturalmente 

sugere-nos o processo da Reencarnação (Maternidade). 

   E tudo apresentado dentro de uma seqüência mais que 

sugestiva e perfeitamente lógica, quanto racional, maravilhosa 

mesmo, assim como a própria Missão Espiritual de São Luis de França 

(Vivaldo), já que a sua obra mediúnica, até aqui, trata não somente 

da renovação intima dos homens pela proposta perfeita do Evangelho 

de Jesus, mas abarca um conjunto de estudos e observações, 

análises e conclusões em torno das questões transcendentais que 

envolvem a Mediunidade, a Sexualidade Transcendental, o Lar, 

a Família, a Vida Espírita, e logicamente que a Reencarnação 

(Programada & Múltipla). 

   OS “SINAIS” DE DEUS ESTÃO TODOS AÍ. 

   BASTA QUE OS VEJAMOS COM OS OLHOS DO CORAÇÃO, 

COMPLETAMENTE LIBERTO DAS TEIAS TENEBROSAS DA CORRUPÇÃO 

HUMANA, QUE, INVARIAVELMENTE, TEM CONDUZIDO A GRANDE 

MAIORIA DOS ESPÍRITAS, E DOS RELIGIOSOS COMO UM TODO, A 

VERDADEIROS TORMENTOS DE DOR E LÁGRIMAS APÓS A SUA 

PASSAGEM PELO PORTAL, SEMPRE MUITO DUVIDOSO, DA MORTE 

CARNAL. 

   Façamos como o Divino Amigo nos recomendou: 

   - Sejamos prudentes como uma serpente, mas verdadeiramente 

simples (humildes) de coração, como uma linda pomba. 

   Que o Bom Deus nos conceda a paz necessária para que, todos 

nós, possamos continuar seguindo pelas pegadas santas de Jesus de 

Nazaré. 

André Luiz (Espírito)                                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                     

(Salvador/BA, 13 de novembro de 2015) 

Um pensamento a mais! 

    

   Claro, que outras evidências haverão de surgir deste mesmo conteúdo de 

“O Livro dos Espíritos”, a partir da investigação que venha a ser realizada 

da parte de outros estudantes de Espiritismo, encarnados e desencarnados, 
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que deverão se munir especialmente de obras de Allan Kardec até o ano 

de 2015, e as de Francisco C. Xavier até o ano de 2002, mantendo assim a 

segurança cientifica do trabalho de Decodificação. 
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Atentados deixam mortos e feridos em 

pontos diferentes de Paris 

Quinze mortos foram em uma casa de shows. E explosões são registradas perto do estádio 

onde jogavam as seleções da França e da Alemanha. 

Edição do dia 13/11/2015 

13/11/2015 20h36 - Atualizado em 13/11/2015 21h46 

FACEBOOK 

Imagem acima (de ilustração) capturada da Internet: http://www.purepeople.com.br/noticia/famosos-lamentam-atentados-terroristas-

na-franca-na-web-rezem-por-paris_a85310/1 

 
 

   Atentados terroristas deixaram mortos e feridos na noite desta sexta-feira (13) 

em Paris. Fontes da polícia falam em pelo menos 60 mortos e 60 feridos em situação 

de emergência. Este já é o maior atentado de que se tem notícia na história da 

França. 

 

   Foram vários ataques simultâneos. As explosões e tiroteios aconteceram na região 

nordeste de Paris. Pelo que se sabe, foram três explosões perto do Stade de France e, 

segundo a TV francesa, foram, pelo menos, seis ataques com fuzis. 

 

   Um dos ataques foi na famosa casa de espetáculos Bataclan, onde haveria cem 

pessoas, segundo a agência Associated Press, mantidas reféns. A casa de shows foi 

cercada pela polícia. Outro ataque foi em um pequeno restaurante. 

 

http://www.facebook.com/
http://www.purepeople.com.br/noticia/famosos-lamentam-atentados-terroristas-na-franca-na-web-rezem-por-paris_a85310/1
http://www.purepeople.com.br/noticia/famosos-lamentam-atentados-terroristas-na-franca-na-web-rezem-por-paris_a85310/1
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   No Stade de France, famoso pela Copa de 98, estava sendo realizado um amistoso 

entre França e Alemanha. E deu pra ouvir o barulho das bombas durante o jogo. 

Assim que as explosões aconteceram, o presidente francês François Hollande, que 

assistia à partida, foi retirado pela segurança do estádio. O jogo continuou para evitar 

pânico, mas assim que terminou, os espectadores ficaram com medo de sair e foram 

para o gramado aguardar orientações da polícia. 

 

 

 

Imagem acima (de ilustração) capturada da Internet:  

http://zap.aeiou.pt/atentado-em-paris-com-3-explosoes-e-tiroteios-faz-dezenas-de-mortos-89652 

 

   A polícia fechou várias ruas da capital francesa e procura os responsáveis por esses 

ataques. Ninguém ainda afirmou com certeza que foi um atentado terrorista, mas 

foram vários ataques coordenados, ao mesmo tempo, o que levanta a suspeita. 

 

   O presidente francês e um ministro participam de uma reunião do gabinete de crise 

para tentar entender o que acontece na capital francesa. 

 

   A polícia fechou várias ruas da capital francesa e procura os responsáveis por esses 

ataques. As autoridades ainda não sabem exatamente o que está acontecendo e 

pediram que os parisienses não saiam de casa na noite desta sexta-feira (13). 

 

   O presidente francês fez um pronunciamento à nação e foi a primeira autoridade a 

confirmar que foram atentados terroristas. Ele disse: “Foram ataques terroristas sem 

precedentes em Paris”. Ele anunciou algumas medidas. Disse que várias ruas da 

capital serão fechadas, decretou estado de urgência e afirmou que vai fechar 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/franca
http://zap.aeiou.pt/atentado-em-paris-com-3-explosoes-e-tiroteios-faz-dezenas-de-mortos-89652
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fronteiras. Disse que farão tudo o que for preciso para evitar que terroristas entrem no 

país e façam outros ataques. Paris está em alerta vermelho. 

 

   Hollande classificou a situação como “um horror total” e decretou reforço militar 

em Paris. 

 

   Um policial entrevistado por um jornal francês disse que os atentados desta sexta 

(13) são muito mais graves que os registrados em janeiro, fazendo uma referência ao 

jornal de sátiras Charlie Hebdo. 

 

   Explosões ouvidas no Stade de France foram causadas por um ataque suicida. 

    O primeiro-ministro britânico David Cameron disse estar chocando com o que 

acontece em Paris. Ele ofereceu ajuda à França no que for necessário. 

 

 
 

Imagem acima (de ilustração) capturada da Internet: http://noticias.uol.com.br/album/album-do-dia/2015/11/14/imagens-do-dia---

14-de-novembro-de-2015.htm 

 

   A primeira-ministra alemã Angela Merkel também se manifestou e disse estar 

profundamente chocada. 

 

   O presidente Barack Obama também se manifestou e ofereceu ajuda nas 

investigações. 

  
tópicos: 

Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/atentados-deixam-mortos-e-feridos-

em-pontos-diferentes-de-paris.html 

Nota: Outras fontes confiáveis de notícias poderão ser facilmente acessadas na Internet. 

http://noticias.uol.com.br/album/album-do-dia/2015/11/14/imagens-do-dia---14-de-novembro-de-2015.htm
http://noticias.uol.com.br/album/album-do-dia/2015/11/14/imagens-do-dia---14-de-novembro-de-2015.htm
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/barack-obama-oferece-ajuda-franca-depois-de-ataques-em-paris.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/barack-obama-oferece-ajuda-franca-depois-de-ataques-em-paris.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/atentados-deixam-mortos-e-feridos-em-pontos-diferentes-de-paris.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/atentados-deixam-mortos-e-feridos-em-pontos-diferentes-de-paris.html
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Explosão perto do Stade de France iniciou 

série de ataques em Paris 

Ação coordenada dos terroristas em Paris começou por volta das 21h20.  

Mapa mostra localidades dos atos terroristas. 
 

Edição do dia 14/11/2015 

14/11/2015 20h39 - Atualizado em 14/11/2015 21h02 

 

 

Homem se emociona diante de objetos de tributo deixados em frente à cafeteria Carillon, em Paris, onde um dos 

ataques terroristas ocorreu (Foto: Thibault Camus/AP) 

Imagem acima (de ilustração) capturada da Internet: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/estado-islamico-reivindica-
ataques-em-paris.html 

 
 

   No mapa de Paris, o Jornal Nacional mostra os pontos que foram manchados de 

sangue na noite de sexta-feira (13), por ataques terroristas. 

   A ação coordenada dos terroristas começou por volta das 21h20 de lá, 18h20, no 

Brasil, com uma explosão perto do Stade de France. 

   Às 21h25, dois homens atacaram um restaurante e fizeram mais vítimas no 

restaurante em frente. 

   Eram também 21h25, quando ocorreu a segunda explosão nos arredores do Stade 

de France. 

   Às 21h32, um homem com uma metralhadora entrou atirando numa pizzaria.  

   Às 21h36, dois homens abriram fogo num bar em uma área boêmia de Paris. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/estado-islamico-reivindica-ataques-em-paris.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/estado-islamico-reivindica-ataques-em-paris.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/tres-brasileiros-estao-entre-os-feridos-nos-ataques-em-paris.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/tres-brasileiros-estao-entre-os-feridos-nos-ataques-em-paris.html
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   Às 21h43, um homem-bomba detonou explosivos num restaurante. Só ele morreu. 

   Às 21h49, quatro terroristas invadiram a casa de show Bataclan, que estava 

lotada. Foi o local com o maior número de vítimas. 

   Às 21h56, terceira explosão perto do Stade de France. A polícia francesa disse que 

os três ataques na área foram de homens-bomba. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/explosao-perto-do-stade-de-france-iniciou-serie-de-ataques-em-paris.html 

MAPA DOS ATAQUES 

 

 

 REGISTRO DE TIROTEIO 
  

 REGISTRO DE EXPLOSOES 
  

 REFÉNS 
  

 ATENTADOS COM FERIDOS 
  

Fonte (acima): http://especiais.g1.globo.com/mundo/2015/cronologia-dos-ataques-em-paris/ 

Todas as fontes consultadas confirmam o horário das 21hs de Paris, 18hs no Brasil. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/terroristas-do-bataclan-falavam-arabe-e-frances-segundo-sobreviventes.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/explosao-perto-do-stade-de-france-iniciou-serie-de-ataques-em-paris.html
http://especiais.g1.globo.com/mundo/2015/cronologia-dos-ataques-em-paris/
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A PALAVRA DA MENTORA 

Veneranda 
  

“A dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos. Não 

vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo 

contrário, bendizei a Deus todo poderoso, que vos marcou 

com a dor neste mundo, para a glória no céu.” 



          Livro # 16: “Elvis & Amigos – Vol. 2 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
169 

Ed. e-book: 
2016 

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 
por ALLAN KARDEC – tradução de José Herculano Pires                                        

Cap. IX, item 7, A Paciência, UM ESPÍRITO AMIGO, Havre, 

1862. 
    

   Meus filhos da alma! 

   Confortemo-nos, antes de tudo, nas bênçãos do Evangelho do 

Senhor, para que na nossa caminhada, seja ela pela Terra Material ou 

pela Terra Espiritual, jamais nos falte o combustível precioso do 

amor, da tolerância e da verdadeira paz!... 

   Precisamos compreender as dores humanas, realmente como 

ofertas de Pai Celestial para que, uns diante dos outros, vejamos o 

mundo como uma grande Escola de Pacificação de nossas almas 

milenares, pois somente entre as refregas da dor e do sofrimento, 

entre lágrimas quase eternas e sorrisos sempre fugidios, é que todos 

nós, sem distinção, alcançaremos a perfeita compreensão dos Santos 

Desígnios do Altíssimo. 

 

Imagem: "Abraços para que o amor triunfe" #Paris https://t.co/pcxiSR4Pei 

    

   - Tolerância e Compaixão. 

   - Paciência e Compreensão. 

   - Fraternidade sem limites. 

https://evangelhoespirita.wordpress.com/
https://t.co/pcxiSR4Pei
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   - Amor e Caridade. 

   Não são estas palavras vãs, mas propostas seguras de elevação 

espiritual. 

   Jamais poderemos compreender o morticínio, a disputa insana por 

um poder sempre transitório, como é o caso da Terra, e nem tão 

pouco a carnificina promovida por criaturas que se colocam, frente às 

demais, como portas unilaterais de salvação perpétua. 

   Sejam estas pessoas do norte, do sul, do leste ou do oeste. 

   Em qualquer região da vida planetária pela qual estejamos 

transitando, seremos sempre companheiros de jornada para o 

Mais Alto. 

    

   No mundo mental dos Espíritos, encarnados ou desencarnados, 

todos irmãos e filhos do “Deus Único”, há uma fagulha luminosa de 

característica muito especial, onde o senso de direção e 

aprendizado vibra em sintonia perfeita com o sentimento nato 

existente em cada um  numa espécie de ramificação neuronal 

(extra-craniana) e que nos faz sentir pelo cérebro e pensar pelo 

coração, todos demandando na direção de um para o outro, em 

perfeito sincronismo com A Vontade do Criador.  

   Por isto mesmo, é que veremos a seguir, como as lamentáveis 

ocorrências do dia 13 de novembro de 2015, em Paris, França, estão 

em perfeito sincronismo com as duras provações do glorioso 

Espírito do Rei Luis IX de França, agora reencarnado em solo 

brasileiro na personalidade carnal do amigo Vivaldo P. S. Filho. 

   Não conduziremos os nossos pequeninos apontamentos de maneira 

indigna e desrespeitosa para com os nossos amorosos irmãos da 

França, por isso somente nos deteremos nas operações básicas de 

uma Mecânica Espiritual totalmente integrada com a Matemática 

do Cosmo Mental de Deus: 

 

- Hora escolhida para os atentados em Paris, no dia 13/11/2015: 

Todos por volta a partir das 21:00hs, horário de Paris, e 18hs horário 

do Brasil. 
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- 21hs (em Paris) corresponde a 9 horas da noite: Exatamente o 

mês (9) de setembro, que corresponde ao mês da finalização da 

primeira parte original da primeira obra psicográfica, propriamente 

dita, de Vivaldo/São Luis IX (9): “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley (segundo os Instrutores Espirituais de Vivaldo: a 

reencarnação do Rei Daví. E “pai de Jesus” na Genealogia do 

Cristo segundo os Evangelhos de São Mateus e São Lucas) & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao livro: “VOLTEI”, por Irmão 

Jacob (Chico Xavier/FEB), e que desencadeou, por suas diversificadas 

faculdades mediúnicas, todo esse novo conjunto de Revelações 

Divinas que deságuam na: “Nova Genealogia do Cristo”, 

para o QUARTO (4º.) MILÊNIO DA ERA CRISTÃ, número/mês 

este (9) de setembro que também corresponde, em sintonia 

perfeita, à 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou 

Cultural e Ciência), sendo que esta específica Esfera dimensional 

fora objeto de estudo, mesmo que em síntese, por parte da obra 

“CIDADE NO ALÉM”, da médium Heigorina Cunha e Francisco 

Cândido Xavier, Editora IDE, 1ª. Edição: 1983, (Nota: Prestemos 

bastante atenção na soma desse especifico ano: 8 + 3 = 11. O exato 

mês (11) de novembro das trágicas ocorrências em Paris). 

- 18hs (no Brasil) corresponde a 6 horas da tarde: Exatamente o 

mês (6) de junho, que corresponde ao mês do começo da recepção 

da primeira parte original da primeira obra psicográfica, 

propriamente dita, de Vivaldo/São Luis IX (9): “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Coordenação Espiritual de 

Elvis Presley (lembrando que no mês de junho – 6 – se comemora 

na Cristandade o nascimento de São João Batista, que afirmamos 

ser não somente a Reencarnação Múltipla de João Evangelista, 

como também o Espírito da Verdade), e que desencadeou, por 

suas diversificadas faculdades mediúnicas, todo esse novo conjunto 

de Revelações Divinas que deságua na “Nova Genealogia do 

Cristo”, para o QUARTO (4º.) MILÊNIO DA ERA CRISTÃ. 

   Vejamos que tudo se enquadra dentro de um formoso 

encadeamento matemático, numa seqüência verdadeiramente 

miraculosa: 

- 18hs (no Brasil): Temos aqui o mês (1) de janeiro e o mês (8) 

de agosto, que corresponde ao mês de nascimento e de morte de 

Elvis Presley, o Espírito responsável pelo desencadeamento dessas 
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Revelações Divinas originárias da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência, sob a inspiração do 

Mais Alto. 

   Vejamos a seguir, como poderemos passar de uma ocorrência 

trágica, profundamente lamentável, para um evento totalmente 

integrado aos desígnios do nosso Pai Celestial: 

- Foram oito (8) agentes terroristas que promoveram os ataques à 

Cidade Luz.  

   Mas se somarmos esse # 8 ao # 9 (que corresponde à hora dos 

atentados): 8 + 9 = 17. 

   Teremos então: o exato dia (10) e o exato mês (7) de 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho, a atual reencarnação de 

São Luis de França. 

 

Rememoremos o pensamento iluminado                                                   

de Agostinho de Hipona: 

    

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

por causa da perfeição que se celebra nos dons do Espírito Santo. 

Descansará - diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo 

(Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se 

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

toda a multidão dos bem-aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Lisboa, Verbo, 1974. 
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Por isto é que continuamos a afirmar que nada acontece 

na vida senão sob a santa vontade de Deus! 

   Mas para finalizarmos este estudo, rigorosamente calculado pela 

Mente do Cristo Amado, vejamos o que poderemos deduzir a partir 

da data do evento em Paris: 

- Dia, mês e ano: 13/11/2015: 

- 1 + 3 = 4. O exato mês (4) de abril de nascimento do Rei Luis 

IX de França (Vivaldo). 

- 2 + 1 + 5 = 8. O exato mês (8) de agosto de morte do Rei Luis 

IX de França (Vivaldo). 

 

- Mês 11 (novembro): Teríamos mil maneiras diferentes de 

apresentar aos nossos irmãos do solo planetário NOVOS “SINAIS” 

SECRETOS DE DEUS a parir deste pequeno, mas muito 

representativo, número onze (11) da “Numerologia Espírita”, 

DENTRO DO MARAVILHOSO ESQUEMA DE REVELAÇÕES 

TRANSCENDENTAIS no qual está atrelada a sagrada Missão do 

Espírito São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho, entretanto deixaremos isso 

por conta dos estudiosos amigos da Terra Material, para que também 

possam vir contribuir e colaborar com os Amigos da Vida Maior nesta 

empolgante viagem ao Mundo Oculto, tendo como princípio básico: A 

LEI DO AMOR! 

   Pois, foi no exato mês (11) de novembro, do ano 

1226, que Luis IX de França foi coroado Rei. 

    

   Que o nosso Divino Amigo Jesus Cristo nos consagre a alegria de 

Lhe servir sempre. 

   Mantenhamos a fé em Deus e a crença na Reencarnação. 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de novembro de 2015) 
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   Nota do médium: Um estudo matemático-espiritual sobre os trágicos 

atentados terroristas em Paris, França, em janeiro de 2015, poderão ser 

acessados em nosso livro mediúnico: "Reencarnação Programada & 

Múltipla na Obra São Luis IX" (Edição Revista 2019). 

A PAZ É SEMPRE POSSIVEL! 

    

   Antes de tudo, devemos ter em nossa mente que toda ação gera 

uma reação, que poderá ser boa ou má diante da própria ação 

perpetrada inicialmente, seja ela produzida por um coração generoso 

e fraternal ou por uma cabeça completamente obscurecida pelo 

pensamento vergonhoso: da disputa, da discórdia ou então da 

rivalidade, quando não de tudo isso junto. 

 

   De qualquer maneira que venha a se apresentar “o gesto”, tanto na 

direção do bem como do mal, uns e outros sempre estarão se 

colocando diante do determinismo da “Lei de Ação e Reação”, pois 

se homem da Terra Material sempre espera o melhor de seus 

legisladores e particularmente de sua justiça, mesmo que deficitária, 

que cogitar então diante das Leis Supremas da Vida?!... 

   Sim, meus tolos irmãos!... pois, o nosso Criador nos leciona pelas 

Sagradas Escrituras que cada um de nós, sem qualquer distinção de 

credo,  raça, nacionalidade, cultural, política ou social,  poderá agir 

da maneira que mais lhe convenha, mesmo que somente em 

pensamento e em intenções, mas é certo, também, que estaremos 

rigorosamente atrelados aos tramites legais da Perfeita Lei de 
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Amor, quando nos subordinaremos aos seus desígnios, em forma de 

alegrias e flores, que são as jóias de todos aqueles que vibram na 

sintonia da paz, ou por meio das rajadas turbulentas da maldade e da 

loucura, que, de maneira sempre aterrorizante, estará servindo aos 

decretos dessa mesma Lei, também conhecida como a de Causa e 

Efeito. 

   Precisamos compreender de uma vez por todas que somos irmãos. 

   E de que precisamos uns dos outros para vivermos 

verdadeiramente em paz e no amor. 

 

   Unamo-nos num momento de prece, rogando a Jesus Cristo que 

interceda por todos aqueles que morreram para a vida material no 

último atentado em Paris, mas que viverão sempre nos corações de 

todos os espíritos que acreditam fielmente de que: “há sempre 

chance para a paz”. 

John Lennon (Espírito)                                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                      

(Salvador/BA, 15 de novembro de 2015, às 21hs38min) 
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Operação na França prendeu grupo 'pronto 

para agir', diz procurador 

Dois suspeitos morreram e oito foram detidos.  

Exame de DNA revelará se suspeito morto é mentor dos ataques em Paris. 
Do G1, em São Paulo 

18/11/2015 22h21 - Atualizado em 18/11/2015 22h24 
FACEBOOK 

 

   A megaoperação policial realizada nesta quarta-feira (18) no subúrbio de Saint-

Denis, norte de Paris, prendeu um grupo que planejava um novo ataque e estava 

"pronto para agir", disse o procurador francês François Molins em entrevista coletiva. 

 

   A ação, que começou na madrugada e terminou às 9h, foi uma caçada a suspeitos 

de terrorismo, em especial ao mentor dos ataques contra a capital francesa, que 

deixaram 129 mortos e 352 feridos. 

    

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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O jornal "Washington Post" diz, segundo fontes de inteligência da Europa, que o 

suspeito de ser o mentor dos ataques, o belga Abdelhamid Abaaoud, foi morto na 

megaoperação da polícia desta quarta, depois que investigadores seguiram pistas de 

que ele estaria escondido a norte de Paris. No entanto, a informação não é oficial. 

 

   Molins disse que, no total, oito pessoas foram detidas em Saint Denis, sendo sete 

homens e uma mulher, e que o belga Abdelhamid Abaaoud, apontado como mentor 

dos atentados, não está entre eles. 

 

   Além disso, duas pessoas morreram na operação: uma mulher explodiu um colete e 

um homem foi atingido por tiros e granada. Um exame de DNA vai revelar se o 

suspeito morto é Abaaoud. 

 

RESUMO DA OPERAÇÃO 

- Policiais entraram em um apartamento e uma igreja em Saint-Denis, em Paris. 

- Foi registrado um intenso tiroteio. 

- 2 supostos terroristas morreram: uma mulher explodiu um colete e um homem foi 

atingido por tiros e granada. 

- Pelo menos 5 policiais se feriram. 

- 8 suspeitos foram presos, mas as identidades não foram informadas. 

- O principal alvo da ação, Abdelhamid Abaaoud, o suposto mentor dos ataques em 

Paris, ainda não foi localizado. 

- Material genético foi recolhido para que seja realizado um exame de DNA e, assim, 

a identidade dos suspeitos seja divulgada. 

 

   A troca de tiros foi ouvida por moradores e pela imprensa.  

 

 

http://g1.globo.com/mundo/ao-vivo/2015/explosoes-e-tiroteio-em-paris.html
http://g1.globo.com/mundo/ao-vivo/2015/explosoes-e-tiroteio-em-paris.html
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   Inicialmente três pessoas foram detidas em um apartamento em Saint-Denis. Em 

seguida, no mesmo local, uma mulher ativou um colete com explosivos e morreu. As 

forças de segurança vasculharam, então, o apartamento e encontraram um suspeito 

baleado e ferido com a explosão de granadas. 

   O ministro do Interior francês, Bernard Cazeneuve, não descarta que existam mais 

mortos nos escombros do apartamento invadido. 

   Outras quatro pessoas foram abordadas e presas fora do local. As identidades dos 

suspeitos não foram reveladas. 

 

   Segundo o procurador François Molin, 5 mil tiros foram disparados apenas pela 

polícia durante o tiroteio que aconteceu nesta madrugada em Saint Denis. 

 

   As agências internacionais noticiaram, com base em informações da polícia, que os 

dois mortos seriam terroristas, com envolvimento nos atentados da última sexta-feira 

(13). 

 

Suspeitos presos 

   Segundo a France Presse, um dos presos é um homem que alugou o apartamento 

alvo da ação. Uma das mulheres presas seria amiga. O homem disse à agência, antes 

de ser detido, que um amigo pediu que ele abrigasse dois conhecidos por alguns dias. 

“Me pediram um favor, e eu fiz um favor. Não sabia que eles eram terroristas”, 

afirmou. 

 

   Pelo menos cinco policiais ficaram feridos durante a operação antiterrorista em 

Saint-Denis, informaram fontes das forças de segurança. Um cão da força policial, 

um pastor belga de 7 anos, morreu no tiroteio. 

 

   Após as buscas no apartamento, uma igreja em Saint-Denis também foi alvo da 

polícia. Imagens registradas no local mostram os policiais destruindo uma das portas 

do local para sua entrada. Não foram dados detalhes sobre o motivo da ação no local. 

 

 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/cao-em-operacao-em-saint-denis-ganha-homenagem-na-internet.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/cao-em-operacao-em-saint-denis-ganha-homenagem-na-internet.html
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Montagem mostra suspeitos que estariam por trás dos ataques em Paris. Da esquerda para a direita: Bilal Hadfi (francês), um 

homem não identificado, Abdelhamid Abaaoud (o líder, 28 anos, belga), Salah Abdeslam e Samy Amimour (Foto: AFP) 

Operação 

   Na região da ação policial está localizado o Stade de France (Estádio da França), 

alvo de um dos ataques terroristas de sexta-feira. Os atentados deixaram ao menos 

129 mortos e 352 feridos em Paris. 

 

   A troca de tiros desta madrugada aconteceu nos arredores da Praça Jean Jaures, 

muito perto da histórica basílica gótica da cidade, onde estão enterrados vários dos 

reis da França.  

 

   O administrador de Saint-Denis, Didier Paillard, pediu aos cidadãos que vivem no 

centro da localidade que não saíssem de suas casas. Posteriormente, parte das 

residências foi esvaziada. 

 

 

Polícia e ambulâncias durante caçada a mentor de atentados em Paris; operação foi realizada em Saint-Denis (Foto: AP 

Photo/Francois Mori) 

   O tráfego de trens entre as estações de Saint-Denis Université e Saint-Denis Porte 

de Paris foi interrompido, anunciou a companhia de transportes da região parisiense 

RATP. 
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   O presidente da França, François Hollande, acompanhou toda a operação na 

madrugada desta quarta. Nas primeiras horas da manhã, ele iniciou uma reunião de 

emergência. Mais tarde, fez um pronunciamento na assembléia de prefeitos em Paris 

e disse que os terroristas visavam atacar os valores franceses como a liberdade, a 

defesa da cultura e do direito universal. “Os terroristas visavam combater o que a 

França representa: a liberdade, a defesa do direito universal. Eles visavam o povo 

francês. Foi a juventude francesa que foi o alvo, porque ela representa a vida". 

 

   O presidente também afirmou que o país manterá sua política de acolhimento a 

refugiados e receberá 30 mil pessoas nos próximos anos, além de pedir apoio dos 

prefeitos para reforçar as medidas de segurança. 

 

 

Polícia francesa revista um rapaz durante operação no norte de Paris (Foto: Christian Hartmann / Reuters) 

Procurados 

   Abdelhamid Abaaoud, um jihadista belga de 28 anos e integrante ativo do EI, é 

também conhecido como Abu Omar Susi ou Abu Omar al-Baljiki, ele é procurado 

desde janeiro como suspeito de também ter planejado atentados na Bélgica. 

 

   Salah Abdeslam, de 26 anos, suspeito de ser um dos terroristas que abriu fogo na 

sexta-feira contra vários cafés e restaurantes parisienses ao lado de seu irmão Brahim, 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/hollande-mantem-acolhida-e-diz-que-30-mil-refugiados-serao-recebidos.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/hollande-mantem-acolhida-e-diz-que-30-mil-refugiados-serao-recebidos.html
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que se matou ao detonar explosivos junto ao corpo, também está sendo procurado, 

sobretudo na Bélgica, onde, segundo as autoridades, os ataques foram planejados. 

 

   Com base em imagens de um vídeo, os investigadores acreditam que o Seat, um 

dos carros usados nos ataques, tinha uma pessoa a mais do que pensava até o 

momento. 

Este suspeito pode estar foragido, a menos que se trate de um dos dois supostos 

cúmplices dos ataques detidos no sábado em Bruxelas e indiciados pela justiça belga 

por "atentado terrorista". 

 

   Os dois homens detidos, Mohammed Amri, 27 anos, e Hamza Attou, 20, teriam 

ajudado Salah Abdeslam a fugir de Paris após os ataques. 

 

   Desta maneira, nove homens teriam participado nos atentados de sexta-feira: três 

homens-bomba na área do Stade de France em Saint-Denis, três na casa de 

espetáculos Bataclan e três que abriram fogo de forma indiscriminada contra bares e 

restaurantes de Paris. 

 

   Ao menos três deles, Omar Ismail Mostefai, Samy Amimour e Bilal Hadfi, 

estiveram na Síria. 

 

 

Imagem não datada disponibilizada na revista do Estado Islâmico Dabiq mostra belga Abdelhamid (Foto: Militant photo via AP). 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/operacao-na-franca-prendeu-grupo-pronto-para-agir-diz-

procurador.html                                                                                                                                                                                                   

Nota: Outras fontes de notícias poderão ser consultadas pela Internet. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/operacao-na-franca-prendeu-grupo-pronto-para-agir-diz-procurador.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/operacao-na-franca-prendeu-grupo-pronto-para-agir-diz-procurador.html
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A PALAVRA DO MENTOR 

André Luiz 
  

1 – Tendes ouvido o que foi dito: Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu 

inimigo. Mas eu vos digo: Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e 

orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está 

nos céus, o qual faz nascer o seu o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre 

justos e injustos. Porque, se não amardes senão aos que vos amam, que 

recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se 

saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem 
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também assim os gentios? – Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e 

mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no Reino dos Céus. 

(Mateus, V: 20, 43-47). 

 

2 – E se vós amais somente aos  que vos amam, que merecimento é o que vós 

tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos 

que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo 

fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem 

esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os 

pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, 

pois, os vossos inimigos, façam bem, e emprestai, sem nada esperar, e tereis 

muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos 

que lhe são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai 

é misericordioso. (Lucas, VI: 32-36). 

 

3 – Se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua 

aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias 

conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. 

 

Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor, 

aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se 

deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo.   

A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe 

que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que 

se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das 

outras, não pode haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que 

comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação 

ao encontrar um inimigo, que se tem com um amigo. 

 

Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física: a da assimilação e 

repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que 

causa penosa impressão; o pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio 

agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta, à aproximação de um 

inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se 

deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil, e 

até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele 

prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das 

línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra, para exprimir formas 

diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias, segundo os 

casos. 

 

Amar aos inimigos, não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma 

vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente 

diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor, ou desejo de 

vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente, pelo mal que 

nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem 

em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge.  

É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos, por atos e 

palavras, de tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal 

com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre 

as condições do mandamento: Amai aos vossos inimigos. 
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4 – Amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida 

presente é tudo, só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa, a perturbar-lhe o 

sossego, e do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não 

há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho 

aos olhos do mundo. Perdoar, até mesmo lhe parece, em certos casos, uma 

fraqueza indigna da sua personalidade. Se não se vinga, pois, nem por isso deixa 

de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. 

 

Para o crente, e mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente 

diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais, a 

vida presente é um momento apenas. Sabe que, pela própria destinação da Terra, 

nela devem encontrar homens maus e perversos; que as maldades a que está 

exposto fazem parte das provas que deve sofrer. O ponto de vista em que se coloca 

torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das 

coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe 

servem de instrumentos. Se, em lugar de lamentar, agradece a Deus por 

experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de 

mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe 

naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se 

engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do 

seu inimigo. 

 

O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido 

pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que 

se eleva, no mundo moral, acima da humanidade material. Compreende que o ódio 

e o rancor o envileceriam e rebaixariam, pois, para ser superior ao seu adversário, 

deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. 

 

O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 
por ALLAN KARDEC – tradução de José Herculano Pires                                        

Cap. XII, AMAI OS VOSSOS INIMIGOS, itens 1, 2 e 3, 

Retribuir o mal com o bem. 

 

https://evangelhoespirita.wordpress.com/
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   A extensão e a profundidade das palavras de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, diante das recentes ocorrências em Paris, nos 

recomenda cautela, reflexão e acima de tudo piedade, pois se o 

momento é de crise, também, o é de muita paixão. 

    

   Não estamos entre aqueles que acreditam que todo ato de piedade 

seja um ato de subserviência diante dos crimes e das injúrias 

perpetrados por pessoas completamente desajustadas, embora 

merecedoras de nossa mais sincera compreensão. 

   Pois, antes de tudo, no planeta em que vivemos estamos nos 

movimentando por entre criaturas boas e más, saudáveis ou 

aparentemente saudáveis, e outras tantas, por si mesmas, 

perfeitamente entregues à loucura e à paixão excessiva por seus 

interesses egoísticos e desenfreados. 

   A questão aqui, meus irmãos, não é a de qual lado devemos nos 

colocar neste imenso mar de tormentas morais, mas, antes de tudo, 

o de nos entregar à uma reflexão justa e pacifica sobre o que nos 

ensina o Evangelho do Cristo, pelo menos para nós cristão-espíritas, 

pois sem as suas lições de perfeita Justiça, atrelada à Lei Maior do 

Amor e da Caridade, ficaremos “verdadeiramente” à deriva nesta 

embarcação Humana, chamada Terra. 

______________________ 

 Querida M.! A Lei de Deus é sempre de "construção"... caminhamos 

agindo e interagindo, plantando e semeando, somando esforços uns com 

os outros, dentro deste vasto e riquíssimo serviço de elevação de nossas 

almas milenares para a Eternidade.  

Construamos a nossa estrada em bases de AMOR E 

SOLIDARIEDADE!...  

Jesus lhe abençoe, querida irmã.  

Espírito André Luiz                                                                
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                            

(Salvador/BA, 07 de novembro de 2015)                                                                                 

Nota do médium: Mensagem do Benfeitor Espiritual a uma irmã internauta (pela nossa página     

espírita do Facebook). 
______________________ 
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   Demos prosseguimento com o nosso respeitoso estudo acerca dos 

evidentes: “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, deixados pelos Espíritos 

do Senhor em forma de “CÓDIGOS” SECRETOS dentro desse 

impressionante esquema de Vidas Sucessivas, quando mais uma vez 

podemos verificar que as ocorrências do dia a dia sobre a face do 

planeta material, tão saudáveis e felizes, quando as de natureza 

lamentáveis e profundamente tristes, estão dentro de um esquema 

previamente estabelecido pela Mente Superior do Criador, pois se 

temos a presunção da “liberdade”, não podemos nos esquecer de que 

nas Mãos de Deus, pelo menos por enquanto, e diante de tanta 

ignorância de nossa parte, não passamos de acanhadas criaturinhas 

em estágio muito atrasado de evolução espiritual, transitando pelo 

“corpo biológico terrestre” como se fossemos verdadeiras amebas ou 

protozoários em vias de crescimento ascensional na Escala Espiritual 

dos Seres Imortais.  

   A partir dos dados fornecidos pela competente Rede Globo, portal 

G1 da Internet, verificaremos os Números Sagrados de uma 

“Mecânica Matemática Perfeita”, que nos deixa claro o 

alto controle das ocorrências do mundo material por parte dos 

Seres Invisíveis da Luz, pelo menos dentro do quadro de Vidas 

Sucessivas das Reencarnações Programadas & Múltiplas do 

glorioso Espírito de São Luis de França, já que a sua tarefa remonta 

aos tempos primitivos da Civilização Humana, naturalmente que 

atrelada a uma outra caravana de Espíritos, mais ou menos evoluídos 

que ele mesmo, mas sempre movidos pelo desejo de acertar, embora 

nem sempre consigam realizar as suas tarefas dentro do esquema 

previamente arquitetado, pois, como todos nós espírita já sabemos, 

ou já deveríamos saber, cada reencarnação no solo da Terra estará 

fundamentalmente subordinada as carências afetivas, psicológicas e 

emocionais de cada uma das Entidades Missionárias, tanto quanto 

sujeita aos aspectos comportamentais, sociais, culturais, familiares, 

etc., ou ainda, do eco-pensamento (inconsciente coletivo!) dos 

habitantes que ai se encontram, com a particularidade de que se 

tornarão mais suscetíveis de quedas, pois se trazem em si 

mesmos os preciosos caracteres do verdadeiro Homem de Bem, com 

excelentes possibilidades de vitória, por outro haverão de se tornar 

“presas” fáceis nas mãos das pessoas menos esclarecidas, mais 

ignorantes e verdadeiramente más, em decorrência de sua natureza 

mental e vibratória mais delicada, quase sem “perspicácia 

alguma”, vivendo numa aura de bondade eterna, como se ainda 
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estivessem transitando pelos planos de Vida Feliz e Pacífica, de onde 

vieram e para onde haverão de retornar. 

   Por isso, que a recomendação para todos, indistintamente, sejam 

Espíritos missionários ou não, será o estudo do Evangelho do Cristo, 

com real destaque para as obras de Allan Kardec e Francisco Cândido 

Xavier, em qualquer religião que se encontre o seu clã familiar, sendo 

este o guia mais seguro e ideal para a Evolução dos Espíritos de Deus 

sobre a face do mundo carnal. 

   Vejamos então os números encontrados mais atrás, na 

reportagem do G1 sobre as últimas ocorrências em Paris, 

dessa vez na captura dos infelizes irmãos terroristas:  

 

- Dia da semana do confronto polícia francesa/terroristas: 4ª. feira: 

Aqui, temos o exato mês (4) de abril do nascimento do Espiritismo, 

com o lançamento de: “O Livro dos Espíritos”, em Paris, França, 

no dia 18 de abril de 1857. Quando, segundo temos informado pelas 

faculdades mediúnicas de Vivaldo/São Luis, também marca a 

“VOLTA” de Nosso Senhor Jesus Cristo, no final do QUARTO (4º.) 

MILÊNIO DA ERA CRISTÃ. E ainda: O excelente (quanto 

sugestivo!) capítulo IV (4) de “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE 

NÃO ASCER DE NOVO, quando o próprio Espírito São Luis (agora, 

Vivaldo!) assina duas mensagens sobre a Reencarnação, nos itens: 

24 e 25, em INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS: “Limites da 

encarnação” e “Necessidade da encarnação”, respectivamente). 

   

Com o lançamento de “O Livro dos Espíritos” começa uma nova fase para a 

Humanidade terrena. 
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- Dia do mês do confronto polícia francesa/terroristas: 18. Temos 

aqui o mês (1) de janeiro e o mês (8) de agosto, que corresponde 

ao mês de nascimento e de morte de Elvis Presley, o Espírito 

responsável pelo desencadeamento dessas Revelações Divinas, pelo 

médium Vivaldo P. S. Filho (a reencarnação atual do Rei São Luis 

IX de França), originárias da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência, sob a orientação do 

Espírito da Verdade).  

   Nota: Observemos que na soma de 1 + 8 (acima) = 9. O da 9ª. 

Esfera Espiritual da Terra e do Rei São Luis IX (9) de França. 

    

   Quando este mesmo # (9) representa o exato mês (9) de 

setembro, que corresponde ao mês da finalização da primeira 

parte original da primeira obra psicográfica, propriamente dita, de 

Vivaldo/São Luis IX (9): “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

Espíritos Diversos, Coordenação Espiritual de Elvis Presley (segundo 

os Instrutores Espirituais de Vivaldo: a reencarnação do Rei Daví. E 

“pai de Jesus” na Genealogia do Cristo, segundo os Evangelhos de 

São Mateus e São Lucas) & Santa Clara de Assis, em homenagem 

ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), e que 

desencadeou, por suas diversificadas faculdades mediúnicas, todo 

esse novo conjunto de Revelações Divinas que deságua na: “Nova 

Genealogia do Cristo”, para o QUARTO (4º.) MILÊNIO DA 

ERA CRISTÃ, número/mês este (9) de setembro que também 

corresponde, em sintonia perfeita, à 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), sendo que esta 

específica Esfera dimensional fora objeto de estudo, mesmo que em 

síntese, por parte da obra “CIDADE NO ALÉM”, da médium 

Heigorina Cunha e Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, 1ª. Edição: 

1983, (Nota: Prestemos bastante atenção na soma desse especifico 

ano: 8 + 3 = 11. O exato mês de novembro das trágicas 

ocorrências de agora, em Paris). 

   Mas, prossigamos: 

- Mês e ano da captura policial francesa contra os terroristas: 

11/2015: 1 + 1 + 2 + 1 + 5 = 10.  

   Tranquilamente chegaremos à conclusão seguinte, numa 

referência à Missão de Allan Kardec e à de São Luis, o Codificador 

encarnado do Espiritismo e o Codificador desencarnado do 
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Espiritismo, no século 19: O exato mês (10) de outubro de 

nascimento de Allan Kardec (Chico Xavier), e o dia (10) de 

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

  

   Entretanto, se formos consultar “O Novo Testamento”, capítulo 

10 (pela tradução de Haroldo Dutra Dias, Editora CEI, 1ª. edição, 

ano de 2010), encontraremos inicialmente:  

- A MISSÃO DOS SETENTA E DOIS (quando: 7 + 2 = 9. Como 

configurado mais acima): Estudando essa primeira passagem do 

capítulo 10, do Evangelho de São Lucas (sempre lembramos que 

Lucas foi uma das reencarnações passadas de São Luis, e que por 

isso mesmo ele é sempre citado em nossos estudos, mesmo porque 

as suas narrativas estão todas elas marcadas pelos “SINAIS” 

SECRETOS DE DEUS em forma de códigos secretos somente agora 

devassados pela Mediunidade de São Luis IX reencarnado, o nosso 

Vivaldo), todos ficarão felizes por poderem atestar os quadros vivos 

das Reencarnações Programadas dos Espíritos de Luz, com as suas 

respectivas tarefas espirituais projetadas para muito além do 

seu tempo. Sem cotarmos que São Lucas é comemorado pela 

Cristandade no dia 18 do mês de outubro (10) de cada ano. 

   Quando num estudo de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, 

nos depararemos no seu capítulo X (10):  

- BEM-AVENTURADOS OS QUE SÃO MISERICORDIOSOS. Aqui, 

estaremos inteiramente integrados às novas ocorrências de Paris, 

França, devidamente previsto pelos Poderes Superiores da Vida 

Espiritual da Terra, com destaque para as três respostas dadas à 
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Allan Kardec pelo próprio Espírito São Luis, nos itens 19, 20 e 21. 

Que fatalmente nos direcionará aos séculos 19 (de Allan Kardec 

encarnado e São Luis desencarnado), 20 E 21 (de Chico Xavier e 

Vivaldo). Quando: 1 + 9 + 2 + 2 + 1 = 15.  

    

Kardec/Chico (o mesmo Espírito). 

    

 Luis IX/Vivaldo (o mesmo Espírito). 

A Volta programada dos Codificadores do Espiritismo no século 19, ao 

século 20, na Pátria do Evangelho. 
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   Nota: Observemos que, fechando o quadro de expectativa quanto 

ao começo e ao final da recepção da primeira parte original da 

primeira obra psicográfica de Vivaldo/São Luis IX, encontraremos na 

soma de 1 + 5 (acima) = 6.  

 

   Exatamente, o mês (6) de junho, que corresponde ao mês do 

começo da recepção da primeira parte original da primeira obra 

psicográfica, propriamente dita, de Vivaldo/São Luis IX (9): 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley (lembrando que no mês de 

junho – 6 – se comemora na Cristandade o nascimento de João 

Batista, que afirmamos ser não somente a Reencarnação Múltipla 

de João Evangelista, como também o Espírito da Verdade), e 

que desencadeou, por suas diversificadas faculdades mediúnicas, 

todo este novo conjunto de Revelações Divinas que deságuam na: 

“Nova Genealogia do Cristo”, para o QUARTO (4º.) 

MILÊNIO DA ERA CRISTÃ. 

   Vejamos então, que os números encontrados até aqui na 

reportagem do G1 sobre as últimas ocorrências em Paris, 

dessa vez na captura dos infelizes irmãos terroristas, 

continuam se apresentando de acordo a todo o esquema 

previamente antevisto pelo Mais Alto desde os tempos 

Apostólicos, e até mesmo antes, caso venhamos a rebuscar 

mais elementos da Matemática Divina na Bíblia Sagrada. 

 

     Não avançaremos em mais minúcias de tal fato da vida política, 

econômica e social da vida terrena, pois não poderíamos aqui nos 

colocar na mesma condição dos infelizes esmiuçadores das tragédias 

alheias, que apesar de muitas vezes serem realizadas por gente 

capaz e competente não podemos desconsiderar que, na sua quase 

totalidade, o fazem por mera vontade de deixar a descoberto: o 

terror e o sangue derramado pelas pessoas inocentes.  

   Entretanto, de nossa parte podemos humildemente assegurar de 

que todas as criaturas, nossas irmãs, que desencarnaram durante os 

últimos atentados de Paris, foram entregues aos braços do Divino 

Amigo como verdadeiros heróis da Causa do Amor, pela perdição de 

seus próprios corpos perecíveis. 

   Perderam a “matéria”. 
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   É certo. 

   Mas ganharam profundamente em espírito. 

   Que Deus nos abençoe a todos na divina tarefa de amarmo-nos uns 

aos outros como Jesus nos amou. 

 

André Luiz (Espírito)                                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                  

(Salvador/BA, 20 de novembro de 2015) 
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   Nota do médium: Já tendo encerrado a psicografia acima, fomos 

orientados a acrescentar os seguintes fatos matemáticos, que para nós 

mesmos, em particular, se revestem da mais alta importância para este 

nosso simplório estudo mediúnico:  

- Dias do mês de novembro do atentado e captura em Paris, França: 13 e 

18: Quando: 1 + 3 + 1 + 8 = 13. O exato dia (13) do primeiro novo 

atentado em Paris, França. E ainda: 1 + 3 = 4: O mês (4) de abril que 

corresponde ao nascimento de São Luis de França, no século XIII (13), 

quanto ao do nascimento do Espiritismo do século XIX. E ainda a data 

prevista para a VOLTA de Nosso Senhor Jesus Cristo ao solo do planeta, 

no final do QUARTO (4º.) MILÊNIO NA ERA CRISTÃ. 

- Dias da semana do atentado e captura em Paris, França: Sexta-feira 

(6ª.) e quarta-feira (4ª.): De maneira perfeitamente sincronizada, 

aparece aqui o exato ano (1964) de nascimento de Vivaldo P. S. Filho, 

a reencarnação atual de São Luis de França. 

   O que comprova que tudo o que Vivaldo/São Luis IX passa por aqui, em 

forma de dor e provação, assume um caráter de difícil extensão quanto 

de compreensão para toda a comunidade de seres habitantes do Planeta 

Terra, particularmente do Brasil e da França, que formam os alicerces da 

Terceira Revelação Divina para os séculos 19, 20, e 21, como 

pudemos verificar nas preciosas anotações (acima) do nosso querido 

Benfeitor Espiritual André Luiz. 

____________________ 

Um pensamento a mais! 

 

- Quando somados os # acima... 13 + (14 + 15 + 16 + 17) + 18 = 93... 

   Que nos evoca o seguinte esquema matemático-chave a partir destas 

mesmas ocorrências: 

- 6 (# encontrado na inversão do emblemático # 9). 

- 9. 

- 9 + 3 = 12. 

   Temos então, o exato mês (6) de junho e o mês (9) de setembro, do 

ano de 2012, quando Vivaldo iniciou e concluiu, respectivamente, no ano 

de 2012 a primeira parte original do seu primeiro livro pela psicografia, 

propriamente dita: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, Coord. de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em 

homenagem ao livro: “VOLTEI”, do Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 
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   Eu tenho podido apreender algo da grave responsabilidade mental que 

todo o mundo terreno tem em relação à nova missão de São Luis IX, não 

porque eu tenha em mim algum desejo íntimo de poder ou ser alguma coisa 

importante para as demais pessoas, no conjunto das sociedades quanto na 

própria rua em que modestamente eu moro em Salvador, claro que não, 

mas o caso é que, embora eu saiba que não tenho valor algum pessoal que 

me garanta tamanha consideração do Cristo, devo considerar que  eu faço 

parte de uma grande equipe de Espíritos que, acreditando-se ou não 

merecedores de tamanha distinção, sem dúvida alguma estão subordinados 

a uma tarefa grandiosa quanto prazerosa de se realizar, que é a de poder 

seguir caminhando de braços dados com o Senhor, mesmo que a gente vá 

caindo aqui e levantando mais adiante, mas sempre no desejo de fazer o 

melhor pela divulgação e pelo triunfo definitivo do Evangelho de Jesus 

entre os Espíritos, encarnados e desencarnados. 

   Outro ponto que gostamos de enfatizar, mesmo que superficialmente, já 

que não está em meu coração e nem no de meus Amigos Espirituais 

‘colocar mais lenha na fogueira’, é o fato de alguns confrades espíritas, 

especialmente estes, sem sequer estudarem a fundo o nosso trabalho de 

Decodificação do Espiritismo, simplesmente se colocarem contra a 

condição de eu, humildemente eu (risos) ter envergado no passado da Vida 

Planetária a Personalidade de Luis de França, o Rei Santo de França, 

dentre outras tantas que já têm sido divulgadas em trabalhos anteriores e 

posteriores a este Livro # 16, o que poderemos até tomar como um 

caráter honesto de suas índoles espíritas, entretanto a situação de 

complica, para eles, é claro (risos), quando percebemos e/ou somos 

avisados pelos meus Benfeitores Espirituais de que a grande maioria destes 

irmãos e/ou irmãs de Seara Espírita, mas que merecem toda a nossa 

consideração e estima, apenas e tão somente se colocam contra o que 

temos apresentado: por mero despeito!..., sem terem se dado ao trabalho 

de estudar a fundo, aliás, como haveria de ser uma recomendação do 

Codificador, todo o conjunto de evidências e provas que hoje são 

apresentadas pela ‘Numerologia Espírita’ sobre o tema da atual VOLTA de 

São Luis IX. 
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A PALAVRA DO CIENTISTA 

wILLIAM CROOKES  
“Cada aprendiz do Evangelho necessita, assim, afeiçoar-se ao culto da 

prece, no próprio mundo íntimo, valorizando a oportunidade que lhe é 

concedida para a comunhão com o Infinito Poder. 

Para isso, contudo, é indispensável que a mente e o coração da criatura 

estejam em sintonia com o amor que domina todos os ângulos da vida, 

porque a lei do amor é tão ‘matemática’ como a lei da 

gravitação.” 
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INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS 
por Chico Xavier – Vários Espíritos 

Cap. 36, A ORAÇÃO CURATIVA, pelo Espírito Padre Eustáquio, Editora da 

FEB, 9ª. edição, 2ª. reimpressão, ano de 2008.  

Nota de Crookes: O destaque é nosso. 

   

O grande cientista e investigador dos fenômenos psíquicos William Crookes e a sua 

“Reencarnação Programada & Múltipla”, como o generoso Padre Eustáquio. 

________________________ 

   Como (pretenso) bom cientista que sou, a apresentação acima, 

elaborada pelo coração generoso de nosso estimadíssimo medianeiro, 

já me deixa muito satisfeito, quanto agradecido, pois como todo 

investigador me ponho a descoberto sob o estigma da Reencarnação. 

   Nenhum de nós, seres desencarnados ou encarnados, temos o 

direito de nos colocar acima dos interesses da Justiça e do Amor 

Divino, já que antes de qualquer sentimento de vaidade ou de 

orgulho temos é que aproveitar de todas as oportunidades para fazer 

“a vontade de Deus”, mesmo que isso venha de encontro à nossa 

(pretensa!) humildade. 

   Por isso, vemos com bons olhos o interesse de nosso amigo e 

irmão reencarnado, se é que o podemos considerar uma pessoa 

verdadeiramente “encarnada” no solo planetário, pois os seus laços 

fluídicos se encontram tão delicadamente aprisionados às vísceras 

https://evangelhoespirita.wordpress.com/
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materiais, que o mais certo mesmo seria lhe colocar na condição de 

um perfeito agênere, somente a aguardar o memento exato de 

sua perfeita desintegração, em nos devassar o mundo psíquico, 

nos descortinando uma de nossas mais atraentes reencarnações 

(Múltipla). 

   Duvidam disto? 

   Pois então, aguardem o momento precioso de sua VOLTA ao seio 

do Deus Todo-Poderoso.     

   Nota: Neste momento, o querido Vivaldo estremece, tamanha a sua 

surpresa diante de nossas palavras, embora, ele mesmo, há poucos meses 

atrás, já tenha percebido o seu corpo físico entrar em processo 

gradual de desmaterialização (e não de decomposição!... como em 

outra oportunidade!...), como se, naquele momento de profunda melancolia 

espiritual, por conta das dores e das imensas carências humanas que lhe 

cobriam de pesar o Espírito, Ele estivesse se despedindo do mundo carnal 

de maneira muito clara e muito lúcida, embora o desejo dos seus 

amoráveis Guias e Mentores da Vida Real fosse o de lhe aconchegar o 

coração de amor e carinho, cuidado e zelo, para que ele ficasse um tanto 

mais aí, neste vosso tempestuoso plano de dores e grandes provações!... O 

que graças a Deus vem ocorrendo. 

   Até que apreciamos a atitude de certos companheiros do 

Espiritismo, em lhe opor alguma nota ou alguma manifestação de 

desconfiança, já que se somando aos mais sábios e aos mais 

prudentes sempre localizaremos os verdadeiramente “bem 

intencionados”, que antes de tudo procuram primar pela 

autenticidade dos fatos e das ocorrências verdadeiramente científicas, 

embora sejamos de parecer que: “todos são inocentes até que se 

prove o contrário”. 

   Por isso, temos procurado insistir junto ao nosso Vivaldo P. S. Filho, 

o sentimento de respeito aos que “pense diferente” dele e dos seus 

sábios Benfeitores da Vida Eterna, pois todos, sem distinção, são 

livres para pensar e agir como bem entender. 

   De nossa parte, apenas lhe oferecemos: “O Fenômeno”. 

   Diante disso, dos variados tipos de fenômenos mediúnicos que tem 

sido testemunha nos últimos 20 anos de tarefa na Mediunidade com o 

Senhor, ele, pessoalmente, sequer, poderá cogitar de algo em 

contrário que não seja o da total realidade dos (Novos?!) Fatos 

Espíritas por seu próprio intermédio. 
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   Quanto ao que toca às ocorrências fundamentais da 

“Mecânica Matemática de Deus”, como têm sido 

apresentadas pelos seus guias espirituais (desencarnados e 

encarnados!), na nossa modesta maneira de lhe encarar a 

procedência e o próprio valor científico, está ele, o nosso São Luis 

reencarnado, muito ciente de que O Cosmo Mental do Criador se 

infiltra e se expande por toda a Natureza Humana, se entranhando 

por cada célula e por cada partícula mental, de maneira que todos 

nós, sem distinção, possamos nos compreender e nos aceitar como 

reais Herdeiros do Universo. 

   É extensa e bibliografia espiritualista e científica, que versa sobre 

as ocorrências mediúnicas, no Brasil e no mundo, com particularidade 

para os maravilhosos fenômenos de “clarividência”: pré-cognitiva 

ou retro-cognitiva. 

 

   O certo, é que todos poderão se inteirar dos assuntos que 

reportamo, por intermédio de nosso mensageiro encarnado, 

particularmente aos casos de presciência, já que todas, ou quase 

todas, as ocorrências tem sido observadas em forma de 

presciência aritmética, todas elas por meio de uma literatura de 

inquestionável valor documental (do Espiritismo e da Bíblia Sagrada), 

somente que, aqui, estamos descortinando aos amigos da vida 

material o meio matemático de acessarem os diversos: “SINAIS” 

SECRETOS, deixados pelos Agentes Espirituais Superiores da Vida da 
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Terra, como forma de comprovar, a olhos nus, que toda a 

mecânica vibratória e material do Cosmos está alicerçada numa 

surpreendente rede neuronal invisível que nos liga a todos 

com a Mente Suprema de Deus, e, logicamente, a cada um de 

nós mesmos, num entrelaçamento perfeito e verdadeiramente 

miraculoso, fazendo-nos lembrar da mensagem de Jesus Cristo: 

“Eu e o Pai somos Um”. 

 

O princípio da Vidência, como estudado por Allan Kardec, em “O Livro dos 

Médiuns”, será sempre o mesmo para as demais ramificações desta 

surpreendente faculdade, que é o de não somente ver, como o de prever os 

acontecimentos futuros, além de vasculhar o infinito do passado. 

   Por outro lado, não desejando passar por cima das orientações, de 

mais atrás, do nosso valoroso benfeitor André Luiz, embora 

reconhecendo que, às vezes e a depender das circunstâncias atípicas 

que vivemos por aqui, “nem sempre tão felizes como do Lado de Lá”, 

de mais “Em Cima” (risos), precisamos tomar algumas decisões que, 

embora aparentem um gesto de indisciplina de nossa parte, na 

verdade são motivadas pelo nosso desejo sincero de acertar e 

construir, iluminar e educar por uma “notícia” que, antes de tudo, 

informe pelo coração devotado à Nosso Senhor Jesus Cristo. 

   Sem contar, que estamos diante de uma situação que, apesar de 

parecer corriqueira, e naturalmente previsível dentro do tenebroso 

jogo de interesses geográficos, políticos, religiosos e econômicos pelo 

qual, lamentavelmente, se movimentam, e se confundem, os 

“poderosos” do mundo carnal, e que por isso mesmo, às vezes, 

somos levados a tomar a iniciativa de aplicar “mais alguma 

formula” aos serviços da mediunidade, junto aos nossos tarefeiros 

encarnados, que, pela graça do Bom Deus, possibilita aos Amigos 

Celestes a retomada de um assunto já, previamente, tomado como 

finalizado. 



          Livro # 16: “Elvis & Amigos – Vol. 2 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
200 

Ed. e-book: 
2016 

   E este é o caso aqui, pois, apesar do nosso André Luiz ter nos 

lembrado “da caridade pelos que ficaram”, ele mesmo, agora, nos 

autoriza a “lhe desautorizar” (risos do Benfeitor!), nos formulando 

votos de paz e otimismo diante da “batalha” que continuamos a 

travar pela soberana vitória do Bem contra a maldade da ignorância, 

que ainda teima em fazer morada nos corações da maioria dos seres 

terrenos, pouco generosos em misericórdia e compaixão, embora 

muito fartos de discórdia, disputa e vingança. 

   A palavra certa que devemos usar e sentir em todos os momentos 

de nossa vida, será sempre a do: AMOR INCONDICIONAL. 

 

   Então, vejamos a seguir mais alguns dados matemáticos 

precisos capturados do conceituado serviço de notícias: Portal 

G1 (Rede Globo), que acreditamos serem de fundamental 

importância para o estudo edificante patrocinado até aqui 

pelos nossos Amigos Espirituais da Vida Maior: 

20/11/2015 12h50 - Atualizado em 20/11/2015 14h41 

Sobe para 130 o número de mortos nos atentados de Paris, 

diz França 
Primeiro-ministro Manuel Valls disse nesta sexta que número foi 

atualizado. Ataques deixaram mais de 350 feridos, muitos em estado 

grave. 
Do G1, com agências internacionais 

 

   O primeiro-ministro da França, Manuel Valls, afirmou, na tarde desta sexta-

feira (20), que subiu para 130 o número de mortos nos atentados do dia 13 

em Paris. Até então, o número oficial de vítimas fatais dos ataques simultâneos 

era 129. O governo francês afirmou que há mais de 350 vítimas, muitas 

delas em estado grave. 

 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/sobe-para-130-o-numero-de-mortos-nos-

atentados-de-paris-diz-franca.html 

 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/sobe-para-130-o-numero-de-mortos-nos-atentados-de-paris-diz-franca.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/sobe-para-130-o-numero-de-mortos-nos-atentados-de-paris-diz-franca.html
http://g1.globo.com/mundo/ao-vivo/2015/explosoes-e-tiroteio-em-paris.html
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   Temos notado um encadeamento de números em relação às 

ações do governo francês, quanto ao que se refere aos trágicos 

episódios terroristas realizados pelos nossos irmãos (sim, pois os 

seus infelizes idealizadores continuam sendo os nossos irmãos, em 

nome de Jesus, e diante de Deus!) radicais mulçumanos, entre os 

dias 13 e 18 de novembro de 2015, embora as nossas atenções se 

dirijam com maior particularidade para o último dia 13 de novembro, 

gerando para os nossos pequeninos estudos um incontroverso 

esquema de dados, em forma de perfeitos “códigos” secretos, que 

vão aparecendo e dando luz ao que podemos classificar de: 

“encadeamento seqüencial de ‘sinais’ de alto valor científico-

mediúnico”, embora a sua natureza toda particular de elementos 

“noticiosos”. 

   De qualquer maneira, como vimos dentro do texto de André Luiz, o 

número de integrantes no atentado em Paris no dia 13, subiu de 8 

para 9. 

   Se os nossos cálculos estavam precisos, dentro dos componentes 

numéricos apresentados inicialmente pelas agências de notícias e 

do próprio governo francês, no que se refere ao # de 8 terroristas, 

vejamos que com a sua subida para o # 9, tudo passa a se 

apresentar de maneira positiva para o que temos afirmado, 

pois se fizermos um pequenino cálculo a partir deste mesmo episódio 

(do # exato de terroristas), e já confirmado pelo governo da França, 

da seguinte maneira: 

- # 8 (antes) + # 9 (agora) = 17. (O mesmo que: 10 e 7). 

   Surpreendentemente, embora a aparente impressão de “erro” de 

informação das agências de notícias da França e do Brasil, ou 

alguma mancada mediúnica pela antecipação (mesmo que 

premeditada pelo Mais Alto!) do esquema matemático dos dois 

capítulos de mais atrás (por Veneranda & André Luiz) e que nos 

antecede de maneira fantástica (de maneira a validar todos os dados 

previstos e antecipados pela Imprensa do mundo!), aparece aqui: O 

exato dia (10) e o exato mês (7) de julho de nascimento de 

Vivaldo, a atual reencarnação do Rei Luis IX (9) de França. 

   Isto ocorrendo, como se absolutamente o Senhor de Nossas Vidas 

desejasse nos fazer crer que tudo está sobre um perfeito controle 

de ações superiores, apesar de se movimentarem, sob os vossos 

olhares perplexos, de maneira (aparentemente) natural, dentro do 
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intricado jogo de eventos das valorosas Organizações de Notícias 

humanas responsáveis pela difusão dos acontecimentos de interesse 

geral, ou mesmo particular. 

   Notemos que o # 9 reaparece aqui (mais acima), embora a 

situação seja das mais lamentáveis possíveis, revelando o 

número exato de agentes terroristas que provocaram os atentados 

do dia 13 de novembro de 2015, em Paris, França: - Exatamente o 

mês (9) de setembro, que corresponde ao mês da finalização da 

primeira parte original da primeira obra psicográfica, propriamente 

dita, de Vivaldo/São Luis IX (9): “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley (segundo os Instrutores Espirituais de Vivaldo: a 

reencarnação do Rei Daví. E “pai de Jesus” na Genealogia do 

Cristo, segundo os Evangelhos de São Mateus e São Lucas) & Santa 

Clara de Assis, em homenagem ao livro: “VOLTEI”, por Irmão 

Jacob (Chico Xavier/FEB), e que desencadeou, por suas diversificadas 

faculdades mediúnicas, todo esse novo conjunto de Revelações 

Divinas que deságua na: “Nova Genealogia do Cristo” para 

o QUARTO (4º.) MILÊNIO DA ERA CRISTÃ, número/mês este (9) 

de setembro que também corresponde, em sintonia perfeita, à 9ª. 

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), sendo que esta específica Esfera dimensional fora objeto de 

estudo, mesmo que em síntese, por parte da obra “CIDADE NO 

ALÉM”, da médium Heigorina Cunha e Francisco Cândido Xavier, 

Editora IDE, 1ª. Edição: 1983, (Nota: Prestemos bastante atenção 

na soma desse especifico ano: 8 + 3 = 11. O exato mês de 

novembro das trágicas ocorrências de agora, em Paris). 

   Realmente, a situação vai ficando cada vez mais impressionante, 

pois tudo nos leva a crer que todas estas ocorrências de Paris, 

mesmo que tenham nos custado a todos muitas lágrimas de dor e 

sofrimento, vemos que tudo havia sido devidamente previsto pelos 

Poderes do Mais Alto, e isto em seus mínimos detalhes, já que 

mesmo que tenham sido articulados por almas profundamente 

atrasadas, como foi o caso destes nossos infelizes irmãos terroristas, 

trazem a cada instante: O CÓDIGO DO AMOR DE DEUS! 

   Obviamente, que não pelos males perpetrados por eles mesmos, 

mas como um: “SINAL” DE ALERTA para a vida humana, como um 

todo, já que se, verdadeiramente, almejamos pela paz no mundo, 

não podemos prescindir de uma solução que venha a 
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beneficiar a todos e não apenas a uma ou outra pequenina 

parcela da civilização terrena. 

   O momento é de crise, voltamos a afirmar. 

   Mas para toda dificuldade sempre haverá uma saída que interesse a 

todos. 

   Agora, nos dediquemos a decifrar os “códigos” secretos a partir 

dos dados acima, em relação ao nímero de “mortos” e feridos 

no atentado do dia 13 de novembro de 2015, em Paris, França, a 

partir das informações providenciadas pelo portal de notícias G1 (TV 

Globo): 

- Lamentavelmente: 130 (mortos): Quando 1 + 3 = 4.  

   Aqui, temos de volta: O exato mês (4) de abril do 

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

   A situação é mesmo perfeita. 

   Além de ser o nascimento do Espiritismo, com o lançamento de 

“O Livro dos Espíritos”, em Paris, França, no dia 18 de abril (4) de 

1857.  

   Quando, inclusive, temos informado pelas faculdades mediúnicas 

de Vivaldo/São Luis IX, que também marca a “VOLTA” de Nosso 

Senhor Jesus Cristo pelos meados para final do: QUARTO (4º.) 

MILÊNIO DA ERA CRISTÃ.  

   E ainda: O excelente (quanto sugestivo!) capítulo IV (4) de: “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo”, NINGUÉM PODERÁ VER O 

REINO DE DEUS SE NÃO ASCER DE NOVO, quando o próprio 

Espírito São Luis (atualmente, Vivaldo!) assina duas mensagens 

sobre a Reencarnação, nos itens: 24 e 25, em INSTRUÇÕES DOS 

ESPÍRITOS: “Limites da encarnação” e “Necessidade da 

encarnação”, respectivamente. 

   Nota: Neste ponto dos nossos humildes estudos, podemos verificar que o 

quadro também se apresenta de maneira incondicionalmente simbólica, pois 

neste capítulo IV (4), de O. E. S. E., vemos o pedido do Alto para que 

todos nós, sem distinção, revejamos as nossas atitudes e façamos o 

renascimento interior que o Cristo nos pede. 

    

   Mas, demos prosseguimento: 
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- Lamentavelmente: mais 350 feridos (como afirma os veículos de 

comunicação da Terra): 

   Se logo acima encontramos o # 4 (da soma dos 130 

desencarnados: 1 + 3), aqui vamos nos surpreender com o: # 8 (da 

soma dos mais de 350 feridos: 3 + 5 = 8). 

   Ou seja, por meio de uma operação matemática muito 

simples, e também muito respeitosa, vemos reaparecer:  

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

IX/Vivaldo P. S. Filho.  

- O exato mês (8) de agosto de morte de São Luis IX/Vivaldo 

P. S. Filho.  

_____________________ 

 

 

King St. Louis IX, prisoner in Egypt,                                                 

painted by Georges Rouget. 
 

Fonte da gravura:                                                                                               

http://nobility.org/2014/04/14/money-cannot-ransom-king/ 

http://nobility.org/2014/04/14/money-cannot-ransom-king/
http://nobility.org/wp-content/uploads/2014/04/LouisIXEgypte.jpg
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   Se alguém tinha em mente por em dúvida todo este esquema 

matemático divinamente providenciado pelos Poderes dos 

Céus, vejamos abaixo o que nos aguarda: 

 

20/11/2015 07h39 - Atualizado em 20/11/2015 07h45 

França fará dia 27 homenagem nacional às vítimas dos 

atentados 
Governo francês anunciou pelo Twitter, nesta sexta, que fará a cerimônia. 

Atentado deixou 129 pessoas mortas e mais de 530 feridas no dia 13. 

Da EFE 

 

 

O governo francês anunciou, na manhã desta sexta-feira, que vai realizar uma 

homenagem nacional às vítimas do atentado de Paris. (Foto: Reprodução/Twitter) 

   A França fará no próximo dia 27 uma homenagem nacional às vítimas dos 

atentados terroristas de 13 de novembro, que deixaram 129 pessoas mortas e 

mais de 350 feridas, anunciou nesta sexta-feira (20), sete dias após os ataques, 

a presidência francesa. 

 

   Em um breve comunicado, o Eliseu explicou que a homenagem acontecerá 

na praça Les Invalides, em Paris, às 10h30 horas (7h30 em Brasília). 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/franca-fara-dia-27-homenagem-nacional-as-vitimas-dos-

atentados.html 

Nota: Sabemos que foram 130 mortos, e não mais 129. 

http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmundo%2Fnoticia%2F2015%2F11%2Ffranca-fara-dia-27-homenagem-nacional-as-vitimas-dos-atentados.html%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2FdWbj-RTd-siaLkOHWxrIYuUb7e4%3D%2F1200x630%2Fs.glbimg.com%2Fjo%2Fg1%2Ff%2Foriginal%2F2015%2F11%2F20%2Fparis_homenagem_2.jpg&description=Fran%C3%A7a%20far%C3%A1%20dia%2027%20homenagem%20nacional%20%C3%A0s%20v%C3%ADtimas%20dos%20atentados
http://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fmundo%2Fnoticia%2F2015%2F11%2Ffranca-fara-dia-27-homenagem-nacional-as-vitimas-dos-atentados.html%3Futm_source%3Dpinterest%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&media=http%3A%2F%2Fs2.glbimg.com%2FdWbj-RTd-siaLkOHWxrIYuUb7e4%3D%2F1200x630%2Fs.glbimg.com%2Fjo%2Fg1%2Ff%2Foriginal%2F2015%2F11%2F20%2Fparis_homenagem_2.jpg&description=Fran%C3%A7a%20far%C3%A1%20dia%2027%20homenagem%20nacional%20%C3%A0s%20v%C3%ADtimas%20dos%20atentados
http://g1.globo.com/tudo-sobre/franca
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/franca-fara-dia-27-homenagem-nacional-as-vitimas-dos-atentados.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/11/franca-fara-dia-27-homenagem-nacional-as-vitimas-dos-atentados.html
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   Pois bem, tomemos dos números acima para compor o nosso novo 

quadro de Evidências & Provas da: Reencarnação Programada 

& “Múltipla” do Espírito de São Luis IX, agora transfigurado na 

personalidade carnal do médium baiano Vivaldo P. S. Filho, com 

dados matemáticos perfeitamente integrados com as mais recentes e 

trágicas ocorrências que se abateram sobre o generoso e romântico 

povo francês: 

- Dia (do mês de novembro de 2015) proposto pelo Governo da 

França à Homenagem Nacional às vítimas do atentado terrorista do 

dia 13 de novembro: 27.  

   Quando: 2 + 7 = 9.  

   Miraculosamente, podemos assim afirmar, pois Deus pode tudo, 

temos novamente o exato mês (9) de setembro, que corresponde 

ao mês da finalização da primeira parte original da primeira obra 

psicográfica, propriamente dita, de Vivaldo/São Luis IX (9): 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley (segundo os Instrutores 

Espirituais de Vivaldo: a reencarnação do Rei Daví. E “pai de 

Jesus” na Genealogia do Cristo, segundo os Evangelhos de São 

Mateus e São Lucas) & Santa Clara de Assis, em homenagem ao 

livro: “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), e que 

desencadeou, por suas diversificadas faculdades mediúnicas, todo 

esse novo conjunto de Revelações Divinas que deságua na “Nova 

Genealogia do Cristo” para o QUARTO (4º.) MILÊNIO DA 

ERA CRISTÃ, número/mês este (9) de setembro que também 

corresponde, em sintonia perfeita, à 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), sendo que esta 

específica Esfera dimensional fora objeto de estudo, mesmo que em 

síntese, por parte da obra “CIDADE NO ALÉM”, da médium 

Heigorina Cunha e Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, 1ª. Edição: 

1983, (Nota: Prestemos bastante atenção na soma desse especifico 

ano: 8 + 3 = 11. O exato mês de novembro das trágicas 

ocorrências de agora, em Paris). 

- Hora (do dia 27 de novembro de 2015) proposta pelo Governo 

da França à Homenagem Nacional às vítimas do atentado terrorista 

do dia 13 de novembro:  

- 10h:30 (horário de Paris): 1 + 3 = 4.   
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   Aqui, temos de volta: O exato mês (4) de abril do 

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

     

   A situação continua perfeita. 

   Além de ser o nascimento do Espiritismo, com o lançamento de 

“O Livro dos Espíritos”, em Paris, França, no dia 18 de abril (4) de 

1857.  

   Quando, inclusive, temos informado pelas faculdades mediúnicas 

de Vivaldo/São Luis IX, que também marca a “VOLTA” de Nosso 

Senhor Jesus Cristo para o meado ou final do QUARTO (4º.) 

MILÊNIO DA ERA CRISTÃ.  

   E ainda:  

   O excelente (quanto sugestivo!) capítulo IV (4) de “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo”, NINGUÉM PODERÁ VER O REINO 

DE DEUS SE NÃO ASCER DE NOVO, quando o próprio Espírito 

São Luis (agora, Vivaldo Filho!) assina duas mensagens sobre a 

Reencarnação, nos itens: 24 e 25, em INSTRUÇÕES DOS 

ESPÍRITOS: “Limites da encarnação” e “Necessidade da 

encarnação”, respectivamente. 

   Nota: Neste novo ponto dos nossos estudos, podemos verificar que o 

quadro mais uma vez se apresenta de maneira incondicionalmente 

simbólico, pois neste capítulo IV (4), de “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, vemos o pedido do Mais Alto para que todos nós, sem 

distinção, revejamos as nossas próprias atitudes, diante da vida e do 

Universo, e façamos o renascimento interior que o Cristo continua a nos 

pedir. 

   Agora, vejamos este mesmo horário, somente que no Brasil: 

- 07hs:30 (horário de Brasília): Quando 7: É o exato mês (7) de 

julho de nascimento de Vivaldo (São Luis IX).  

   E quando somado ao # 3 = 10. Temos aqui de volta: O exato dia 

(10) de nascimento de Vivaldo (São Luis IX).  

   Mesmo agora, nas homenagens aos que desencarnaram na França, 

no dia: 13/11/2015, vemos os: “SINAIS” SAGRADOS DOS CÉUS 

provando que o grande Rei Luis IX de França se encontra 

reencarnado no solo da Pátria do Evangelho, o Brasil. 
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   Se pudemos assegurar aqui que Vivaldo é, sim, a reencarnação de 

São Luis, não podemos negar também, sob pena de entrar para a 

sagrada História do Espiritismo como um Espírito omisso, o nosso 

devotado testemunho de que Chico Xavier fora a reencarnação do 

incomparável Mestre de Lyon, Allan Kardec. 

   Que o Mestre Maior de Nossas Vidas, Jesus de Nazaré, nos conceda 

a alegria de, em algum momento mais a frente, possamos ver todos 

os nossos irmãos de ideal espírita amando-se, verdadeiramente e 

sinceramente amando-se como O Senhor nos pediu. 

   Muita paz. 

 

William Crookes (Espírito)                                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                  

(Salvador/BA, 22 de novembro de 2015) 
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   Nota do médium: O texto acima, do grande Mensageiro Espiritual 

William Crookes, nos faz refletir na beleza incomparável do Evangelho de 

Jesus Cristo, quando nos pede urgentemente que façamos as pazes com 

os nossos inimigos: “enquanto estão a caminho”. 

   Reconhecemos que, para cada atitude criminosa, particularmente numa 

proporção como esta, haverá de se ter uma Justiça verdadeiramente 

justa, punindo os criminosos dentro da lei, embora a Lei de Deus, 

revelada no Sinai para Moisés, Soberanamente Justa e Especialmente 

Misericordiosa, sempre veja as coisas e as nossas ações no mundo físico 

por um prisma bem diferente do nosso simplório olhar humano. 

   Geralmente, os humanos encaram todas estas coisa do nosso mundo 

sentimental e emotivo de maneira apaixonada, precipitada e instintiva. 

   Entretanto, Deus, O Supremo Senhor de Nossas Vidas, busca 

o fundo das coisas. 

   Certamente, foi por esta razão que o próprio Senhor Jesus, após a morte 

infamante na Cruz, desceu aos Infernos da Vida Inferior Terra com a 

intenção de resgatar Judas Iscariotes, aquele que lhe havia traído por 

algumas poucas moedas (segundo as informações preciosas do Espírito 

Humberto de Campos, pela lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier!). 
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Palavra de Amigo!                                 

Por Albert Einstein 

    

    

Imagens: Da Internet/Ministério da Educação, Governo Federal do Brasil. 

Não temos com enumerar o grau de eficiência dos sábios e dos 

emotivos, tomando como base apenas os cálculos e as equações do 

mundo material, porém se hoje temos a capacidade e evoluir e crescer 

em inteligência, deixando para trás as eras da animalidade ancestral, por 

certo precisamos compreender que, dentro de cada um de nós, vibra 

o Espírito puro, construindo, a partir de si mesmo, o caminho 

indispensável para o seu reencontro com Deus. 

Dentro deste conceito muito simples, de evolução e crescimento, 

racionalidade e sentimento, o homem vai desenvolvendo o seu senso 

de direção, se movimentando por formulas e equações de aprendizagem 

distintas, mas ainda que múltipla, dentro da universalidade pela qual 

nos integramos com o Criador, observando, a cada momento de sua 

Eterna caminhada, que o AMOR rege não somente o nosso mundo 

íntimo, mas, indiscutivelmente, todo o turbilhão de galáxias, asteróides e 

planetas que se reservam o direito de agir e interagir pelas forças da 

gravidade do plano físico, com tudo e com todos, pois se elevarmos o 



          Livro # 16: “Elvis & Amigos – Vol. 2 – Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
211 

Ed. e-book: 
2016 

nosso pensamento até o Ser Supremo da Vida, veremos estarrecidos que 

todos somos partículas de um só corpo: o Divino Corpo de Deus. 

Aqui, deixamos o nosso eterno preito de carinho e respeito a todos os 

matemáticos da Pátria do Cruzeiro, pela entrega de suas vidas ao 

incansável ideal de construir um mundo melhor, pela preciosa 

ferramenta da Educação. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 29 de outubro de 2015) 

   Nota do médium: Segundo pude observar, sugestionado magneticamente pelo nosso amigo 

e irmão Einstein, existe vida humana múltipla, e variada, em nosso próprio cosmo terráqueo, 

já que, da mesma maneira que se movimentam seres espirituais gigantescos e altamente 

intelectualizados nas Regiões Superiores do nosso planeta, outras imensas constelações de 

criaturas, também humanas, incompreensivelmente pequenas, habitam Esferas de 

existência riquíssimas em carinho e ternura, dando azo a aquela assertiva hindu, que vem a 

calhar aos nossos estudos: “Sejamos como a serpente, que anda e se rasteja, movimentando 

as sombras de si mesma sobre a barriga estirada ao chão”... Quando passaremos a notar que 

somos que nem uma cobra ambulante e sorrateira, pois se ainda precisamos das trevas para 

nos alimentar e nos proteger, carecemos também da luz que possa nos aquecer e nos 

iluminar!... 
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Através do Meu Olhar 

 

Pelo Espírito Elvis Presley 

 

    - Segurança. 

   - Confiança. 

   - Fé. 

   - Esperança. 

   - Otimismo. 

   - Entendimento. 

   - Reflexão e Estudo. 

   Estas são algumas das expressões que poderiamos empregar para 

localizar cada uma das centenas de evidências que conseguimos 

juntar em torno das: Reencarnações Programadas & “Múltiplas” do 

sábio Espírito São Luis de França. 

   O conjunto da obra fala por si mesma, pois diante de tão grande 

acervo de sinergéticas provas matemáticas, não vemos como 

qualquer investigador do Mundo Material poderá se opor ao nosso 

serviço de afirmação da “VOLTA” ao solo dos mortais não só de São 

Luis como a de Allan Kardec também, já que, definitivamente, uma 
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reencarnação está perfeitamente atrelada a outra, num 

esquema matemático de deixar qualquer sério estudioso da Vida 

Oculta do Universo, verdadeiramente, de “cabelo em pé”.  

   É natural, muito natural mesmo, que apareça opocisionistas ao 

nosso modesto estudo, aliás, isto se faz até necessário, já que todo 

serviço de investigação é sempre bem vindo aos propósitos de 

qualquer sério estudioso que esteja se proponto a “revelar” Novos 

Fatos Espíritas, isto, no que toca de mais perto ao Espiritismo-

Ciência. 

   Por outro lado, não podemos é ficar “de boca fechada” diante de 

qualquer arremetida das sobras por meio de companehiros de 

doutrina, com a evidente intenção de desarticular o trabalho 

mediúnico e de pesquisa levado a efeito pelo nosso 

medianeiro. 

   No nocante a este assunto, é que estaremos sempre atentos para 

que ele, o nosso Benfeitor Espiritual Encarnado, Vivaldo/Luis IX de 

França, esteja sempre a disposição de qualquer sério investigador, ou 

grupo de investigadores, que esteja (realmente!) interessado em 

lhe devassar a vida mental com a proposta de referendar o que 

temos afirmado, ou quem sabe com a intenção de desenvolver o que 

temos dito até aqui, pois se a dor da solidão, na maioria das vezes, 

acomente o nosso querido Instrutor reencarnado, a dor profunda, e 

extremamente angustiante, que poderá lhe envolver o coração e a 

alma bela, caso não seja tomada todas as precausões para a 

realização de tão complexa tarefa de análise e estudo de suas 

próprias faculdades psíquicas, será tão intensa que, cremos, não 

lhe será permitido, sequer, continuar vivendo sobre a face da Terra 

bendita. 

   Por isto, meus amados companheiros de Doutrina Espírita, vejamos 

muito bem que tipo de sentimento estamos nutrindo dentro dos 

nossos corações, desobrigando-nos de toda e qualquer medida menos 

feliz que possa vir a causar mais sofrimento e ainda mais angustia ao 

coração de São Luis, o Apostolo Espiritual da Codoficação Espírita. 

   Todo cuidado será sempre pouco. 

   Diante destas nossas pequeninas palavras de alerta, e mesmo de 

incentivo aos mais estudiosos e aos mais atentos aos casos 

fantásticos de Mediunidade Fulgurante, é que nos sentimos 
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naturalmente mais tranquilos em voltar a afirmar que o 

próprio Senhor tem lhe seguido os passos de muito perto. 

 

   Da mesma maneira como ocorria com o nosso Mestre Allan Kardec, 

e mais tarde com a sua seguinte personalidade, o inesquecível 

Apóstolo da Caridade: Chico Xavier, o amigo Vivaldo tem tido a 

felicidade extrema de mater diálogo direto com O Sublime 

Embaixador de Deus na Terra, Nosso Senhor Jesus Cristo, por força 

não somente das mentalidades iluminadas que lhe dirigem as 

diversificadas faculdades mediúnicas, mas também por força de sua 

própria vida emocional e mental que, diga-se de passagem, lhe 

garante devassar a vida intima, ou oculta, até mesmo da 

Humanidade terrena, isto, de um só golpe de vistas. 

   E num destes gloriosos encontros, quando ele, Vivaldo, se 

encontrava perfeitamente lúcido e desperto no seio de seu 

próprio Lar, percebeu nitidamente o seu Amigo Incomparável se 

achegar bem perto, lhe cobrir a aura santificada com a Sua Emanção 

fluídico-divina, e, ao justapondo-se ao seu corpo físico, que se 

encontrava sentado à mesa de tarefas psicográficas em sua sala 

residencial, ouvindo-Lhe em seguida as seguintes palavras, como a 

ecoar por toda a estensão do seu ambiente familiar: 
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   - A partir de hoje, procure ver as pessoas a sua volta, e o 

mundo, “através dos meus olhos”. 

   Desde este primeiro momento de incomparável extase, o nosso 

mimoso amigo-médium passou a visualizar as coisas a sua frente 

como se estivesse (e absolutamente está!) olhando por entre os 

olhos vibrantes e cheios de piedade de Nosso Senhor, embora, 

também, muito previdentes! – risos do Benfeitor Elvis Presley!. 

   Por esta razão, podemos assegurar que Vivaldo P. S. Filho 

“se incorporou” ao campo visual de Jesus Cristo. 

   Numa sublime dádiva de Deus, o nosso mensageiro encarnado 

participou de uma incorporação às avessas com o Cristo Amado, 

exatamente Da Terra para o Céu. 

   A divulgação destes episódios da Vida Intima do Médium poderia 

ser enquadrado como algum caso (esquisito) de autopromoção, 

exibicionismo, personalismo e mesmo de vaidade por parte da 

personalidade encarnada, ou mesmo dos seus Guias Espirituais?!... 

   Estamos convecidos que não, pelo menos não neste caso 

muito particuar, sui generis mesmo. 

   Aqui, temos o interesse (único) da promoção do Espiritismo, 

e das grandes Verdades da Vida Superior! 

   Ele, Vivaldo, é a cobaia. 

   E nós, seus zelosos Guias e Mentores, somos a ratueira. 

   O Senhor, que nos conduz as tarefas singelas, é o Autor da Obra 

Santificante, ou antes, o Sublime Mentor de todas as ações científicas 

do Mundo. 

   Reconhecemos a dificuldade imensa que apresentam algumas 

mentes encarnadas em apreender as nossas palávras, entretanto, e 

como dissemos mais acima, o convite fica lançado à qualquer criatura 

da vida carnal, obviamente que dentro do mais rigoroso entedimento 

das coisas do Espíritismo e que esteja fielmente integrado ao 

interesse da Ciência Humano-Espiritual, para que, juntos, encarnados 

e desencarnados, possamos facultar mais esta alegria ao nosso 

estimado São Luis IX, o de fazer valer a paravra do Cristo: “MEUS 

DISCIPULOS SERÃO RECONHECIDOS POR MUITO (E MUITO!) SE 

AMAREM.” 
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   Que Deus nos abençoe os passos e nos conceda a dádiva da paz, 

da saúde e da luz, quando o nosso Planeta está muito necessitado de 

evoluir pela justa compreenção e vivencia na Caridade, este doce e 

sagrado elo de nossa ligação com os Anjos dos Céus. 

___________________ 

 

Elvis no Hawaii, 1973, num show com arrecadação doada a uma 

instituição de combate ao câncer do Hawaii, que foi transmitido via 

satélite e assistido por mais de um bilhão de pessoas no mundo 

inteiro, um marco da TV da época. 

___________________ 

 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de novembro de 2015, às 17hs43min) 
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   Nota do Médium: Em adição às palavras cheias de amor e carinho do 

nosso Benfeitor Espiritual Elvis Presley, pedimos licença a todos para 

trazer mais algumas reflexões, agora da parte do querido André Luiz, que 

me foi possível psicografar dele e encaminhada a uma companheira do 

Facebook que aniversariava neste dia, que acreditamos seja de muito 

valor para cada um de nós, que seguimos pelo mundo sempre em busca da 

luz do Salvador: 

Querida Adriana! 

Que Nosso Senhor Jesus Cristo possa lhe agradar o coração, mimar 

o espírito, e lhe acolher a alma pelas jóias preciosas do seu 

Evangelho de Salvação, com aquele "calor humano", e também todo 

espiritual, que só Ele, e somente Ele, sabe nos ofertar. 

Desejando de logo que a querida irmã seja muito feliz, não apenas 

neste dia que é tão especial para você, e, cremos, para muitas outras 

pessoas que lhe dedicam afeto e carinho, pedimos que passemos a 

refletir um pouco mais e um tanto melhor nas Alegrias Reais da Vida 

Perfeita, onde nós todos, sem qualquer distinção, haveremos de 

receber sempre em dobro todo o depósito de bondade e fidelidade 

que entregarmos aos cofres sagrados de todos os corações da Terra, 

e do Céu, a partir daí ficando tranqüilos pelo fato de os Agentes da 

Luz, de algum lugar Lá no Infinito, estarem também nos assistindo,  

de acordo tenhamos cumprido com as nossas pequeninas tarefas na 

Caridade durante a reencarnação atual. 

Sim, eles, os Amigos Espirituais, são sempre muito misericordiosos, 

mas não podemos desconsiderar a capacidade que cada um deles 

possui de serem Justos, como nos recomenda a                                             

Lei de Justiça de Deus. 

Sigamos adiante, minha estimada irmã em Cristo, siga confiante 

naquele que nos Guia e nos Fortalece nas horas difíceis e nas horas 

de turbulência, lembrando-nos de que O Divino Amigo, 

positivamente, é o nosso "verdadeiro amigo" de todas as horas, de 

todos os dias, de todos os minutos e de todos os tempos! 

André Luiz  

(Salvador/BA, 18 de novembro de 2015) 
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Um pensamento a mais! 

   Hoje, dia 27 de outubro de 2019, eu pude realizar com a ajuda de André 

Luiz a devida revisão desta sua mensagem espiritual que inicialmente fora 

produzida para uma amiga pelo Facebook, mas que agora, uma vez 

aperfeiçoada por ele mesmo, serve para cada um de nós, que temos 

já em nosso coração o desejo sincero de nos devotarmos à reforma moral 

de nossos Espíritos Imortais. 
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São Luis de França                       
Um Rei, um Santo ou um Herói?!... 

 

Rei São Luis, estátua, EUA.  

   Afirma-nos uma lenda francesa, que todo o mártir e todo 

o herói deveria ser guindado à condição de Santo. 

   Dizem os latinos, que toda Filosofia, oriunda dos 

pensadores, é patrimônio da Divindade. 

   Já os asiáticos, crêem fielmente que toda criatura é uma 

partícula do Universo de Brama. 

   Entretanto, somos de parecer, como espíritas decididos, 

que para que venhamos a nos tornar uma divindade, um 
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santo ou mesmo um deus, não prescindiremos da ação 

vitoriosa do bem contra o mal, principalmente aquele 

mal que insiste e teima em continuar fazendo moradia em 

nossa intimidade espiritual milenar. 

   Se realmente desejamos ser como um verdadeiro herói 

dos contos de fadas, assim como o foi São Luis de 

França, o inesquecível Santo de Paris, procuremos 

urgentemente trilhar pelos caminhos que o Cristo trilhou: 

   - Sem uma pedra para recostar a cabeça na hora de 

dormir, ou mesmo descansar. 

   - Sem descanso algum diante das arremetidas das 

sombras e das trevas, que diariamente tentam minar as 

nossas resistências por meio de seus convites terríveis para 

que nos lancemos aos precipícios da loucura. 

   Por isto, meus caros irmãos, não sejamos loucos ao 

ponto de confiar a nossa segurança espiritual a qualquer 

criatura que venha ao nosso encontro, delicadamente 

perfumada pelos aromas da materialidade, a nos requisitar 

o coração atribulado (é verdade, mas nunca estamos a sós, 

e nem nunca estamos abandonados!), para a “vida farta” e 

“aparentemente alegre” do mundo passageiro, pois, se nos 

afirmamos crentes em Deus, não será menos verdade de 

que somos também inimigos fervorosos de Mamon. 

 

Léon Denis (Espírito)                                                                      

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                    

(Salvador/BA, 23 de outubro de 2015) 

Um pensamento a mais! 

   A explicação sobre o fato de Denis afirmar de que São Luis IX seria o 

‘Santo de Paris’, continua a mesma dada por Santa Clara de Assis em 

nosso Livro # 15, simplesmente pelo fato de Paris, como a capital da Luz 
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francesa, ter em sua condição astral a prevalência sobre todas as 

irradiações mentais do corpo emocional e sentimental desta preciosa e 

rica sociedade da França, que deu e vem dando ao mundo homens e 

mulheres de inestimável valor. 
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__________________ 

 

Chico Xavier/Allan Kardec – O Diretor Geral das 

Atividades Mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho                     

(A Reencarnação de São Luis de França). 
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Uma Graciosa Síntese Biográfica 

da Vida e da Obra de:                             

São Luis de França  

 

Fraternidade São Gilberto 
"Caritas Christi urget nos!" (II Cor. 5, 14). Anunciar a todo homem e toda 

mulher a beleza do plano de Deus para com suas vidas e ajudar a 
restaurar sua dignidade à luz do amor revelado em Jesus Cristo. 

Extraído da Internet no dia 20 de novembro de 2015, às 16hs50min. 

http://fraternidadesaogilberto.blogspot.com.br/2011/08/sao-luis-ix-rei.html  

http://fraternidadesaogilberto.blogspot.com.br/
http://fraternidadesaogilberto.blogspot.com.br/2011/08/sao-luis-ix-rei.html
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Quinta-feira, 25 de agosto de 2011 

São Luís IX, rei 
 

 

Relicário de São Luís na Basílica de São Domingos, em Bologna, na Itália 

        Não surpreende muito que um homem, retirado num claustro e 

separado das ocasiões de pecado, domine as inclinações 

desregradas da natureza e progrida na prática das mais belas 

virtudes do Cristianismo. Mas que um príncipe, ao qual não se tem 

a liberdade de repreender nem contradizer, e que vivendo em 

meio às honrarias e às mais perigosas volúpias, domine suas 

paixões, conservando a inocência e a pureza de coração, é 

realmente admirável, podendo ser chamado um prodígio na ordem 

da graça. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/San_Domenico47.jpg
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        Entretanto, aquilo que é impossível para as forças do homem, 

não o é para Deus. E se a História do Antigo Testamento nos 

apresenta muitas cabeças coroadas que souberam aliar a santidade 

com a autoridade soberana, e a qualidade de profeta à de chefe, 

de juiz e de rei, a História do Novo Testamento nos fornece um 

número bem maior em quase todos os reinos cristãos. 

       Nesse mês, dia 25, a Igreja nos propõe um príncipe, que 

podemos chamar de pérola dos soberanos, glória da coroa da 

França, modelo de todos os príncipes cristãos; e para dizer tudo 

em duas palavras, um Monarca verdadeiramente segundo o coração 

de Deus, da Igreja e do povo. 
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        É o incomparável São Luís, quadragésimo Rei da França desde 

o início da monarquia, e o nono da terceira raça, da qual Hugo 

Capeto foi o tronco. 

        Seu pai foi Luís VIII, filho de Filipe Augusto, e sua mãe a 

princesa Branca, de quem os historiadores atribuem a glória de 

haver sido filha, sobrinha, esposa, irmã e tia de reis. Com efeito, 

seu pai foi Afonso IX, Rei de Castela, que infligiu aos mouros sério 

revés na batalha de Navas de Tolosa, quando mais de duzentos mil 

infiéis pereceram no campo de batalha; era sobrinha dos reis 

Ricardo e João, da Inglaterra; esposa de Luís VIII, Rei da França; 

irmã de Henrique, Rei de Castela; mãe de São Luís IX e de Carlos, 

Rei de Nápoles e da Sicília; e tia, através de suas irmãs Urraca e 

Berengüela, de Sanches, Rei de Portugal, e de São Fernando III, Rei 

de Leão. 

       Nasceu São Luís no Castelo de Poissy, a 30 quilômetros de 

Paris, no dia 25 de abril de 1215, quando em toda a Cristandade 

procissões solenes comemoravam o dia de São Marcos. Vivia ainda 

seu avô, Filipe Augusto, o qual acabava de ganhar a célebre 

batalha de Bouvines, oito anos antes de lhe suceder seu filho, o 

futuro Luís VIII. 

       A infância de São Luís foi um espelho de honestidade e 

sabedoria. Seu pai, que unia virtude e zelo pela religião a uma 

bravura marcial que lhe valeu o nome de Leão, foi particularmente 

zeloso na sua educação. Deu-lhe bons preceptores e um sábio 

governante: Mateus II de Montmorency, primeiro barão cristão; 

Guilherme des Barres, Conde de Rochefort; e Clemente de Metz, 

marechal-da-França, que lhe inspiraram os sentimentos que deve 

ter um rei cristianíssimo e um filho primogênito da Igreja. 

       Sua mãe, Branca, não poupou esforços para torná-lo um 

grande rei e um grande Santo, sobretudo após a morte de seu filho 

primogênito, Filipe. Ela lhe repetia com freqüência estas palavras, 

dignas de serem imitadas por toda mãe verdadeiramente católica: 

"Meu filho, eu gostaria muito mais ver-te na sepultura, do que 

maculado por um só pecado mortal". 
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       Com a morte prematura do Rei aos 40 anos, em 1226, na 

cidade de Montpellier, quando voltava da guerra contra os hereges 

albigenses, nosso Santo subiu ao trono, sob a tutela da mãe, tendo 

sido sagrado na Catedral de Reims em 30 de novembro daquele 

mesmo ano. 

        Sua minoridade foi pródiga em guerras intestinas, causadas 

pela ambição e orgulho de senhores feudais do reino, que 

desejavam valer-se da pouca idade do soberano para impor as suas 

pretensões. Mas Deus dissipou todas as facções por uma proteção 

visível sobre a pessoa sagrada desse jovem Monarca. 

       Uma minoridade tão conturbada serviu de ocasião para fazer 

reluzir a prudência, o valor e a bondade daquele que se tornaria 

um protótipo do Rei Católico. 

Matrimônio abençoado por Deus 

       No dia 27 de maio de 1235, pouco depois de completar 20 

anos, casou-se com Margarida, filha mais velha de Raimundo 

Béranger, Conde de Provence e de Forcalquier, e de Beatriz de 

Sabóia. Era uma princesa que a graça e a natureza haviam dotado 

de toda sorte de perfeições, e que lhe daria, ao longo de uma 

santa e harmoniosa existência, 10 filhos, cinco homens e cinco 

mulheres. Acompanhou ela o jovem esposo na sua primeira 

expedição além-mar, e após a morte deste, retirou-se no Mosteiro 

de Santa Clara, onde terminou seus dias em 20 de dezembro de 

1285. Seu corpo, precedido e seguido por pobres, que a chamavam 

de mãe, foi enterrado em Saint-Denis. 

       Luís IX procurava acima de tudo tributar a Deus o serviço e a 

honra que Lhe eram devidos. Este lhe retribuía assistindo-o em 

todas as necessidades, aconselhando-o nos empreendimentos, 

protegendo-o dos inimigos e conduzindo a bom termo todas as suas 

iniciativas. 

      O segundo de seus filhos varões foi Filipe III, que lhe sucedeu 

no trono, e cujos filhos foram, por sua vez, Reis, até Henrique III. 

O caçula de São Luís foi Roberto de Bourbon, cuja descendência 

subiu ao trono francês durante nove gerações. Das filhas, com 
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exceção de uma, falecida prematuramente, todas foram esposas 

de Reis. 

Educação cristã dos filhos: modelo de pai 

       Ao contrário de outros Monarcas, que negligenciam a 

educação dos filhos, ou os deixam, sem maior preocupação, aos 

cuidados de governantes, São Luís chamava pessoalmente a si o 

cuidado de os instruir, imprimindo-lhes na alma o desprezo pelos 

prazeres e vaidades do mundo e o amor pelo soberano Criador. Ele 

os exercitava normalmente à noite, após as horas Completas, 

quando os fazia vir a seu quarto a fim de ouvir as suas piedosas 

exortações. Ensinava-lhes, além disso, a rezar diariamente o 

Pequeno Ofício de Nossa Senhora, obrigava-os a assistir às Missas 

de preceito, e  incutia-lhes a necessidade da mortificação e da 

penitência. Às sextas-feiras, por exemplo, não permitia que 

portassem qualquer ornamento na cabeça, porque foi o dia da 

coroação de espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

       Ainda hoje existem os manuscritos das instruções por ele 

deixadas à sua filha Isabel, Rainha da Navarra: são tão santas e 

cheias do espírito de Nosso Senhor, que nenhum diretor espiritual, 

por mais esclarecido que seja, seria capaz de apresentar outras 

mais excelentes. 

O governante: justiceiro e moralizador dos costumes 

        Se São Luís soube educar tão bem os filhos, foi entretanto 

ainda mais admirável em governar os negócios públicos. Nunca a 

França experimentou tanta paz e prosperidade como em sua 

época. Enquanto as outras nações, em todas as latitudes, estavam 

em convulsão, os franceses por ele governados gozavam de uma 

feliz tranqüilidade, assegurada pela sabedoria do Monarca. Ele 

soube banir do Estado, através de sábias leis, todos os 

desregramentos então existentes. O primeiro deles foi a blasfêmia 

e os juramentos ímpios e execráveis. Foram tão rigorosas as 

punições contra eles estipulados, que o Papa Clemente IV julgou 

dever atenuá-las. 
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       Outros desregramentos que se esforçou em exterminar foram 

os duelos, os jogos de azar e a freqüentação a lugares de 

tolerância. Antes de São Luís, nenhum Rei havia proibido os 

duelos: toleravam-no, e às vezes o ordenavam, a fim de se 

conhecer o direito das partes; o que importava  meio enganoso e 

contrário aos preceitos da justiça. 

       Modelo em tudo para os homens públicos de todos os tempos e 

sobretudo de nossos dias, Luís IX o era de modo especial no 

tocante à boa administração dos bens do Estado e ao exímio 

cumprimento da lei. Assim, por exemplo, quando enviava juizes, 

oficiais e outros emissários às províncias para ali exercerem 

durante algum tempo Justiça, proibia-lhes de adquirir bens e 

empregar seus filhos, com receio de que isso pudesse ensejar a 

que viessem cometer injustiças. 

       Nomeava, acima deles, juizes extraordinários para examinar 

sua conduta e rever seus julgamentos, a exemplo de Deus, que 

assegura que julgará a Justiça. E se por acaso encontrava que em 

algo haviam agido mal, impunha-se primeiramente a si mesmo uma 

severa penitência, como se tivesse sido o culpado pelo excesso 

praticado por eles, e em seguida ministrava-lhes severa punição, 

obrigando-os a restituir o que haviam tomado do povo, se fosse 

esse o caso, ou a reparar aqueles que haviam sido condenados 

injustamente. Pelo contrário, quando tomava conhecimento de 

que haviam cumprido dignamente os seus deveres, recompensava-

os regiamente e os fazia ascender a funções mais honrosas. 

        Além de administrar Justiça, não negligenciava o Santo 

Monarca o cuidado dos pobres.  

Zelo pela ortodoxia e piedade 

        Se foi notório seu zelo em extirpar a libertinagem no reino de 

França, o que dizer de seu empenho em relação ao extermínio da 

heresia e ao estabelecimento da Fé e da disciplina cristã? Para isso 

tomou-se de grande afeição pelos religiosos de São Domingos e de 

São Francisco, a quem ele via como instrumentos sagrados dos 

quais a Providência queria se servir para a salvação de uma 
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infinidade de almas resgatadas pelo precioso Sangue de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Ele os convidava com certa freqüência para 

jantar, sobretudo São Tomás de Aquino e São Boaventura, dois 

luzeiros a iluminar o firmamento da Santa Igreja a partir da Idade 

Média. 

        Um dos traços em que a religiosidade desse grande Monarca 

mais se manifestou foi a aquisição, junto a Balduíno II, Imperador 

de Constantinopla, da Coroa de Espinhos de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, para a qual mandou edificar essa verdadeira maravilha da 

arquitetura gótica que é a Sainte-Chapelle, no coração de Paris. 

Voto de cruzar-se: realiza-se a VI Cruzada 

        Deus, quando suscita numa alma um grande desejo, fá-la não 

raro passar por uma grande provação antes de atendê-la. Foi o que 

sucedeu com São Luís, que em 1245 caiu gravemente enfermo, a 

ponto de alguns terem como certa sua morte. Nessa contingência 

os franceses, que o amavam como a um pai, fizeram violência ao 

Céu, organizando vigílias, procissões e outros atos de piedade pela 

sua convalescença. O Monarca fez então um voto: caso 

sobrevivesse, partiria para libertar o Santo Sepulcro. 

       Cumpriu-o três anos depois, ao partir para Lyon, onde se 

encontrou com o Papa Inocente IV, de quem recebeu a bênção 

apostólica. Dirigiu-se em seguida para Aigues-Mortes, onde o 

aguardavam as embarcações que deveriam conduzi-lo com os 

cruzados ao Oriente. Era o dia 25 de agosto de 1248, data em que 

se iniciava a VI Cruzada da História. 

        As naus tocaram inicialmente a Ilha de Chipre, onde o 

Monarca se viu obrigado a permanecer durante o inverno, devido a 

uma peste que arrebatou a sexta parte de seu exército. Sua 

demora e essas perdas foram, contudo, de algum modo, 

recompensadas pela conquista do Rei de Chipre, a quem São Luís 

conseguiu convencer de juntar-se à expedição. 

       Reencetou o Santo Cruzado a sua expedição no dia 13 de maio 

de 1249, à frente de uma formidável armada de 1800 

embarcações, grandes e pequenas. Entretanto, devido às 
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tempestades, mais da metade delas desviou-se da rota. De sorte 

que, ao passar em revista suas tropas, encontrou apenas 700 

cavaleiros, dos 2800 de que se compunha seu exército. 

       De batalha em batalha; vitorioso numas e com reveses em 

outras; passando por humilhações pelos pecados de seus soldados 

ou por honrarias em pleno cativeiro (os emires do Egito quiseram 

elegê-lo Sultão!); sendo informado do nascimento de um dos filhos 

em Damiette, em plena época de negociação com os algozes, e do 

falecimento de sua bondosa mãe, a Rainha Branca, na França; 

enfrentando pestes e naufrágios, retomou o Rei-Cruzado, em 25 de 

abril de 1254, festa de São Marcos, o caminho da doce França, 

onde aportou no dia 19 de julho do mesmo ano. Em 5 de setembro 

encontrava-se no Castelo de Vincennes, e no dia seguinte entrava 

solenemente em Paris. 

        Seu regresso foi acolhido com eloqüentes manifestações de 

dileção do Papa Clemente IV e de Henrique III, Rei da Inglaterra. 

Provações e santa morte do Rei Cruzado 

        Decidiu então o Santo lançar uma VII Cruzada, a última da 

História, para a qual se apresentaram seus filhos e Ricardo, Rei da 

Inglaterra, além de numerosos príncipes e senhores. Após terem 

sido tomadas todas as providências, partiram em direção a Túnis, 

no dia 4 de julho de 1270.  

        Mais uma vez no mar, e eis que outra grande tempestade 

dispersa as embarcações, fazendo com que muitas sejam 

impedidas de partir. São entretanto reparadas e chegam todas a 

Túnis. Mas o rei daquelas terras, bárbaro, traidor e infiel, que 

havia chamado São Luís à África dizendo que queria tornar-se 

cristão, sequer permitiu que sua armada descesse. O embate 

começou então ali mesmo, com os franceses assediando vários 

pontos nevrálgicos dos infiéis e a própria capital. Como esta 

resistisse, decidiram dominá-la cortando os víveres. 

        Mas a decomposição da cidade atingiu o exército francês, 

que  foi logo empestado por todos os lados, ceifando inúmeras 

vidas. São Luís viu morrer seu filho Jean Tristan, nascido por 
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ocasião do seu cativeiro no Egito, e pouco depois ele mesmo 

entregaria serena e santamente sua bela alma a Deus, o que se 

deu no dia 25 de agosto de 1270, precisamente 22 anos após sua 

partida para a VI Cruzada. 

        As relíquias de São Luís foram levadas para a França por seu 

filho Filipe, com exceção das entranhas, destinadas à Abadia de 

Montréal, na Sicília, a pedido do Rei Carlos, irmão do Santo 

Monarca. O resto de seu corpo repousa na Abadia de Saint-Denis. 

Seu culto foi juridicamente examinado e aprovado pelo Papa 

Bonifácio VIII, que o canonizou em 1297. 

 

Abadia de São Dionísio, França, onde encontram-se os restos mortais de São Luís IX. 

    

Nota Especial de André Luiz 

    Vale a observação, de que os mais recentes episódios 

terroristas que ocorreram em Paris, França, nos dias 13 e 

18 de novembro de 2015, foram na cidade de Saint-Denis. 

    Exatamente, onde repousa os restos mortais de São Luis 

de França. 
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A França como o Berço do Espiritismo e a 

Predestinada Missão do Brasil como a                   

Pátria do Evangelho! 

   
                          França                                                        Brasil 

 

- Ano do Descobrimento do Brasil: 1500. 
- Ano do Nascimento do Espiritismo em Paris, França: 1857. 

- São exatos: 357 anos.  
Ou seja: 3 + 5 = 8. O exato mês (8) de agosto de morte de São Luis de 

França. Quando ainda: 7 é o exato mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo 
P. S. Filho. 

Vejamos, que se apresenta neste novo quadro da “Reencarnação 
Matematicamente Programada” de São Luis/Vivaldo, respectivamente, a 

desencarnação de um e a reencarnação do outro. 
E quando somado: 8 + 7 = 15. Temos aqui a representação perfeita do ano de 
2015, quando Vivaldo concluiu a sua obra-prima mediúnica: “SÃO LUIS IX – O 

Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita” (EM 3 VOLUMES). 
_______________________ 

 

- Mês do Descobrimento do Brasil: 4: O exato mês (4) de abril de nascimento 
de São Luis de França (Vivaldo), e do nascimento do Espiritismo, com o 

lançamento de “O Livro dos Espíritos”, em Paris, França, em 18 de abril de 
1857. 

- Dia do Descobrimento do Brasil: 22. Quando: 2 + 2 = 4. Quando somando 
esse # 4 ao 4 anterior = 8. E aqui, completa-se o esquema matemático perfeito 

da Reencarnação Programada de São Luis, dentro da Missão Profética do 
Brasil como A Pátria do Evangelho, com o resultado de # 8: O exato mês (8) 

de agosto de morte de São Luis de França (Vivaldo). 
_______________________ 

 

Observemos que tudo continua como das vezes anteriores, as 
coisas vindo a se enquadrar da maneira que das vezes 

anteriores! 
 

Nada de falhas da Matemática...  
E nada de conflitos em nossa compreensão. 
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Observemos atentamente o texto abaixo: 
 

“Os sucessores de Carlos Magno dirigiram a França até 987, quando Hugo 
Capeto, Duque de França e conde de Paris, foi coroado Rei da França. 

Seus sucessores, a dinastia dos Capetos, dirigiram a França até 1789, quando 
a Revolução Francesa instalou uma República, em uma época de 

mudanças radicais que começou em 1789.” 
 

Fonte: Wikipédia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a) 

 
Pincemos apenas os devidos anos como peças-chaves de nosso quebra-

cabeça histórico-espiritual: 
 

 
 

Tomada da Bastilha em 1789, um dos eventos centrais da Revolução Francesa. 

 

- Ano 987: O # 9 representa a Equipe de Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da 
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência) que passou a auxiliar e proteger 
Vivaldo /São Luis desde o mês (6) de junho de 2012, quando no mês (9) de 

setembro, do mesmo ano, Vivaldo concluiu a sua primeira obra psicográfica, 
propriamente dita, em sua primeira parte original: “MENSAGENS DE ALÉM-
TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Coord. Espiritual de Elvis Presley & Santa 
Clara de Assis, em homenagem ao livro: “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 
Xavier/FEB). O # 8 representa muito bem o “sinal” da morte de São Luis IX 

(9)/Vivaldo Filho no mês (8) de agosto, em pleno século XIII. Quando o 
seguinte # 7 representa muito bem o “sinal” da volta de Vivaldo Filho (São 

Luis) no mês (7) de julho, em pleno século XX. 
 

Agora vejamos os dados seguintes: 
 

- Ano 1789: O # 17: Aparece aqui representando: O exato dia (10) e mês (7) 
de julho de nascimento de Vivaldo (São Luis). Quando na soma do # 89 (8 + 

9 = 17), também encontraremos: O dia (10) e o mês (7) de julho de 
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis). 

 

Tudo apresentado de maneira sincronizada e seqüencial, para que não 
possa pairar dúvidas quanto ao quadro perfeito da “Reencarnação 

Programada de São Luis de França/Vivaldo P. S. Filho”, com vários séculos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hugo_Capeto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hugo_Capeto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tomada_da_Bastilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Francesa
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de antecedência diante da grande Missão da França e do Brasil, sob as 
bênçãos do Consolador Prometido por Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
_______________________ 

 
- Ano da 1ª. edição de “O Livro dos Espíritos” na França: 1857. 

- Ano da 1ª. edição de “O Livro dos Espíritos” no Brasil (o que na 
verdade foi a Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, traduzida na 
Bahia por Teles de Menezes, um dos pioneiros do Espiritismo no Brasil): 

1866. 
Quando foram levados: exatos 9 anos.  

Quando no mês (9) de setembro, do ano de 2012, Vivaldo concluiu a sua 
primeira obra psicográfica, propriamente dita, em sua primeira parte 
original: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 

Coord. Espiritual de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em 
homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

 
_______________________ 

 

   

Vivaldo & seu Benfeitor Emmanuel 

 
Se aprendemos na escola que a vida começa no útero maternal, é 

preciso que antes de tudo estejamos preparados para cumprir com as 
nossas singelas tarefas do dia a dia, como depositários do tesouro 

sagrado da Evolução no mundo. 
 

Porém, se logo mais adiante já passados os primeiros anos pelo 
educandário laborioso da experiência familiar, e social, alguém vier a nos 

trazer a notícia de que somos Criaturas, filhas de Deus, nascidas da 
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carne, mas não vindas da matéria, estejamos preparados para a 
descoberta de coisas mais grandiosas e mais espetaculares ainda. 

 

Pois, estaremos a um único passo da perfeita compreensão de que 
viemos do Reino Divino, sejamos Espíritos “perfeitamente” humanos ou 

Almas “infinitamente” atrasadas...  
 

O certo é que, independente de estarmos subindo ou caindo na Escala 
Espírita, invariavelmente, estaremos caminhando na direção da 

Eternidade, sempre com Deus! 
 

Por isso, meus irmãos, sejamos gratos ao Pai Celeste por ter nos dado a 
graciosa felicidade da Reencarnação, como dádiva bendita de 
crescimento e exercício contínuo pela busca do Deus Conosco. 

Emmanuel.  

 
 

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

 

   Nota do médium: Sempre que necessário, procuramos lembrar aos nossos 
amigos leitores, estudantes de Espiritismo, Espiritualismo e Espiritualidade, que 
o grande Benfeitor Emmanuel já se encontra reencarnado no solo da Terra, no 
interior do Estado de São Paulo, desde o ano de 2000, segundo informações 
do próprio Chico Xavier, isto, antes de sua desencarnação em 2002. 
   No nosso caso, em particular, Emmanuel se apresenta a nossa faculdade 
mediúnica de maneira diversificada, ora em pessoa (físico-astral), à distância 
pela projeção de seu pensamento vigoroso e disciplinado, ou por meio de 
algum de nossos Benfeitores desencarnados que lhe trás as informações para 
a execução de nossa humilde tarefa psicográfica. 
    
   Em qualquer destas situações, ele sempre se encontra sob a assistência 
caridosa e gentil de Veneranda.  
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Um Estudo Matemático da Missão Espiritual Futura 

(Integrada) da França de São Luis IX e do Brasil de 

Vivaldo P. S. Filho, Desvendada Pela: 

 Nova Ciência da “Numerologia Espírita” 

_______________________ 
 

Seguindo o mesmo esquema anterior, vejamos agora o que encontraremos a 

partir de evidências matemáticas devidamente decodificadas, agora 

perfeitamente integradas com a vida social e doutrinária do Evangelho, 

levando-se em consideração que estamos diante das Vidas Sucessivas de 

duas grandes nações do mundo, a França, o abençoado berço da Cultura 

Iluminada, e o Brasil, a sagrada Pátria do Evangelho! 

_______________________ 
 

- França: palavra composta de 6 números.  

- Brasil: palavra composta de 6 números.  

   Quando: 6 + 6 = 12. Este foi o exato ano (2012) no qual Vivaldo/São Luis IX (9) deu 

inicio a sua sagrada tarefa na psicografia, já que no mês (6) de junho, deste ano, ele 

passou a receber, a rigor, a primeira parte original da sua primeira obra mediúnica 

pela psicografia: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Diversos Espíritos, com 

destaque para a luminosa plêiade de Entidades da 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência), com Coordenação Espiritual de Elvis Presley 

& Santa Clara de Assis, em homenagem ao livro: “VOLTEI”, Por Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB). Com isso, desencadeando uma série de impressionantes Revelações 

Espirituais que desaguariam na produção de uma obra mediúnica toda particular, com 

destaque para a: “Nova Genealogia do Cristo”. 

   Observemos na soma deste singular ano, pelo menos para o Espiritismo 

- 2012: 2 + 1 + 2 = 5.  Que naturalmente nos relembra o mês (5) de maio, quando se 

comemora o “Dia das Mães”, tanto no Brasil de Vivaldo como na França de São Luis, 

e que nos sugere rapidamente aos quadros insuspeitos da Reencarnação (Nova 

Genealogia do Cristo). 

   Mais uma vez, configura-se aqui o encadeamento e o sincronismo perfeito entre a 

vida passada de São Luis e a atual existência dele, como Vivaldo Filho. 

   Por obstáculo a esse nosso pequeno estudo (totalmente matemático), é estar 

demonstrando inequívoca incapacidade de raciocinar com lógica e bom senso. 
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   Vejamos um pouco mais: 

   Se os nossos irmãos forem apreciar as narrativas dos quatro (4) 

Evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João, haverão de encontrar em cada 

episódio do capítulo cinco (5) de cada um deles, evidentes ligações com a 

“Nova Mensagem Espírita” ao mundo material entregue por Nosso Senhor, 

agora, por intermédio de São Luis IX (9), na figura carnal de Vivaldo P. S. Filho. 

   Entretanto, vejamos mais esta curiosidade, a partir dos dados acima: 

- São 4 Evangelistas. Para os devidos 5 capítulos acima referidos.  

   Quando: 4 + 5 = 9. Que nos remete à ao Rei (São) Luis IX (9) de França. Que 

VOLTOU na personalidade atual de Vivaldo P. S. Filho.  

   Quando foi no exato mês (9) de setembro, do ano de 2012, que ele concluiu, 

a rigor, a primeira parte original da sua primeira obra mediúnica pela 

psicografia: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Diversos Espíritos, 

com destaque para a luminosa plêiade de Entidades da 9ª. Esfera Espiritual 

da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), com Coordenação Espiritual de 

Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem ao livro “VOLTEI”, Por 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).  

   Com isto, desencadeando uma série de impressionantes Revelações 

Espirituais que desaguariam na produção de uma obra mediúnica toda 

particular, com destaque para a “Nova Genealogia do Cristo”.    

   Recorramos aqui ao “Livro dos Espíritos”: 

_______________________ 
 

   II – Provas da Existência de Deus 
 

   9. Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema, 

superior a todas as outras? 
 

   — Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece 
o autor. Pois bem: vede a obra e procurai o autor! É o orgulho que 

gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por 
isso que se considera um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus 
pode abater! 

 

   O LIVRO DOS ESPÍRITOS 

   por ALLAN KARDEC – tradução de José Herculano Pires 

 

_______________________                                                                                                        
O destaque no texto original de Kardec é nosso. 

 

https://livrodosespiritos.wordpress.com/as-causas-primarias/capitulo-1-as-causas-primarias/ii-provas-da-existencia-de-deus/
https://livrodosespiritos.wordpress.com/
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   Assim como as Entidades Sublimes da Codificação Espírita se reportaram à 

Allan Kardec, seria mesmo um absurdo imaginarmos que todo esse 

maravilhoso esquema matemático, perfeitamente seqüencial e em 

sincronismo perfeito com a obra do Espiritismo, tanto quanto das narrativas 

dos quatro Evangelistas (como poderá ser averiguada na edição de “O NOVO 

TESTAMENTO”, por Haroldo Dutra Dias, da tradução original do grego, pela 

Editora CEI, 1ª. edição: 2010), não passaria de um ato do acaso. 

   Dentro do esquema do Universo, a obra do “acaso” é algo que 

realmente fica de fora de todo o pensamento verdadeiramente científico. 

   Já que estamos voltando a falar sobre o “acaso”, embora ele deva merecer o 

menor, dos menores, de nossa atenção, e como um pouco mais acima citamos 

“O Livro dos Espíritos”, recorramos mais uma vez a ele, somente que dessa 

vez atribuindo o valor devido ao caso aqui apresentado, que é o de 

conectarmos a obra mediúnica de nosso Vivaldo ao seu passado de 

glória a frente do Evangelho de Nosso Senhor, na roupagem de São Luis, 

sob as claridades da Terceira Revelação Divina, pois é exatamente neste 

pondo capital que vamos encontrar o elo mágico, ou divino, entre a sua tarefa 

missionária de agora e a sua participação na Codificação do Espiritismo: 

_______________________ 
 

   II – Provas da Existência de Deus 
 

   4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? 

   — Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem 
causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e vossa razão 

vos responderá. 

 

   Comentário de Kardec: Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos 

às obras da criação. O universo existe; ele tem, portanto, uma causa. 
Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e 
avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. 
 

   O LIVRO DOS ESPÍRITOS 

   por ALLAN KARDEC – tradução de José Herculano Pires 

 

_______________________ 
 
 

Nota: A questão 4, de O Livro dos Espíritos, corresponde ao mês (4) de abril de 

nascimento de São Luis. O destaque no texto original de Kardec é nosso. 

_______________________ 

 

https://livrodosespiritos.wordpress.com/as-causas-primarias/capitulo-1-as-causas-primarias/ii-provas-da-existencia-de-deus/
https://livrodosespiritos.wordpress.com/
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II – Provas da Existência de Deus 
 

   8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma 

combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? 

— Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar o acaso como 

um ser inteligente? E, além disso, o que é o acaso? Nada! 
 
   Comentário de Kardec: A harmonia que regula as forças do universo 

revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder 
inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso, seria uma falta de senso, 

porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso 
inteligente já não seria um acaso. 
 

   O LIVRO DOS ESPÍRITOS 

   por ALLAN KARDEC – tradução de José Herculano Pires 

 

_______________________ 
 
 

Nota: A questão 8, de O Livro dos Espíritos, corresponde ao mês (8) de agosto de 

morte de São Luis. Os destaques no texto original de Kardec são nosso. 

Fontes da tradução do Prof. J. Herculano Pires: https://livrodosespiritos.wordpress.com/as-causas-

primarias/capitulo-1-as-causas-primarias/ii-provas-da-existencia-de-deus/ 

   Dessa maneira, passamos a entender como os Instrutores Sublimes de Allan 

Kardec foram hábeis em manufaturar (mentalmente) as páginas da Obra 

Básica inicial do Consolador, dando possibilidade para que mais tarde, já em 

pleno século 21, o próprio Codificador Desencarnado (São Luis de França) 

pudesse fazer a devida decodificação dos: “SINAIS” & “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS inseridos no conjunto da obra do Codificador 

Encarnado (Allan Kardec). 

   

 

_______________________ 
 

    

https://livrodosespiritos.wordpress.com/as-causas-primarias/capitulo-1-as-causas-primarias/ii-provas-da-existencia-de-deus/
https://livrodosespiritos.wordpress.com/
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   Porquanto deva me associar ao pensamento dos esclarecidos investigadores 

materialistas, no que toca à oclusão de um sistema totalmente novo, 

aparentemente pseudo-científico, em sã consciência, visto que o caráter sério e 

eficazmente rigoroso se apresenta aos nossos olhos feito uma geléia 

saborosamente tragável, devo assumir “o escândalo” de apresentar o meu 

sagrado testemunho pela positividade com que tudo vem sendo exposto de 

maneira racional e, intransigentemente, lógica. 

   Definitivamente, aqui vemos o Céu se abrir diante do nosso olhar, sempre e 

cada vez mais cioso pelas coisas do Paraíso Celestial, embora, nem sempre 

acolhedor aos quadros afiançáveis da Vida Espírita. 

   Nunca vi algo tão perfeito no que toca aos “SINAIS” deixados pelos antigos. 

   Se os autores encarnados estavam cientes, ou não, de tudo isto, não 

podemos afiançar. 

   Entretanto, está claramente certo de que os Instrutores da Vida Eterna “não 

deixaram pedra sobre pedra”, num esforço verdadeiramente hercúleo, sobre as 

inúmeras vaidades humanas ao afirmarem agora que: “VOLTAMOS”, SIM, 

INÚMERAS VEZES, E DE MANEIRA DIVERSA QUÃO VARIADA, SEMPRE 

SEGUINDO  UM CORTEJO IMENSO DE TAREFAS MATEMATICAMENTE 

PRE-ESTABELECIDAS, SENÃO DE MANEIRA CONSCIENTE, 

INDISCUTIVELMENTE INCOSNCIENTE, NA GRANDE MAIORIA DAS VEZES. 

   Todos aqueles que se dispuserem a estudar esse material, temos certeza de 

que haverão de concluir pela sua autenticidade divina. 

   Grato pelo acolhimento e pelo esforço em nos aceitar a palavra insignificante 

de Espírito desencarnado. 

 

J. Herculano Pires (Espírito)                                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

   _______________________ 
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    Voltemos para as nossas reflexões de um pouco antes e verifiquemos os 

precisos “SINAIS” E “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS inseridos na 

mecânica da vida geográfica da Terra, de maneira que possamos fortalecer 

ainda mais o nosso estudo, pois se as hipóteses e as probabilidades são 

ocorrências naturais de toda empresa estudantil, não podemos desconsiderar 

que a Matemática, na sua disciplina diversificada, é uma ferramenta exata e 

das mais precisas no vasto campo da metodologia científica: 

- França: palavra composta de 6 letras. 

- Brasil: palavra composta de 6 letras. 

- Bahia: palavra composta de 5 letras. 

- Paris: palavra composta de 5 letras. 

- Salvador: palavra composta de 8 letras. 

- Lyon: palavra composta de 4 letras. 

   Somando-se: 6 + 6 + 5 + 5 + 8 + 4 = 34. Temos então: 3 e 4. Mas 

adicionemos o 6 (que corresponde ao numero de localidades acima, todas elas 

em sincronismo com as tarefas de Allan Kardec e São Luis, a seguir como 

Chico Xavier e Vivaldo P. S. Filho). 

   Dentro dessa nova metodologia matemática, teremos:  

- 3 + 4 = 7. O exato mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis 

de França). 

- 4 + 6 = 10. O exato dia (10) de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis de 

França). 

   A exatidão e o encadeamento dos números, dentro do esquema 

reencarnatório de Allan Kardec/Chico Xavier & de São Luis/Vivaldo P. S. Filho, 

não nos deixa mentir.  

  

O nosso preito de reconhecimento e afeto aos sábios matemáticos do 

Brasil e do mundo. 
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   Desse modo, ficamos satisfeitos por termos apresentado aos nossos irmãos 

do solo planetário, tão encarnados quanto eu mesmo, o que de mais santo 

temos recebido do Pai Celeste: A PRECIOSA LIÇÃO DO ESPIRITISMO. 

   Tudo bem que estamos fazendo muito pouco diante da inesgotável Bondade 

de Deus, mas foi o que pudemos realizar, cumprindo mais uma pequenina 

tarefa de Educação Evangélica pela qual todos nós, sem distinção alguma, e 

pela graça do Senhor, haveremos de repartir uns com os outros, já que 

não podemos nos esquecer que somos responsáveis por todo conhecimento e 

por toda a cultura que venhamos a adquirir no decorrer de nossas inúmeras 

experiências materiais ou espirituais, pois, tanto por aqui, no solo do planeta, 

quanto nos Planos Invisíveis, seremos cobrados pela nossa própria 

consciência, que cuida de nossa saúde mental para que possamos não cair 

tanto em mais novas tentações. 

  

   E a todos aqueles que desejarem se embrenhar por esta floresta 

luminescente de Cultura Espírita, convidamos que se dirijam para as obras 

anteriores da lavra de nosso querido medianeiro Vivaldo, o Santo Luis IX 

reencarnado, onde poderão se nutrir e se deleitar por um banquete mais que 

que delicado, formosamente elaborado pelas decididas mãos dos Espíritos 

Missionários da Revelação Espírita, que, desde tempos imemoriais da vida 

planetária, já colaboravam com o Cristo Amado na execução da tarefa que hoje 

estamos testemunhando por meio da: Mediunidade esclarecida em Allan 

Kardec & Francisco Cândido Xavier. 

   Oxalá queira, que sejamos realmente merecedores de tamanha dádiva, 

pelo triunfo do Evangelho. 

Emmanuel (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de dezembro de 2015) 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e pesquisa 

histórico-doutrinária, e como forma de trazer ao nosso encontro direto com os 

leitores encarnados um pouco mais de material para reflexão, pincemos da obra 

original, “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da 

Codificação Espírita”, um pequeno, mas muito sugestivo extrato, que 

cremos será de grande valia para que os nossos devotados espíritas, 

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

algum motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais (desencarnados e 

encarnados – em estado de Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, 

seguramente a reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora, nos perguntamos: “Será realmente que esses dados histórico-

matemáticos seriam “apenas” uma mera ocorrência do acaso”?! 

   Estamos convencidos de que não, pois o acaso verdadeiramente não 

existe. 

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

editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes sociais da Internet, 

a exemplo do Facebook e da sua própria Homepage espírita), assim como em 

referência ao Capítulo 9 de Lucas, seja ela material ou moral, sem qualquer 

desfavorecimento descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos advertiu de 

que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de todo certo, que muitos apressadinhos (os espíritas, particularmente!), se 

levantarão contra a nossa empresa, como verdadeiros “fiscalizadores” do 

Espiritismo Experimental, bravios, irritadiços e arrogantes, questionando a 

incontestável realidade dos fatos aqui apresentados, de maneira positiva, pela 

Falange do Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição de 

“imprecisão”, se é que isto seja possível, das nossas evidencias matemáticas, 

exatamente por acreditarem que “outros tantos milhões de criaturas 

encarnadas no solo da Terra também nasceram sob a regência do signo de 

câncer, às 15hs do exato dia 10 do mês (7) de julho de 1964”. 

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

pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis contraditores de 

nossa obra que apresentem alguma outra pessoa que seja, também, médium 
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de variadas faculdades psíquicas, e que, evidentemente,  nos traga o conjunto 

de características mediúnicas que foram produzidas, e apresentadas, até o 

presente momento, em seu conjunto, numa coleção de cinco quatorze (14) 

livros de inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 

maneira clara, racional e objetiva, sobre temas transcendentais que chegam a 

confundir até mesmo os mais  excelentes investigadores da Reencarnação, da 

Mediunidade e da Vida Espírita, e que, à rigor, esteja suficientemente 

capacitada para verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta quantidade 

imensa de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte tanto 

da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio São Luis IX. 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no sentido de 

trazer aos nossos modestos estudos o que podemos caracterizar como: 

“cruzamento de datas e acontecimentos específicos”, que marcaram não 

apenas a vida pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo Filho, como, em 

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

L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane Amorim R. de Santana, 

além das demais personagens que figuram nas duas obras acima citadas, e nas 

demais que tratam do mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como 

o exemplo do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei 

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente perfeito com 

os escritos dos Profetas hebreus, dos Evangelistas, de Allan Kardec e 

de Chico Xavier, e da História, facultando desse modo uma maior 

precisão circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as suas 

programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, embora muito 

simples de serem feitos. 

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

nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida quase apostolar, quase 

de insulamento e demasiadamente sofrida nos últimos três anos, período em 

que se manteve à nossa disposição diuturnamente, e agora na produção do 

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

carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior para a vida 

carnal de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial (vide as 

duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo Filho e São Luis, 

como apresentado nas fotografias que ilustram esse livro-luz, quanto nos de 

Maria Isaura e Branca de Castela, Maria Francisca e Margarida de Provença, 

além das que constam aqui mesmo, como no caso da encarnação atual de 

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

como ficou evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de 
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época) de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação ao 

testemunho prosopográfico dos personagens em análise, tanto do 

passado quanto do presente, configurando assim mais uma prova material, 

e documental, particularmente, em torno da “Reencarnação 

Programada da Família Real de França”, do século XIII, assim 

como na do século XVII – como apresentado de maneira consistente na 

obra “A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra 

São Luis IX”. 

   

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

LUIS IX”, pág. 410, 411 e 412, adaptado pelo Autor Espiritual 

especialmente para o “ELVIS & AMIGOS VOL. 2”, em 

27 de novembro de 2015. 

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

não somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também 

a de Gutenberg, O Pai da Imprensa. 

   Minha querida J.! Na Estética da Vida Perfeita, encontraremos os ingredientes 

perfeitos para a manutenção de uma boa forma muscular, seja na pele do corpo 

material ou por entre as tessituras delicadíssimas do corpo espiritual.  

   De qualquer maneira, seja na estrutura capilar ou na região dos glúteos, jamais 

poderemos prescindir do elemento principal e indispensável em qualquer intervenção 

terapêutica: O AMOR!... Sim, o Amor. Pois, é ele, minha estimada irmã, que nos nutre 

a alma, o espírito e o corpo, da alegria perene de estarmos vivos, e plenamente 

conscientes de que somos Criaturas de Deus, A Caminho da Grande Luz.  

   Viva o seu dia de hoje "como se não houvesse amanhã..." deixando o futuro por 

conta de suas ações de "agora", pois se é certo que somos seres Imortais, não é 

menos verdade de que somos: RESPONSÁVEIS PELO NOSSO PRÓPRIO 

DESTINO!  

Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho – Salvador/BA, 17 de novembro de 2015. 
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O dia que Sidney Poitier pediu um empréstimo ao 

presidente para voltar para casa. 

 

   Como outros muitos atores, teve que comer o pão que o diabo amassou: dormiu 

na rua, trabalhou lavando pratos para poder comer e inclusive mentiu para alistar-

se no Exército. Com 17 anos, e vendo que ali não tinha futuro, decidiu regressar 

para as Bahamas, mas também não tinha o dinheiro suficiente para pagar a 

passagem. De modo que, sem nenhum complexo, e talvez até um pouco ingênuo e 

ignorante decidiu enviar uma carta ao presidente Roosevelt: 

   Estimado Presidente Roosevelt, 

   Meu nome é Sidney Poitier e estou aqui nos Estados Unidos na cidade de Nova 

Iorque. Eu sou das Bahamas. Gostaria de voltar para casa, mas não tenho dinheiro 

suficiente. Gostaria de pedir um empréstimo de $100. Eu devolverei quando chegar 

às Bahamas. Tenho saudades de minha mãe, meu pai, meus irmãos e irmãs, e 

tenho saudades da minha casa no Caribe. Parece que não consegui acostumar-me 

nos Estados Unidos, especialmente o clima frio, e por isso peço encarecidamente 

como cidadão americano um empréstimo de $100 para voltar para casa. Eu 

devolverei e serei eternamente grato. 

                                                                                           Seu compatriota, 

Sidney Poitier 

   Enquanto esperava resposta e o dinheiro para voltar para casa, uniu-se 

ao American Negro Theater (ANT) – um grupo de teatro do Harlem que dava 

oportunidades aos atores principiantes - onde logo começou a despontar. 

 

   Logicamente, o Presidente nunca respondeu sua carta... teria perdido um grande 

ator. 

                                                    http://www.mdig.com.br/?itemid=27181 

http://www.aaregistry.org/historic_events/view/american-negro-theater-formed
http://www.mdig.com.br/?itemid=27181
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Uma “LEMBRANÇA” (Mais Que) 

Sincera! 

    
   Meus queridos amigos terrenos! Companheiros da árdua luta pela 
própria elevação moral no solo da Terra... 
 
   Quantas vezes será necessário recordarmos que O Senhor é o 
Nosso Pastor e Nada nos Faltará?!..., para que possamos 
definitivamente compreender que a bússola do mundo, estejamos 
navegando por entre as tormentosas paixões da vida carnal ou por 
entre as orquídeas santificantes do Jardim Sagrado de Deus, 

continua a ser a mesma de há mais de dois mil anos passados: O 
Amigo Incomparável! 
 
   Sim, Ele, e somente Ele, haverá de ser sempre o nosso Pastor 
Sublime, Condutor Celeste das almas aflitas, justas ou injustas, 
capaz de clarear todos os corações, lenir todas as dores, perdoar 
todas as faltas e curar, em definitivo, todas as nossas chagas, 
tenham sido elas causadas por males internos ou externos, pois 
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somos criaturas exibicionistas demais para que possamos tolerar, 
em nós mesmos, alguma falta, por mais pequenina que seja ela, 
reconhecidamente proveniente de nosso próprio coração. 
    
   Apiedemo-nos uns dos outros. 
 
   E consagremos ao próximo a bendita hóstia do perdão.  
 
   Por isto, minhas doces criaturas, é sempre bom, muito bom 
mesmo, termos em mente de que, invariavelmente, somos nós 
mesmos os responsáveis pelos nossos desgostos. 
 
   Se não somos a causa direta dele, hoje, devemos crer que o 
fomos no passado, geralmente, atormentando alguma vitima dos 
inumeráveis crimes que tivemos a infelicidade de cometer, senão 
como chefe do grupo delinqüente, pelo menos como algum 
rastejante comparsa da tragédia alheia. 
 
   Não, meus irmãos!... não estamos aqui tentando ofertar sombras 
e trevas na vida daqueles que já se encontram, por demais, 
sobrecarregados de sofrimento e penúria. 
 
   Mas, simplesmente, estamos nos apresentando como uma 
testemunha ocular, tanto quanto física, mesmo já estando do Lado 
de Cá da Vida, de que: nunca haveremos de nos desvencilhar do 
passado, das memórias, sejam elas boas ou más, se não tivermos 

compreendido o significado da Evolução. 

 
   Precisamos, antes de tudo: 
    
   - Aprender. 
 
   - Compreender. 
 
   - Tolerar. 
 
   - Esquecer. 
 
   Agora sim, a palavra-chave: esquecimento! 
 
   Se esquecermos o mal em nós, por tabela, passaremos a 
esquecer o mal nos outros, e a vibrar na sintonia do bem completo. 
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   Se esquecermos o bem vivido hoje, ou ontem, seja aquele 
realizado por nós ou na direção de nós, estaremos aptos a vivermos 
novas experiências de felicidade. 
 

 
 
   Não desconsideramos o caráter todo particular das experiências 
bem vividas e bem aproveitadas. 
 

   Seria mesmo algo singular para a mente do Espírito, mesmo que 
de relance, se atrever a esquecer completamente dos frutos 
benditos de suas glorias, como peças teatrais vivas dentro do 
mecanismo das Vidas Sucessivas. 
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   E nem tão pouco nos arrojarmos em beijos e abraços 
(despropositados!) sobre o nosso (real) inimigo, mas, antes de tudo, 
dedicando-lhe a benção do entendimento, “enquanto ele está a 
caminho”! 
 
   O caso aqui é de esquecer-se. 
 
   Já que, Na Vida Espírita, o que vale mesmo é o “agora”. 
 
   Se direcionarmos a nossa bússola para frente e para o Alto, como 
nos recomendou o Santo Apóstolo, notaremos que, em verdade, 

estaremos sempre caminhando para “dentro de nós mesmos”, 
sem nunca sairmos do lugar, sem jamais termos que suar, chorar e 
gemer, mas, unicamente, vivendo O Deus Conosco, ou O Deus em 
Nós. 
 
   E o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, é isso aí. 
 

   Uma experiência perfeitamente feliz para dentro de cada um de 

nós mesmos, sem que percamos o tempo precioso ofertado pelo 
Pai Celeste para que nos movimentemos, adiantando o passo na 
direção do “futuro”. 
 

  
 

   Pois, meus irmãos, que as nossas almas: se iluminem, se 
expandam e se multipliquem da mesma maneira que um facho 
radiante de luz solar, que, na invisibilidade das suas bilhões de 
partículas radioativas, se projeta para Além do Nosso Olhar. 
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   O que vale mesmo é a Caridade desinteressada. 
 

   Feliz Natal a todos! 

 

Whitney Houston (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 29 de novembro de 2015) 

 
   Nota do médium: Mensagem espontânea da querida Amiga 
Espiritual, que tem sido uma das Entidades Espirituais da 9ª. Esfera 

da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência) que mais tem se 

tornado presente em nossa vida pessoal e familiar, isto, desde que 
iniciamos na tarefa da psicografia, propriamente dita, em junho do ano 
de 2012. 
 

  
 

Ela é sempre muito delicada, gentil e prestativa. 
 

   Comove-nos percebê-la ao nosso lado, em sua tez suave, “bronzeada” 
e bem definida, num tom de marrom encantador, quase divino, de olhar 
simples e meigo, doce como uma pétala de rosa diamantina, já que está 
sempre se apresentando à nossa humilde vidência mediúnica quando 
mais estamos precisando do socorro e do carinho dos nossos Amigos 
Espirituais. 
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   Segundo ela mesma, sua desencarnação foi agradável e suavemente 
acompanhada por seus Benfeitores Espirituais, que lhe deram a escolha 
de Lá ficar em repouso e refazimento ou retornar ao plano carnal numa 
imediata reencarnação dentro do mesmo grupo familiar consangüíneo. 
 
   Embora, tenha sentido a necessidade do rápido retorno à vida material, 
preferiu Lá ficar sob a proteção generosa do Dr. Bezerra de Menezes, 
embora com a lívida expectativa de sua volta ao plano dos mortais para 
muito breve, sendo que numa família de classe média-alta do México, já 
que a vez anterior, que ela mesma deixou passar, ficou para outra 
Entidade, também de elevada condição espiritual. 
 

 
 

   Nota-se, pela sua versátil verve, que ela está muito bem inteirada e 
muito bem “localizada” dentro do que podemos chamar de Vida 
Espiritual, já que a querida Amiga e Benfeitora desencarnada traz, em si 
mesma, todo um cortejo de cultura e conhecimento da Vida Maior. 
 
   Não podemos desconsiderar que, uma vez do Lado de Lá, os Espíritos 
que na última experiência carnal fizeram o bem com desinteresse 
encontram não apenas o socorro e a assistência dos Amigos Mais 
Evoluídos, mas, acima de tudo, a consciência tranqüila pela certeza da 
tarefa cumprida, pela Caridade estendida aos semelhantes de maneira 
geral e indiscriminada. 
 
   E como muito bem está explicito na pequenina biografia (abaixo) que 
pinçamos da Internet, somente após termos psicografado a sua 
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mensagem de Feliz Natal com Jesus, para cada um de nós espíritas e 

não espíritas. 
 

 
    

Um Anjo Celeste de pele bronzeada pelo sol diamantino da Vida 
Espiritual Superior. 

    
   Nota biográfica: Whitney Elizabeth Houston (Newark, 9 de 

agosto de 1963 — Beverly Hills, 11 de fevereiro de 2012[3] [4] [5] ) foi 
uma cantora norte-americana de R&B, pop, gospel, além de atriz e modelo.  
 
   Whitney Houston é a artista feminina mais premiada de todos os tempos, 
segundo o Guinness World Records,[6] e sua lista de prêmios incluem dois 
Emmy Awards, sete Grammy Awards, trinta e um Billboard Music Awards, 
22 American Music Awards, num um total de 425 prêmios conquistados em sua 
carreira até 2013.  
 

   Paralelamente à sua carreira, Whitney também desenvolveu um trabalho 
assistencial junto à instituição filantrópica que criou em 1989, a Fundação 
Whitney Houston for Children, instituição sem fins lucrativos, voltada às 
crianças carentes e vítimas de AIDS e câncer. A fundação também levanta 
fundos para crianças carentes em todo o mundo e costuma promover shows de 
caridade. Só um show televisado pela HBO em 1997, o Classic Whitney, que 
gerou 300 mil dólares para projetos assistenciais. Houston também apoia 
fundos de educação universitária para negros e ONGs de assistência às 
crianças diabéticas e aidéticas. Whitney dedicou tempo e dinheiro as causas 
sociais desde que trabalhava como modelo. Naquela época, ela se recusou a 
trabalhar para agências que faziam negócios com a África do Sul, devido ao 
regime do apartheid. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Newark_(Nova_J%C3%A9rsia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1963
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2012
https://pt.wikipedia.org/wiki/2012
https://pt.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston#cite_note-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston#cite_note-5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%26B
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_pop
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gospel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_(profiss%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guinness_World_Records
https://pt.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston#cite_note-Whitney_Houston_biography-6
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emmy_Awards
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards
https://pt.wikipedia.org/wiki/Billboard_Music_Awards
https://pt.wikipedia.org/wiki/American_Music_Awards
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Um pensamento a mais! 
 

   Neste momento da revisão de seu texto, em 27 de outubro de 2019, 
quando na verdade estamos revendo & ampliando todo o Livro # 16, 
notamos a sua presença muito próxima de mim mesmo, deixando ela me 
fazer perceber que a sua condição mental é das mais aguçadas, quando 
me demonstra como o seu globo ocular devassa as dimensões astrais 
como se realmente estivesse abrindo fendas dimensionais e ao mesmo 
tempo construindo outros tantos espaços psíquicos, ambientes mais 
agradáveis, para que eu possa lhe observar com a delicadeza de sua 
real condição de Ser Espiritual Superior. 
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Pelo Espírito William Crookes 

 

É o Amor: que Preenche a Vida, e os 

Universos Sem Fim e Eternos! 

   Temos ouvido diariamente, e podemos afirmar que até mesmo a 

cada minuto da vida planetária: “O amor não enche a ‘barriga’ de 

ninguém.” 

   Meus irmãos! Esta é, sem dúvida, a coisa mais absurda que o 

homem carnal poderia afirmar diante da Grandeza de Deus, e das 

Suas Leis. 

   A perfeição com que foi manufaturado o próprio Ser espiritual, já 

seria o bastante para que tivéssemos a perfeita compreensão de 

que tudo, e tudo mesmo, se manifesta, se movimenta, se 
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desenvolve e se multiplica por mecanismos transcendentais de 

pura ternura, puro sentimento, ou seja, de PURO AMOR! 

   A bobagem que tem sido o “argumento” dos seres mortais para 

comporem a sua insignificante peça teatral, sempre como forma de 

esconder o que não pode ser escondido aos olhos do Todo-

Poderoso, e da caravana de testemunhas invisíveis que, de perto, 

muito perto mesmo, lhes seguem os passos, os sentimentos mais 

íntimos, e cada particular centelha de pensamento, vale apenas 

como forma de demonstrar a cada um de nós mesmos o quanto 

ainda estamos longe do Reino de Deus prometido por Nosso 

Senhor Jesus. 

 

   O Homem, ou o Espírito, ou mesmo a Alma, sem cogitar do seu 

próprio corpo, seja ele material ou perispíritual, jamais poderá 

sobreviver, seja na Terra ou no Infinito dos Céus, sem esta 

substancia primordial da Vida: O AMOR! 

   O amor, meus irmãos, tem consistência, tem força e 

também tem solidez. 
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   Para nós, os simplórios Espíritos que transitam do lado de Cá da 

Existência: 

   - O Amor enche as nossas barrigas.  

   - Preenche os nossos corações.  

   - Anima os nossos espíritos. 

   - Fortalece os nossos corpos. 

   Mas, acima de tudo, nos nivela uns aos outros, permitindo-nos 

que reconheçamos a nossa pequenez diante da Perfeição do 

Criador de Todas as Coisas. 

   E diante dos nossos irmãos, em Jesus Cristo, nos faz sentir como 

verdadeiras toupeiras, a vasculhar o submundo de nós mesmos 

com a feliz idéia de que: Somos realmente Filhos do Amor. 

   Bendita seja a presença de Deus em nós. 

 

Crookes (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 30 de novembro de 2015) 

  

“EU NÃO DIGO QUE ISSO É POSSÍVEL, EU 

  AFIRMO QUE ISSO EXISTE.” 
                                                          

Sir William Crookes 
                                                            (17/06/1832 + 04/04/1919) 

 
 

Comentário após pesquisas de laboratório realizadas com a médium 
Florence Kook. Homem de ciência, de renome internacional no campo da 
Física e da Química. Crooks graças ao heliômetro de Greenwich foi a 

primeira pessoa a fotografar os corpos celestes. Seus estudos giraram em 
torno da espectroscopia, da descoberta do tálium e do quarto estado da 

matéria, ou seja, o estado radiante. 
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Rute (bíblica) 

 

Photo credit: Harris Museum & Art Gallery 

O Livro de Rute é um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia: vem 

depois do Livro dos Juízes e antes de I Samuel.
[1]

 
[2]

 . Possui 4 capítulos onde é narrada 

uma história situada no período dos Juízes de Israel... Este livro da Bíblia deriva seu 

nome de um dos seus personagens principais, Rute (cujo nome significa "amizade"), a 

moabita. A narrativa mostra como Rute se tornou uma ancestral de Davi por meio 

do casamento de cunhado com Boaz, em favor de sua sogra, Naomi. Excetuando-se a 

lista genealógica (Rute 4:18-22), os eventos relatados no livro de Rute abrangem um 

período de cerca de 11 anos no tempo dos juízes, embora não se declare exatamente 

quando ocorreram.  

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

http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/galleries/collections/harris-museum-art-gallery-2080
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_dos_Ju%C3%ADzes
https://pt.wikipedia.org/wiki/I_Samuel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Rute#cite_note-echegary-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Rute#cite_note-pearlman-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_dos_Ju%C3%ADzes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rute_(moabita)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Davi
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Casamento_de_cunhado&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boaz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Naomi_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Rute/IV#4:18
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_de_Rute
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A magia do Amor 

  
A Reencarnação Programada de São Luis de França 

Devidamente Decodificada na Obra de Allan Kardec 

Pelo Espírito Ruth 

   Se de um só salto pudéssemos abarcar as nossas inúmeras 

exigências passadas, é lógico pensar que todos, sem exceção, dentre 

todas, haveriam de se interessar por aquelas que mais lhe tocasse o 

coração. 

   No meu caso em particular, posso garantir com os olhos marejados 

d água que não viria outra em minha mente senão aquela na qual 

tive a felicidade de contracenar, compartilhar e de me entretecer, em 

forma de um lindo conto de fadas, com a delicadeza de um romance 

poético e lírico e ao mesmo tempo sublime, não pela condição 

pessoal que me encontrava, e nem tão pouco pela do meu querido 

benfeitor, e amigo incomparável Boaz, mas, exatamente, pela 

conjuntura histórico-religiosa que haveria de se desenrolar a partir 
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daquele instante, precioso para o meu coração, tanto quanto para o 

do meu eterno companheiro. 

   Na verdade, nem saberia dizer ao certo, como pudemos, eu e ele, 

estar diante de tão laboriosa (prestem bem atenção nesta pequenina 

palavra: “laboriosa”!) encarnação, já que, aos nossos olhos, muitos 

outros Espíritos, muito mais aquinhoados de beleza e luminosidade (e 

longe de mim crer que tínhamos algo a oferecer aos Poderes 

Supremos do Todo-Misericordioso senão a nossa mais completa 

desvalia moral!), poderiam ter sido “escolhidos” para esta que, 

haveria de se tornar, a sagrada saga da Realeza Divina do Cristo. 

_________________ 

 

“Neste ano (2014), a Ordem Franciscana Secular comemora o jubileu do 

8º centenário do nascimento de São Luís de França (Luís IX), seu 

padroeiro. Ele é festejado neste dia 25 de agosto pelos franciscanos por 

seus exemplos de caridade para com os pobres, pelas demonstrações 

de fé e por ter combatido as heresias em seu tempo.” 

http://pvfranciscanos.blogspot.com.br/2014/08/VivaSaoLuisDeFranca.html 

_________________ 

http://pvfranciscanos.blogspot.com.br/2014/08/VivaSaoLuisDeFranca.html
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   Para mim, em especial, seria uma grande honra e uma incalculável 

alegria passar a limpo a história humana, no que diz respeito às 

grandes cruzadas hebréias, vividas por homens e mulheres 

verdadeiramente santos, que entregaram as suas próprias existências 

ao labor incansável da construção do Reino Divino sobre a face do 

mundo material. 

   Entretanto, guardarei a minha doce excitação para outro 

companheiro de doutrina espírita, ou não, que, mesmo na condição 

de desencarnado, consiga vencer a própria emoção e passe a 

“teclar”, com o próprio coração, toda a beleza e todo o encanto das 

Novas Narrativas Bíblicas, ofertando ao plano dos mortais o que 

realmente se encontra encoberto pelo Véu de Isis em torno das 

Grandes Verdades do Eterno.  

   Aqui, meus amados irmãos, vamos nos limitar apenas a entreter os 

sábios estudiosos da Reencarnação, sejam eles acadêmicos ou 

autodidatas, e aos interessados pela Mediunidade, agraciando a Terra 

com mais algumas pinceladas em relação aos inquestionáveis: 

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECREDOS DE DEUS deixados na 

Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento), quanto na obra de 

Allan Kardec, mais particularmente. 

   Sim, o nosso foco agora é o Codificador do Espiritismo, pois foi ele 

mesmo quem grafou as letras de ouro de: “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, quando, na sua 1ª. Edição, do ano de 1864, 

conseguiu, mesmo que de maneira intuitiva, traçar para o futuro dos 

espíritas o preciso retorno, ou antes, a “VOLTA” do seu Codificador 

Desencarnado: o Espírito São Luis de França, também conhecido 

como o Rei Luis IX de França. 
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   Só para darmos inicio ao nosso gracioso encontro, entre a 

Falange da Verdade e a imensa comunidade de adeptos do 

Espiritualismo, vejamos que coisa mais curiosa esta aqui, o 

ano (1864) da 1ª. Edição francesa de “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, que nos trás os seguintes “SINAIS” referentes à 

VOLTA de São Luis IX (9): 

- 1 + 8 = 9. Exatamente o mês (9) de setembro, que corresponde 

ao mês da finalização da primeira parte original da primeira obra 

psicográfica, propriamente dita, de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX 

(9), “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley (segundo os Instrutores 

Espirituais de Vivaldo: a reencarnação do Rei Daví. E “pai de 

Jesus” na Genealogia do Cristo, segundo os Evangelhos de São 

Mateus e São Lucas) & Santa Clara de Assis, em homenagem ao 

livro: “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), e que 

desencadeou, por suas diversificadas faculdades mediúnicas, todo 

esse novo conjunto de Revelações Divinas que deságua na: “Nova 

Genealogia do Cristo”, para o QUARTO (4º.) MILÊNIO DA 

ERA CRISTÃ, número/mês este (9) de setembro que também 

corresponde, em sintonia perfeita, à 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), sendo que esta 

específica Esfera dimensional fora objeto de estudo, mesmo que em 

síntese, por parte da obra “CIDADE NO ALÉM”, da médium 

Heigorina Cunha e Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, 1ª. Edição: 

1983. 

   Vejamos que Elvis Presley (a reencarnação do Rei Davi, bisneto 

de Ruth/Boaz), aparece aqui como um dos representantes da 

Falange da Verdade, que agora conduzem as faculdades de 

Vivaldo/São Luis, porém não podemos nos esquecer que o número 

18 acima (do ano1864) pode representar muito bem: 

- 1: O exato mês (1) de janeiro de nascimento de Elvis Presley. 

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

   Dessa maneira, podemos ver que a coisa é mais seria do que 

podemos todos imaginar, ou pelo menos aqueles que só vêem o que 

desejam ver, sem se darem conta de que os Poderes Celestes se 

sobrepõem aos nossos, muitas vezes, inconfessáveis interesses 

materialistas.  
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   Agora, partamos para a segunda parte desta nossa pequena 

introdução, analisando o numero seguinte, o # 64 (do ano 

1864): 

- 64: Temos aqui o exato ano de 1964 do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho, a reencarnação de Boaz/São Luis. 

   Dessa maneira, chegamos naturalmente à conclusão de que o 

Esquema Reencarnatório (Matemático) de São Luis de França 

não só está entranhado na Obra da Codificação Espírita como 

também no esquema de Vivaldo P. S. Filho, já que um apareceu do 

Além-Túmulo, em pleno século XIX, para Codificar o Espiritismo, 

enquanto que o outro, na sua nova reencarnação, no século XX, veio 

para Decodificar o Espiritismo, decifrando os “SINAIS” & 

“CÓDIGOS” SECREDOS DE DEUS. 

_________________ 

 

Margarida de Provença (Maria Francisca, NESTA ATUAL ENCARNAÇÃO 

CONVIVEU POR 8 ANOS COM VIVALDO FILHO, DE 2004 À 2012). 

Crédito da foto de M. P.: 

https://idademedia.wordpress.com/tag/sao-luiz/ 

_________________ 

https://idademedia.wordpress.com/tag/sao-luiz/
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   Sob qualquer hipótese, não poderemos desconsiderar qualquer 

forma de raciocínio matemático em torno desse impressionante tema, 

o da VOLTA de São Luis iX ao século 20, particularmente o da soma 

dos # encontrados no ano – 1864 – da 1ª. edição francesa de “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo”:  

- 1 + 8 + 6 + 4 = 19. (não devemos esquecer-nos de mencionar 

essa intrigante dobradinha: um veio desencarnado no século 19, e 

o outro voltou encarnado no século 20 – que é o resultado dos dois 

# 10 encontrados na soma dos dois anos 64 – o ano da 1ª. edição 

de O Evangelho, e ainda o ano de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis). 

   Quando: 1 + 9 = 10. 

   Como, em primeiro lugar, estamos falando da Bíblia Sagrada, 

mencionando: O Livro de Ruth, com o natural destaque para a 

(Nova) “Genealogia do Cristo”, como já nos reportamos um pouco 

mais acima, vejamos que o # 10, que também marca do dia (10) do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho/São Luis/Boaz, configura-se 

para o povo Cristão, como um todo, como o símbolo máximo de 

nossa vida “MORAL” (OS 10 MANDAMENTOS PROMULGADOS NO 

SINAI), e como estamos falando em “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, nada mais justo, e nada mais sincrônico, que nos 

dirijamos ao específico capítulo X, de O Evangelho, exatamente para 

que possamos capturar os segredos de Deus por meio dos “SINAIS” 

SECRETOS deixados pelos Espíritos da Codificação Espírita, para 

que agora pudéssemos realizar a devida decodificação 

matemática. 

   Obviamente, que nos utilizaremos, graças ao Bom Deus, de um 

exemplar da sua 1ª. edição histórica de 1864, Imitação do 

Evangelho Segundo o Espiritismo, somente que pela Tradução de 

Evandro Noleto Bezerra, EDIÇÃO HISTÓRICA BILINGUE, 1ª. 

edição – 1ª. impressão, Editora da FEB, ano: 2014, com isso 

apresentando o nosso modesto estudo da maneira mais fiel possível, 

pois aqui vamos verificar os primeiros dados de edição realizados por 

Allan Kardec, inclusive com os # originais das páginas: 

- CAPÍTULO X, IMITAÇÃO DO EVANGELHO SEGUNDO O 

ESPIRITISMO, por Allan Kardec, 1864, DO ORIGINAL FRANCES, 1ª. 

EDIÇÃO, BEM-AVENTURADOS OS QUE SÃO MISERICORDIOSOS: 
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Aparecem às páginas: 139 e 140, três mensagens de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho).  

   Agora, somemos as duas páginas: 1 + 3 + 9 + 1 + 4 = 18. 

   A situação é tão surpreendente que merece que 

refresquemos a nossa memória com o mesmo material que 

apresentamos mais acima: 

- 1 + 8 = 9. Exatamente o mês (9) de setembro, que corresponde 

ao mês da finalização da primeira parte original da primeira obra 

psicográfica, propriamente dita, de Vivaldo Filho/São Luis IX (9): 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley (segundo os Instrutores 

Espirituais de Vivaldo: a reencarnação do Rei Daví. E “pai de 

Jesus” na Genealogia do Cristo, segundo os Evangelhos de São 

Mateus e São Lucas) & Santa Clara de Assis, em homenagem ao 

livro: “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), e que 

desencadeou, por suas diversificadas faculdades mediúnicas, todo 

esse novo conjunto de Revelações Divinas que deságua na: “Nova 

Genealogia do Cristo”, para o QUARTO (4º.) MILÊNIO DA 

ERA CRISTÃ, número/mês este (9) de setembro que também 

corresponde, em sintonia perfeita, à 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), sendo que esta 

específica Esfera dimensional fora objeto de estudo, mesmo que em 

síntese, por parte da obra “CIDADE NO ALÉM”, da médium 

Heigorina Cunha e Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, 1ª. Edição: 

1983. 

   Vejamos que Elvis Presley (a reencarnação do Rei Davi, bisneto 

de Ruth/Boaz), aparece aqui como um dos representantes da 

Falange da Verdade, que agora conduzem as faculdades de 

Vivaldo/São Luis, porém não podemos nos esquecer que o número 

18 acima (do ano1864) pode representar muito bem: 

- 1: O exato mês (1) de janeiro de nascimento de Elvis Presley. 

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

   Se havia alguma dúvida na cabeça de algum de nossos amigos 

leitores (risos da Benfeitora!), cremos que isto basta para que 

todos possam se posicionar a favor dos nossos estudos, não só 

os de agora, mas os de toda a obra mediúnica de nosso Vivaldo P. S. 

Filho, a Alma Bela de minha Vida Eterna. 
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Mas as ocorrências “sobrenaturais” não 

param por ai. 

   Vejamos o que haveremos de encontrar se formos somar todos os 

três itens (122, 123 e 124) que são assinados por São Luis 

(Vivaldo), neste específico capítulo 10, de O Evangelho, em sua 1ª. 

edição francesa de 1864: 

- 122 + 123 + 124 = 369.  

   Quando: 3 + 6 + 9 = 18.  

   E voltamos mais uma vez para o nosso ponto de partida:  

- 1 + 8 = 9. – Enquanto: 6, seria o mês (6) de junho, do inicio da 

sua produção psicográfica! 

   Não será preciso repetir as mesmas equações acima, feitas por 

nós duas vezes seguidas sobre o mesmo assunto, num 

sincronismo e num encadeamento tão rigoroso quanto 

perfeito, tão preciso quanto inquestionável, e nem tão pouco 

fazermos as mesmas recomendações, PERFEITAMENTE 

DOUTRINÁRIAS, pois temos certeza de que todos os amigos 

leitores já poderão confiar em nossos modestos apontamentos à Luz 

da Terceira Revelação Divina.  
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   Mas para que o nosso serviço não fique incompleto, embora 

estejamos mesmo é passando “a bola da vez” para os sérios 

investigadores da Reencarnação e da Mediunidade, em suas múltiplas 

manifestações, rogamos que se dirijam para a ultima edição de O 

Evangelho, realizada por Allan Kardec no ano de 1866, neste mesmo 

capítulo X, somente que estudando-o de uma maneira diferente, 

pois os números das páginas francesas foram trocados para a edição 

brasileira, entretanto, se forem esmiuçar cada item assinado por São 

Luis (Vivaldo), tanto neste capítulo X quanto nos demais desta 

mesma edição nacional, acreditamos que todos encontrarão motivos 

de sobra para: agradecer mil vezes seguidas a bondade do 

Criador, por ter nos dado a Revelação Espírita, no século XIX, e, no 

século XXI, a Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, uma vindo em 

socorro da outra, conjugando forças na intenção de demonstrar ao 

plano das forças físicas que a Reencarnação não é algo 

aparentemente possível, mas verdadeiramente realizável. 

   Vejamos que tudo se encadeou de maneira “laboriosamente” 

precisa, racional e lógica, seguindo os passos de Allan Kardec. 

   Muita paz e muitas bênçãos a todos. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de dezembro de 2015) 

   Nota do médium: Reavivando a memória dos nossos queridos leitores, 

informamos que Ruth, mais tarde, reencarnou na personalidade da grande 

médium inglesa: Elizabeth d´Espérance, além de ter sido também outras 

personagens carnais que marcaram a vida social e Cristã do Planeta Terra. 

Um pensamento a mais! 

   Desde esta época, já nutríamos o sincero desejo de continuar realizando 

as decodificações, embora o desgaste físico desde então se assomassem 

em nossa vida pessoal, por esta razão que os Espíritos me passavam a 

orientação de que somente eu avançaria, como realmente vem ocorrendo 

desde a produção deste antigo Livro # 16, caso minha saúde física me 

permitisse avançar. 
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_________________ 
 

 

Priscilla, Lisa & Elvis Presley. 

FIM 
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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:  
 

“ELVIS & AMIGOS” (VOL. # 2).  
Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, outubro de 2019) 
_________________ 

  

- 1ª. versão:  05/2016 (backup original preservado & guardado). 
- Revisão visual & ampliação: 10/2019 (arquivo disponível no nosso Site Espírita), sem 

qualquer prejuízo para a obra original. 
 

_________________ 

 

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

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

www.facebook.com/vivaldopfilho   

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

OS ARQUIVOS (EM PDF) DE TODOS OS 15 LIVROS ANTERIORES 

PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO, ESTÃO DISPONÍVEIS               

PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE GRATIS!                                            

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 

http://www.facebook.com/vivaldopfilho
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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Elvis Presley, A Reencarnação de Gabriel Delanne. 

 

Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de  

Francisco Cândido Xavier 
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Elvis & Amigos – Volume 2 
 

Não posso crer que haja pessoas verdadeiramente más, pois se 

somos filhos do Altíssimo não podemos cogitar, mesmo que de 

relance, que alguma criatura na face do Universo possa se 

transfigurar de luz perfeita em sobra eterna. 

Por isso, meus amigos, é que continuamos na luta, insistindo, a cada 

instante, junto aos nossos incontáveis companheiros de caminhada 

da Terra, ou no Mais Além, que só há um caminho a seguir: O da 

paz! 

Jesus é o nosso Mestre, que veio salvar-nos das chamas abrasadoras 

de nosso insistente egoísmo, que, embora seja transitório, ainda nos 

traz dores e sofrimentos, quando na verdade fomos criados por Deus 

segundo a sua imagem de Amor Perfeito. 

Sejamos simples, sejamos pacíficos e sejamos verdadeiramente 

tolerantes uns com os outros, não nos deixando cair nas artimanhas 

da vida estritamente materialista, pois, se por um lado, necessitamos 

dos bens abençoados da Terra, incondicionalmente, somos 

profundamente carentes de luz. 

Elvis Presley (Espírito)                                                               

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                      

(Salvador/BA, 11 de outubro de 2015) 
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