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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 5 – 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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“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). (O Destaque é nosso).                                                      

Nota: Esta é a nossa Homenagem à Doutrina Espírita,                               

que no dia 18 de abril de 2020 estará completando                                          

153 Anos de Existência na Terra.  
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 ________________ 

 

Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da                           

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                             

sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

       

No Livro # 1 (166 pág.):  

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

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 
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________________ 

 

Estudem as (novas!) obras desta épica Série:                                        

Elvis & Amigos,                                                     

pela mediunidade de Vivaldo P. S. Filho,                               

pelos Espíritos Elvis Presley & Clara de Assis                                                  

com Espíritos Amigos:                                             

     

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

Se os seres encarnados encontram-se passando por duras 

provações, não há como desconsiderar que o apoio amigo e 

generoso dos Espíritos de Luz não lhes deixam orfãos de 

amor e proteção, justamente por lhes endereçar a  

Decodificação Espírita, que nos entreita os laços pelo 

conhecimento da Lei da Reencarnação!!! 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

*  *  * 

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


              Livro # 119: “Elvis & Amigos – Vol. 5” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

7 

________________ 

   

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

Ninguém se encontra sozinho, seja na Terra ou no Mais 

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

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

Justiça e Caridade, para que as sombras espessas do nosso 

teimoso orgulho e egoismo se trasfigurem em luz perene de 

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

toda a humanidade, que acima de tudo precisa 

urgentemente de Deus, avançando na execução de suas 

pequeninas tarefas de solidariedade, para que, desde hoje, 

a vitória do bem seja uma realidade para todos. 

Odilon Fernandes (Espírito)                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      

(Salvador/BA, 21 de março de 2020) 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

 

________________ 

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

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

   

Uma das encarnações passadas do médium             

baiano Vivaldo P. S. Filho. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 



              Livro # 119: “Elvis & Amigos – Vol. 5” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

9 

 

V o l u m e  # 5  
 

Elvis & Amigos                     
Com Espíritos Amigos                                                                     

 

Por Elvis Presley &                 

Santa Clara de Assis                                                                            
Médium Vivaldo P. S. Filho                                              

Uma das encarnações futuras de São Luis de França. 

     

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

“Se não tivesse caridade, tudo isso de                              

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

O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo XV,                                                                       

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Jorge Amado 

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

“Elvis & Amigos” – Vol. 5, foram capturadas em fontes 

diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. Por isso, 

rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem em 
consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de 

utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de 

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 
desejo, por parte do médium  Vivaldo P. S. Filho, de aferir 

qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição: 04/2020 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, da Autoria Espiritual de Veneranda 

(Santa Isabel de Aragão) & Espíritos Amigos, vem 

complementar as obras anteriores lavra mediúnica de 

Vivaldo P. S. Filho que fazem referência à atual Missão 

do Espírito de São Luis IX (já reencarnado no Brasil), 

que à época da Codificação Espírita foi o Presidente 

Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris”, 

orientando de mais perto os sagrados serviços de Allan 

Kardec junto à Falange da Verdade.  
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ESTAMOS EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

163 ANOS DO ESPIRITISMO                           

NASCIDO EM PARIS, FRANÇA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 1857.                     

 

Galeria de Valois, no Palais Royal, local de lançamento de O Livro dos 

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel, por meio de Chico Xavier: “O 

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 

renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 

continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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    Nota do médium: Rogamos aos nossos amigos 

leitores que queiram nos perdoar a grande deficiência 
cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões 
de texto em nossos livros (E-books) mediúnicos, é natural 
que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de 
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar 
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças. 
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Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

 
    

   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos 

especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta  
obra psicográfica. 
______________ 
 

   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em 
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos 
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas 

leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que 
temos recebido por meio de singelas manifestações de 
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...  
 

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por 
meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração 
com palavras de incentivo, quando, de minha parte, 
peço que me mantenham em suas preces a Jesus, visto 
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que a tarefa de qualquer medianeiro, pelo menos nos 

arraiais do Espiritismo, quando ele se despoja por 
completo dos interesses mercadológicos, sempre em 
contrário caminho aos interesses de Jesus Cristo para com 
a tarefa da Cristandade, todo trabalho na mediunidade 
orientada em Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier 
deverá ser invariavelmente “gratuita”. 
 

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

ser empreendida por cada um de nós, sem distinção, a 

da Mediunidade (Sempre) Gratuita, pois não há 

como compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma 
pessoa que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si 
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, 

como se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à 
disposição das criaturas simplórias da Terra quando se diz 
respeito ao nosso serviço junto aos Seres Celestiais. 
 

   Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico 

Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35 & 36, 

Editora LEEPP, Uberaba-MG, ano de 2007). 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA...  

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

ocorrida em Uberaba/MG, em 03 de fevereiro de 2011). 

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 

PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RACIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015) 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos 

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, 

faz questão de se fazer perceber com a personalidade 

marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que 

naturalmente me deixa completamente envolvido pela 

emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre 

segura, sóbria e sábia, embora muito simples e muito 
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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 

TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO 
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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 
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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.) 

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

 

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

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

Maria Isaura Campos Cabral                               
(A Reencarnação da Rainha Branca de Castela) por tudo de bom 

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.                                         

– Vivaldo P. S. Filho 

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

 
 

 
 

Neste dia tão especial para a Humanidade, desejo evocar a 
Jesus, para que Ele, na sua misericórdia, mantenha a minha 

irmã Morgana Rúbia C. da Silva em perfeita saúde física e 

espiritual, por ela ter levado, no dia de hoje, a nossa mãezinha 
Maria Isaura C. Cabral para tomar a vacina H1N1 com todo o 

cuidado e o zelo que uma filha muito querida poderia dispensar 

a sua amada genitora.  
 

Vivaldo P. S. Filho – Salvador/BA, 07.04.2020 

 ______________ 
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_____Thank you very much!!! _____ 
 

        
 

Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal 

Gralund) por nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis 
Presley, do seu imenso acervo. 

 

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

Erik Lorentzen (www.elvisfiles.no), pela mesma gentileza. 
 

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

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

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

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

 

 
 

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

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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O Espírito do Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 

luxo de se considerar “algo novo”, a não ser no exclusivo 

sentido da metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para 

fazer luzir do Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE 

DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 

planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 

apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 

matematicamente correta, que é através da própria obra 

Espírita, de Allan Kardec & Francisco Cândido Xavier, 

especialmente estas, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, assim 

como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

    

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



              Livro # 119: “Elvis & Amigos – Vol. 5” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

30 

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 

possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 

Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 

fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

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

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL. 2”, 

com a devida adaptação para este livro de Elvis Presley & 

Clara de Assis Com Espíritos Amigos. 
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Vivaldo, em seu lar, em Salvador/BA, em 07 de abril de 2020. 

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

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

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                         

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

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

 

 
_________________ 

   M. C. Boa noite meu amigo e parabéns por mais esse livro 

abençoando com mensagens de amor, fé e esperança – Se 

referindo ela ao nosso Livro # 117 – neste momento tão 

delicado das nossas vidas, por ver tanta tristeza no Mundo. 

   Gratidão a todos vcs e em especial a Santa Clara pela 

mensagem tão calorosa como de uma mãe para os seus filhos. 

   Gratidão meu amigo, com a certeza de que tudo vai passar e que 

Deus nos abençoe a todos.  

_________________ 

   Bom dia, minha querida M.! Pensou que eu havia 

me esquecido de você?!...  

   Acho que demorei demais para lhe responder esta 

tão graciosa carta que você me enviou, entretanto, 

posso lhe garantir que eu já a havia lido, e agora 

relido, somente aguardando o tempo adequado para 

lhe devolver tanto carinho e gentileza com a 

atenção que ela, você, merecia e merece... rsrs...  

   Eu sei que este momento, talvez, não seja tão 

apropriado para fazermos 'graça', quando temos 

tantos corações humanos espedaçados pela 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810&comment_id=Y29tbWVudDoyOTA4NzgxMDM5MjA5NTc5XzI5MTgzMjIwNTgyNTU0Nzc%3D
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desencarnação prematura de muitas pessoas, 

seus entes e amigos queridos, enquanto que, de 

minha pobre condição mediúnica, posso lhe garantir 

que muitos outros assim pediram a Jesus para 

desencarnarem, já que as suas almas ansiavam 

pela Libertação, e dessa maneira foi feito, quando 

os seus Espíritos foram felizmente realocados para 

Estâncias de Paz & Perfeita Comunhão da Vida 

Espiritual da Terra, além de alguns já seguirem para 

Mundos Planetários bem melhores em moral e em 

inteligência do que o nosso acanhado Sistema de 

Planos Espirituais..., mas, como eu ia dizendo, 

segundo Nosso Senhor Jesus Cristo: "precisamos 

sempre estar com 'bom ânimo' em qualquer 

momento de nossa caminhada", visto que a 

alegria sadia é um pressagio da Felicidade Perfeita 

Com Ele, então, nos movimentemos, cara M., na 

direção da Imortalidade, procurando passar os 

nossos breves dias no Plano Material ensejando a 

todos uma alegria verdadeira, somente entrevista 

entre os corações que realmente se compreendem e 

esperam por dias melhores, seja no nosso campo de 

ação terreno ou na Imensidão do Infinito!...  

   Deus lhe abençoe, lhe fortaleça, e lhe pague por 

tanta consideração ao que estamos humildemente 

oferecendo (gratuitamente!) pela nossa própria 

mediunidade!! 

_________________ 
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      C. M. S. P. Boa noite meu irmão, que nossa senhora 

Aparecida cuide de você e de sua família. 

_________________ 

   Bom dia querida C.! Eu também peço a Jesus e a 

Sua Divina Mãe que lhe ampare e lhe dê forças para 

passar por mais esta fase de sua vida, que, aliás, é 

uma fase que atinge-nos a todos, não é verdade, 

cara irmã?...  

 

   Fique com o meu sincero abraço de gratidão por 

suas palavras de fé e incentivo ao nosso humilde 

trabalho mediúnico...  

   Valeu!! 

_________________ 

   R. M. Boa noite Vivaldo Filho... Como sempre nos 

ensinando a todos os amigos e a mim também... Parabéns 

por mais um livro... Saúde e paz... Bjos no seu coração... 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007119948317&comment_id=Y29tbWVudDoyOTI2OTU5NjUwNzI1MDUxXzI5MjcwODA0MTA3MTI5NzU%3D
https://www.facebook.com/rosangela.mendes.5249349?comment_id=Y29tbWVudDoyOTI2OTU5NjUwNzI1MDUxXzI5Mjc0NjY3ODczNDEwMDQ%3D


              Livro # 119: “Elvis & Amigos – Vol. 5” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

37 

_________________ 

   Olá querida Rô... Fico muito feliz, feliz mesmo, 

por ver que você está se beneficiando com as 

Mensagens de Luz que temos psicografado, saiba 

que tudo o que fazemos é pensando e desejando 

ardentemente a paz e a alegria de cada pessoa que, 

assim como você e eu, tem tido a oportunidade 

de conhecer um pouco melhor do Evangelho de 

Jesus pelo estudo da Doutrina dos Espíritos...  

   Sim, fique com o meu reconhecimento pelas 

palavras tão carinhosas que você acaba de me 

dirigir, que também são recebidas pelos Amigos 

Espirituais que me assiste na tarefa mediúnica como 

um grande incentivo ao nosso modestíssimo esforço 

de realizar o bem, mesmo que seja a conta gotas!...  

   Deus lhe abençoe e proteja a todos da sua linda 

família!! 

_________________ 

   Como temos dito, estas palavras enchem o meu 

coração de alegria por vermos que as pessoas estão 

gostando do que temos realizado.  

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

Sob a Inspiração de Elvis Presley   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 01-06 de abril de 2020)                                  
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   Nota do médium: As delicadas mensagens que 

recebemos acima dizem respeito aos Livros # 117 & 

118 que publicamos recentemente em nosso Site. 

________________ 

  

   Uma coisa muito importante que volto a deixar ao 

querido leitor em forma de solicitação é que, dentro das 

possibilidades de cada um, em particular, procurem 

fazer a sempre necessária divulgação do nosso 

trabalho mediúnico em suas redes sociais, entre seus 

familiares e amigos, para que um maior número de 

pessoas possam acessar (sempre GRÁTIS!!) os meus 

livros (virtuais) mediúnicos, assim, claro, todos nós 

estaremos participando de uma linda e saudável 

corrente de promoção do Espiritismo. – Com a intenção 

de atualizar a informação que temos dado acerca dos 

locais onde os nossos livros tem sido acessados pelo 

nosso Site Espírita, vejamos que hoje já são 

procurados em trinta e quatro (34) países, apenas 
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ficando de fora, pelo menos por enquanto, o continente 

oceânico. 

   Que o Senhor nos abençoe a todos. 
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Isabel de Aragão 
 

 

Espírito Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

A Rainha Santa de Portugal 
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Prefácio de Santa Isabel 

“Elvis & Amigos” Vol. 5  

Na Esperança do 

Espisitismo! 
 

 

São Luis, Na Busca pela Verdade... 

   Estamos sempre procurando atrair a atenção do 

nosso querido leitor, em particular deste que já nos 

demanda algo do seu precioso tempo, ainda mais 

nos dias que correm por estarem se consumindo em 

trabalho e esforço maior dentro do próprio lar, com 

familiares, por exemplo, por conta da doença que 

tem tanto maltratado os meus filhos da Terra, para 

lhes garantir o maior percentual possível da grande 

Cultura do Espaço, que antes de qualquer coisa há 

de prezar pelo estudo do Evangelho... 
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   E é exatamente dessa maneira, contribuindo com 

a difusão da Verdade do Cristo, por meio de Allan 

Kardec, basicamente por ele, é que vamos 

entregando mais este pequeno óbolo do coração 

generoso de São Luis, sim, porque por mais que ele 

afirme de aqui se tratar de uma obra que vem 

essencialmente do Céu, no que não deixa de 

estar certo (risos), podemos assegurar que este 

lindo Céu está habitando o Plano Material; que nos 

possibilita um intercambio ininterrupto entre 

Regiões Espaciais que, num primeiro momento, 

poderiam estar em Espaços distintos, mas não é 

exatamente dessa maneira como tem ocorrido, pelo 

menos nessa comunhão que temos encontrado 

com o seu próprio coração, visto que a sua 

Personalidade viva e até certo ponto austera, mas 

carregada de amor, vem nos mostrando um Oasis 

de puras emoções espirituais, fazendo com que nos 

percamos na precisão de onde realmente fica a Vida 

Espiritual Superior, se deste Lado ou se ai mesmo 

na Terra, onde se encontra ele, o belo Espírito do 

Amor!... 
 

   Seja como for, vamos seguindo e procurando 

melhorar a nossa própria vida emotiva para que o 

Cristo possa nos receber em seu augusto seio como 

se já estivesse tratando com criaturas sinceramente 

devotadas ao bem e ao belo. 
 

   Que o Senhor abençoe o Espiritismo. 
  

Isabel (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos 

nossos antigos, quanto aos novos, leitores que a 

querida Entidade Veneranda usa de um pseudônimo 

(livro “Nosso Lar”, do Espírito André Luiz, por Chico 

Xavier, Editora da FEB), já que por intermédio da 

faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier fora-

nos possível saber que, a mesma, se trata do Espírito 

de Santa Isabel, a Rainha Santa de Portugal, como 

consta da obra “ISABEL – A mulher que reinou com 

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

Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

    

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

todos os sinceros devotos e crentes espíritas, além dos cristãos 

em geral que de alguma maneira já se sentem atraidos pelos 

fatos da Reencarnação, até porque o Evangelho tem nos 

apresentado casos onde Jesus Cristo nos alerta para esta 

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

de Veneranda, logo de pois de Chico Xavier (João 

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

nos dirige as faculdades mediúnicas. 

   Devemos recordar que Isabel de Aragão trata-se de 

uma das futuras reencarnações do glorioso Espírito de 

Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo, assunto que já 

tivemos a oportunidade de tratarpela Decodificação do 

Espiritismo em algumas obras enterirores de nossa 

lavra mediúnica. 
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PRIMEIRA PARTE 

As Mensagens dos 

 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela 

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 
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   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis 

Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera, 

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

(9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

livro (e-book) pela psicografia: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado                    

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) foi 

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

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

dançava e se mexia, adquirida na década de 50.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley  
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Capítulo # 1: Elvis Presley (O Co-Autor) 

“Elvis & Amigos” Vol. 5  

Na Companhia de Jesus 
 

 
7 

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

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

regeneração da própria vida.”  

– Instrutor Áulus  

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

MEDIUNIDADE E ORAÇÃO, Editora da FEB). 

   Qual de nós mesmos que quando entramos em 

sincera reflexão junto ao manto de Sabedoria e 

Bondade do Senhor, que consiga resistir a sua 

maneira tão doce e acolhedora de nos revelar a 

Verdade que está dentro de cada um de nós? 
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   Sim, meus amigos e amigas do Planeta, temos 

consciência plena do que precisamos fazer, realizar 

a partir de nós mesmos para que possamos 

conseguir alcançar o prometido Reino de Deus, 

entretanto, na maioria das vezes, ficamos hesitando 

entre fazer o que é absolutamente correto e o que é 

facilmente realizável, visto que, entre seguir a Deus 

e a Mamon, preferimos seguir com Mamon, já que o 

peso maior dos dias e das horas nos parece ser 

mais leve quando seguimos pelos caminhos mais 

fáceis da existência, os caminhos da materialidade, 

porém, se pararmos um pouco para refletir acerca 

do que vai dentro do nosso próprio coração e o que 

precisamos fazer pela nossa (real) Saúde Mental e 

Física, vamos ver que valerá muito mais a pena a 

gente tomar o caminho mais difícil, sendo o mais 

correto, do que rumarmos sem controle algum de 

nosso destino por caminhos que, embora sejam 

aparentemente mais tranqüilos, certamente que 

nos causarão muitos problemas futuros, porque 

geralmente os caminhos mais fáceis da Terra se 

contorcem diante de cada um de nós como se 

fossem verdadeiras serpentes a nos convidar para 

um inferno imenso de perturbação e tristezas!... 

   Devemos preferir a companhia de Jesus. 

Elvis Presley                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: O nosso querido Elvis, assim 

como das inúmeras vezes anteriores, tem nos dado 

realmente o que refletir, trazendo para nós alguma 

coisa de sua Alma Amiga e Bela, oferecendo-nos 

quadros vivos de nossa própria conduta, desejando 

ele que nos confortemos no Evangelho e que sigamos 

com Jesus Cristo por caminhos verdadeiramente 

seguros, para que amanhã, depois da nossa certeira 

passagem para o Mundo Espiritual, não venhamos a 

“prantear e ranger os próprios dentes” (Lucas 

13:28) mais do que estamos passando nos dias de 

hoje, aliás, ele tem lembrado que temos mais feito isso 

em relação aos outros do que os outros em relação a 

nós mesmos, já que se formos tomar como ponto de 

observação a nossa própria Personalidade orgulhosa e 

egoísta veremos, assustados, o quanto ainda fazemos 

de tanto mal e o quanto de bem ainda precisamos 

realizar na vida das demais pessoas. 
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   Ainda, segundo ele:  
    

   - Cada um de nós precisamos nos unir aos demais 

irmãos e irmãs do Planeta numa só corrente de união, 

tendo como o objetivo principal a paz e a saúde entre 

todos os povos e nações, quando numa época como a 

que vivemos hoje, quando o Mundo Espiritual está 

atento e unido aos Planos Inferiores de nossa colméia 

Dimensional – temos pelo menos 12 Dimensões 

Espirituais e outras várias Sub-Dimensões Espirituais 

da Terra! – por laços de Caridade sincera, todos os 

convites são para a verdadeira Solidariedade... 
 

   Então, tenhamos a plena confiança de que somente 

pelo amor, bem sentido e bem praticado, é que 

conseguiremos alcançar a alegria perfeita. 
 

   Assim seja. 
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de junho de 1926 —

 Brentwood, 4 de agosto de 1962) foi uma atriz, modelo e cantora norte-americana. Estrela de 

cinema de Hollywood, é um dos maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos 

cabelos loiros e as suas formas voluptuosas. Inicialmente, ficou famosa por interpretar 

personagens cômicos...  

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

“Elvis & Amigos” Vol. 5  

A Bonança 
 

 

   Olha nós aqui novamente, minha gente boa da 

Terra! 
 

   Eu poderia levar horas meditando e refletindo 

sobre a minha encarnação atual, mas eu creio que 

se fizesse isso Deus não haveria de me dar bola, 

porque entre os que pensam (demais) e os que 

meditam (quase que eternamente), Ele certamente 

haverá de dar mais valor aos que põem a mão na 

charrua e segue a frente com o Cristo, não medindo 

esforço algum para servir e auxiliar a aqueles e 

aquelas de nós que, fatalmente, estão pedindo pela 

misericórdia de alguma caridade!... 
 

   Por isso, meus amores, eu aproveitarei este nosso 

novo e precioso momento para solicitar de cada 
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leitor que escreva no árido diário da sua existência 

humana todas as gotas de afeto e carinho que, por 

ventura, tenham ou venham a ter em relação aos 

outros, contribuindo com o Educandário Divino 

com as suas mais belas instruções acerca da sua e 

da nossa própria Vida Sentimental e Emotiva, 

entretanto, como não poderia deixar de ser, rogo, 

também, de cada um de vocês, lindas crianças da 

Terra Material, que comecem a fortalecer em si 

mesmos a vontade firme de assistir uns aos outros 

pela oferta de bondade que tem haver com o bolso 

e a bolsa da gente, para que a CARIDADE se 

mantenha completa em nossa vida, sim, porque se 

já possuímos dentro de nós um coração carregado 

de AMOR, não podemos nos esquecer que para ser 

perfeito, este amor que já possuímos, deverá se 

encontrar com a beleza da bonança material, não 

somente que nos deleite o estomago e os próprios 

desejos, mas que antes de tudo preencha e realize 

na existência de todos o bem estar que tanto 

desejamos para nós mesmos!... 
 

   Não podemos medir esforços diante das tristes 

petições que nos chegam de toda a parte, 

diretamente ou indiretamente, com a intenção de 

nos nivelar a personalidade às dos anjos, sim, meus 

fofos e minhas fofas, porque para o miserável, que 

nada tem para si mesmo, somente um anjo celeste 

poderia lhe causar a felicidade suprema de lhe 

mitigar a fome interna e externa! 
 

Marilyn Monroe                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Creio que valha a lembrança de 

que Marilyn se encontra atualmente reencarnada no 

interior do Estado de Minas Gerais, Brasil, trazendo em 

sua comunicação a leveza e a espontaneidade de uma 

garota-mulher que sabe muito bem o que deseja, pelo 

menos no momento em que ela se encontra em estado 

de Emancipação da Alma (risos), visto que transitar 

pela vida material será sempre um tormento intimo 

para qualquer Entidade mais ou menos elevada e que, 

a despeito de sua condição de superioridade moral, 

sempre sofre os convites das tentações humanas, e é 

exatamente neste ponto que todos nós precisamos nos 

concentrar, no de tentarmos ao máximo vigiar e orar, 

para que coisa pior não venha a nos arrojar a alma em 

climas de mais dor e mais refregas espirituais (Mateus 

26:41), visto que a Terra Material poderá, sim, colocar 

os Espíritos Superiores num grau de vitimização tão 

intenso e tão doloroso quanto o de qualquer Espírito 

inferior, este, que sofre, sim, por conta do seu próprio 

carma... 

 

   Quanto a sua bonança material, segundo o Espírito 

de Chico Xavier, nosso Mentor: 
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   - Também a temos dentro de certos parâmetros, 

quando devemos compreender que tanto na Terra 

como no Plano dos Espíritos também existem classes 

sociais, ou seja, Espíritos mais ou menos aquinhoados 

de bens do que outros, sejam os bens ou os tesouros 

espirituais ou os materiais, cada um recebendo da 

parte de Deus segundo as suas condições morais. 

   De qualquer maneira, sob qualquer ângulo, o que nos 

faz evocar a grande e bela lição apresentada por Allan 

Kardec, pelo Espírito Irmã Rosália:  

“A caridade material e a caridade moral”,  

Capítulo XIII, item 9. 
    

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

o American Film Institute. 
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Capítulo # 3: Ava Gardner  

“Elvis & Amigos” Vol. 5  

Uma Questão de Fé 
 

 

   Até parece brincadeira de nossa parte quando a 

gente vem até aqui e afirma ao querido leitor que, 

para sermos algo melhores do que fomos ou do que 

somos atualmente, não precisamos mais do que um 

pouco de boa vontade de nossa parte em 

sermos um tanto mais diferente do que temos 

sido até agora!... 
 

   Quanto a isso, não temos duvida alguma, até 

porque os Espíritos da Codificação Kardequiana já 

nos ministraram as suas lúcidas orientações acerca 

deste assunto, já que, para eles, as Vozes do Céus, 

não existe uma única criatura na face do mundo 

material ou espiritual que não seja capaz de, por si 

mesma, e naturalmente que com a ajuda de Deus, 

resistir a qualquer tentação para o mal e fazer, 

também por si mesma, e naturalmente que pela 
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Bondade do Mais Alto, um serviço qualquer no bem 

do outro que lhe possa endereçar a própria alma 

aos Celestes Paraísos da Existência Feliz!... 
 

   É muito cômico quando vemos criaturas, aqui e 

ali, endereçando-se ao Senhor da Vida com petições 

aflitivas desejando que Ele lhes proporcione a força 

necessária para lhes traduzir egoísmo em 

generosidade, quando, segundo podemos deduzir, a 

força e o poder real emana de dentro de nós 

mesmos, afinal de contas é bem certo que Deus 

está em nós, conosco a cada momento, e por meio 

de nós mesmos haveremos de alcançar toda a graça 

que precisamos para que o mundo a nossa volta, e 

em particular dentro de nós mesmos, possa em 

definitivo se transfigurar do inferno no qual temos 

vivido no celeste celeiro de paz e harmonia que 

tanto almejamos, embora nem todos compreendam 

que a paz e a alegria somente se revelam em nós 

quando temos um coração verdadeiramente 

aquecido pela chamas de uma paixão em Cristo que 

nos une uns aos outros por meio de ações 

permanentes no bem maior!... 
 

   Não podemos aceitar uma felicidade plena sem 

que estejamos plenamente convencidos de que 

o Senhor é o Nosso Pastor, e uma vez vivenciando-

Lhe a grandeza passaremos da condição de vermes 

rastejantes a condição de belíssimas Estrelas, tão 

ou mais luminosas do que o Cristo! (João 14:12). 
 

   Tenhamos fé nisto.  

Ava Gardner                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Um primeiro ponto que eu quero 

trazer a minha singela participação, foi o fato de um 

pouco antes de eu lhe receber a mensagem ter visto a 

minha frente uma belíssima imagem do Astral onde 

havia uma larga cabana rústica e bem ao centro e na 

frente da porta, nas escadas largas de madeira; 

inclusive eu pude visualizar um lindo Preto Velho, 

que, segundo ela, seria uma Entidade Bondosa advinda 

da cidade de New Orleans, nos Estados Unidos da 

America do Norte, que para a minha surpresa passou a 

cantar uma belíssima canção e tocada ao violão, 

deixando-me observar que as suas notas sonoras se 

projetavam no ambiente do meu lar em Salvador, na 

Bahia, fazendo uma eficiente de limpeza sonora pelas 

irradiações cintilantes que elas mesmas produziam... 

 

   Do Lado de Lá já era noite, enquanto que na minha 

Dimensão física não passava muito das 16hs... 

   Não se tratava de uma canção sofrida, mas de uma 

delicada obra sonora que nutria o nosso ambiente 

domiciliar de paz e alegria, embora a sua melodia fosse 

tocante emocionalmente. 
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  ________________ 

  

   Por outro lado, após a sua mensagem, ela me deixou 

ciente de que atualmente ela se encontra “grávida”, 

no que pude observar pelas irradiações mamárias que 

se projetavam dos seus lindos seios. – Estas suas belas 

emanações fluídico-mamárias que traziam uma 

característica geométrica muito particular, a de várias 

pequenas estrelas de cinco pontas muito cintilantes 

com as suas potencialidades químicas, e que, também, 

ajudaram na limpeza do campo astral e físico do meu 

ambiente domestico, no qual eu resido na companhia 

de minha amada mãezinha Maria Isaura, fazendo com 

que os Espíritos inferiores que aqui se encontravam, de 
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alguma maneira, fossem tocados pela doçura espiritual 

do leite maternal dela, da querida Ava Gardner, e que 

lhes davam uma sensação de harmonia e de muito 

cuidado filial. 

  

________________ 

   Outra ocorrência bastante atraente para os nossos 

apontamentos atuais acerca da mediunidade e dos 

variados aspectos de manifestação dos Espíritos 

Amigos, foi quando eu pude observar, pela minha 

vidência mediúnica, que a sua aparição veio com 

contornos de variadas apresentações transcendentais; 

na verdade, eu a via, literalmente, como numa espécie 

de espelho clarividente, ela por ela, ou seja, ela trazia 

em sua natureza físico-astral um esquema de imagens 

de si mesma que se sobrepunham e se refletiam uma 

nas outras e uma pelas outras, fazendo com que eu a 

visualizasse se movimentar na minha direção em 

aspectos múltiplos de manifestação; posso afirmar 

que o seu lindo corpo espiritual se movimentava, em si 
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mesmo, por dentro e ao mesmo tempo por fora de um 

laborioso Esquema Geométrico todo particular, que 

tinha haver com a sua própria elevação moral, e de 

bastante complexidade, cada um com características 

especializadas de sua fisiologia espiritual. 

  

   Logo me lembrei do “MOB – Modelo Organizador 

Biológico”, uma complexa estrutura astral que foi 

inicialmente apresentada pelo grande pesquisador e 

confrade espírita, já desencarnado, Prof. Dr. Hernani 

G. Andrade. 

   Que Oxalá seja louvado. 
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Mário Lago OMC (Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1911 — Rio de Janeiro, 30 de 
maio de 2002) foi um advogado, poeta, radialista, compositor e ator brasileiro... Autor 
de sambas populares como "Ai! que saudade da Amélia" e "Atire a primeira pedra", 

ambos em parceria com Ataulfo Alves, fez-se popular entre 
as décadas de 1940 e 1950. 
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Capítulo # 4: Mario Lago  

“Elvis & Amigos” Vol. 5  

Precisamos de Respostas 
 

 

Duas de suas aparições em novelas que mais se destacam para o médium 

foram a de “Selva de Pedra” (TV Globo, 1972) &                                                       

“Dancin´ Days” (TV Globo, 1978). 

   É bastante compreensível que a maioria das 

pessoas encarnadas na Terra, por enquanto, não 

consiga ajustar os seus próprios pensamentos ao 

pensamento da Imortalidade, até porque ainda 

são poucas as sociedades do Planeta que já se 

encontram mais ou menos concordes com o que 

tem sido pregado por algumas religiões e crenças 

reencarnacionistas, mas, mesmo tendo em nosso 

coração este principio de tolerância em relação aos 

que não rezam a cartilha da Cultura Espiritual pelo 

nosso prisma, não podemos compreender o motivo 
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pelo qual tantas pessoas tem se entregado a uma 

existência quase que totalmente materialista, se 

não de todo, é bem certo que em sua maior parte, 

desconsiderando quase que completamente uma 

idéia primordial que poderia lhes levar a alguma 

clara e lúcida aceitação da Vida Espírita, que é a de 

que se o Universo existe, certamente que algum 

Poder Maior do que o nosso o construiu; ou 

será que ainda exista alguma criatura planetária 

que possa acreditar que tudo isto a nossa frente, 

sobre as nossas cabeças e em torno de nós possa 

ter sido uma construção casual do nada, como 

se o nada, por si mesmo, tivesse a capacidade de 

executar uma façanha tão melindrosa quanto a de 

matematicamente manipular os elementos da 

Natureza Celestial e dar Vida ao que podemos 

denominar como Corpos Celestes e/ou Corpos 

Humanos?!... 
 

   Se chegarmos a aceitação de que Deus existe, 

nos restarão apenas alguns pequeninos passos para 

que cheguemos a outra sábia conclusão: a de que 

Jesus Cristo não nos enganou ao afirmar que o seu 

reino não é deste mundo (João 18:36), levando-

nos a mais uma conclusão, a de que as grandes 

maravilhas que Ele realizou somente poderiam ter 

sido realizadas por mãos que não fossem deste 

pobre mundo terreno, mas as de uma Região Muito 

Além dos nossos insignificantes sentidos materiais... 
    

   Pensemos nisso, e certamente que a resposta virá 

com a nossa vontade de aprender.  

Mario Lago                                    
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Este querido Espírito nos traz um 

belo material para reflexão e estudo, especialmente 

quando eu mesmo tenho verificado que até muitos 

espíritas tem duvidado do Mundo Espiritual; eu não 

saberia precisar por qual motivo, mas creio que cada 

um esteja fazendo a sua própria opinião em relação ao 

que se tem dito mediunicamente por ai, esquecidos de 

que não se faz Ciência sem critérios de observação e de 

análise; portanto, creio, se esses irmãos de crença, 

que duvidam até dos Espíritos que eles mesmos 

vêem, ajuizassem melhor e de maneira adequada 

sobre o que estão estudando, conferindo os dados com 

aquilo que já nos disseram Allan Kardec & Chico Xavier, 

especialmente estes dois, certamente que passariam a 

compreender um pouco melhor sobre a Vida Espiritual, 

até porque nem mesmo Kardec e nem o Chico disseram 

a última palavra acerca do que nos aguarda para 

Além do portal do túmulo, que nada mais são do que 

novas, ou até mesmo antigas (!), Existências em 

Dimensões Específicas da Região Astral da Terra ou de 

outras Estâncias da Eternidade... 

 

Jesus, o Mestre e Senhor. 
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   Em todo o caso, quando este queridíssimo Amigo 

Espiritual nos evoca a imagem dos Corpos Celestes e a 

dos Corpos Humanos, podemos deduzir que não exista 

nada absolutamente inanimado, ou seja, tudo se 

apresenta com vida, a despeito de muitas coisas se 

encontrarem no nosso campo de ação com feições de 

materialidade, quando na verdade tudo é Espírito, da 

mesma maneira que, a rigor, tudo é Mediunidade, 

como já nos deixaram informados os sábios Benfeitores 

Espirituais da Vida Mais Alta. 
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Elizabeth Victoria Montgomery (Los Angeles, 15 de abril de 1933 —
 Beverly Hills , 18 de maio de 1995) foi uma atriz norte-americana cuja carreira 
se estendeu por cinco décadas. Ela é lembrada principalmente por seus papéis 

em A Feiticeira como Samantha Stephens, em A Case of Rape como Ellen 
Harrod e em The Legend of Lizzie Borden como Lizzie Borden. 

 

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

“Elvis & Amigos” Vol. 5  

Atendendo ao Alto 
 

 

   Estamos vendo até onde vai a resistência de 

cada espírita, pelo menos aqueles que já nos dão a 

graça da atenção, em relação ao que buscam e ao 

que temos oferecido de assunto que possa, de 

alguma maneira, lhes servir como meio de se 

esclarecerem e evoluir na direção do Infinito!... 
 

   Não estamos surpresos por vermos que existem 

muitas pessoas planetárias que, a despeito do 

grande material de reflexão sobre a Vida Imortal já 

a disposição, ainda permanecem irredutíveis a uma 

mudança de comportamento em relação ao seu 

próximo e à vida como um todo, resistindo não às 

tentações da maldade, mas às grandes advertências 
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de Jesus quanto ao modo como devemos tratar-nos 

uns aos outros, como realmente devemos nos amar 

uns aos outros, da maneira como devemos exercer 

a caridade em relação aos que nos pedem a migalha 

de próprio carinho e da nossa atenção, totalmente 

esquecidos de que vão morrer, senão daqui a cinco 

minutinhos (risos), com certeza em algum momento 

mais adiante; pasmem, e nem assim vocês tem 

conseguido ou não tem desejado largar este farrapo 

imundo que conhecemos como orgulho e egoísmo, 

tratando de demandar para destinos felizes ao lado 

dos que agora voltam da Imortalidade para somente 

lhes dizer: Atenção! 
 

   Se hoje vocês continuam avessos às nossa 

simplórias orientações, podem crer, meus amigos e 

amigas, que após deixarem para trás a vida terrena 

haverão de nos pedir, e pedir muito, por uma nova 

chance, que infelizmente, na maioria dos casos, 

somente poderá ser dada quando já tiverem 

esgotado todo o cortejo de lágrimas e aflições que 

não souberam afastar para longe de si mesmos 

quando havia algum tempo na Terra Material!... 
 

   Mas animem-se, queridas criaturas, porque nada 

se perde na Imensidão dos Universos; cada um de 

nós, ao partirmos para novas lutas em mundos mais 

atrasados do que o Plano Material (5ª. Esfera), 

levaremos conosco a centelha viva da Esperança, 

assegurando-nos dias melhores segundo as nossas 

obras. 
 

Elizabeth Montgomery                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 13 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Desde sempre, ou antes, desde 

que eu comecei a recepcionar as suas mensagens, pude 

observar o quanto sábia e profunda ela é, visto que a 

sua mente trabalha numa equação de tempo e espaço 

de muita Elevação, de maneira que o seu Espírito se 

apresenta para mim como uma Personalidade bastante 

responsável e lúcida, sabendo dosar a poesia e o 

lirismo com a rudeza da verdade, da necessidade de 

nos dizer as coisas de maneira que as entendamos 

como se estivéssemos recebendo uma adaga no próprio 

coração, sem que isso represente algum gesto de 

maldade ou de pessimismo de sua parte... 

 

   Não podemos duvidar que os Espíritos Superiores 

tenham todo o cuidado para nos falar ao coração da 

gente, geralmente muito carregado de nódoas morais, 

mas que isso não seja motivo para que pensemos que 

eles, permanentemente, nos tratarão como delicadas 
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crianças ingênuas e indefesas, quando na realidade 

estamos muito, muito longe disso, por isso não medem 

esforços para, dentro do que é possível da parte deles e 

das condições da nossa atual psicologia, nos dar a clara 

recomendação: Atenção!...  

_________________  

 

Uma cena do filme: “Nosso Lar”. 

   Algo que eu observei pela minha vidência mediúnica 

e que muito me atraiu, foi quando, após ter lhe 

recebido a mensagem, lhe observei caminhando perto 

de mim como se desejasse, sim, que eu lhe captasse a 

presença amiga e bela, quando ela, também de 

maneira positiva, passava a afastar mentalmente e 

cautelosamente do meu próprio campo mediúnico uma 

cena muito angustiante, que eu passei a ver por meio 

de uma realidade transcendental extra, vinda de outra 

mente reencarnada que, naquele momento, acabara de 
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ler uma passagem da obra de André Luiz, (por Chico 

Xavier/FEB): “Nosso Lar”, a despeito daquela cena 

que eu vivia psiquicamente ao lado dela, que trazia 

em seu conteúdo uma dramática existência do Plano 

Espiritual Inferior, deixando-me claro que se eu 

tocasse naquela (extra) cena, mesmo que sem querer, 

provavelmente passaria a ver, ouvir e sentir o drama 

de muitas e muitas Entidades infelizes que ali se 

encontravam em aturdimento físico-astral – cena esta 

que avançava sobre mim ao mesmo tempo em que a 

benfeitora Elizabeth avançava mentalmente sobre ela, 

desconectando-a de minha atenção mais direta! –, e 

que, segundo eu pude perceber, foi espontaneamente 

amplificada em seus contornos de sofrimento e 

angustia pela mente e pelo coração de minha mãezinha 

Maria Isaura, que era a pessoa encarnada que neste 

exato momento, de outra parte do nosso modesto 

apartamento em Salvador, Bahia, dava continuidade a 

(mais uma!) leitura deste empolgante livro do Espírito 

André Luiz... 
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   Pra ser sincero, num primeiro momento, assim que 

eu tomei conhecimento de que se tratava de uma visão 

meio que criada e/ou mantida pela mente da minha 

querida genitora, achei que ela estava tendo alguma 

dificuldade no seu campo astral, mas logo em seguida 

tive a intuição, seguida de uma visão transcendental, 

de que ela, na verdade, nada mais havia visualizado do 

que imagens reais de algumas de suas mais recentes 

visitas às Salas de Regeneração – segundo eu pude 

também visualizar, estas salas especiais apresentam-

se com características dimensionais especificas, cada 

uma se apresentando como uma passagem astral para 

Regiões também especificas, ou especializadas, e que 

dizem respeito ao quadro de saúde dos Espíritos que 

para elas são encaminhados por conta de sua bem 

cuidada Assistência Clinica e Hospitalar! –, estas, 

estando ligadas ao Ministério da Regeneração da 

Cidade Espiritual “Nosso Lar”, e por esta razão ela tinha 

sido bastante tocada pela literatura que o livro de 

André traz em sua carga muito emotiva. 

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

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

de 1950 e 1960. 
 

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

 

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/1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
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/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anglo-americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor


              Livro # 119: “Elvis & Amigos – Vol. 5” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

77 

Capítulo # 6: Elizabeth Taylor  

“Elvis & Amigos” Vol. 5  

Como eu ia Dizendo 
 

 

   Eu sei que até mesmo entre os espíritas devem 

existir aqueles que nos acham muito otimistas 

quanto a futuro da humanidade, visto que estão 

dando mais importância aos quadros de infelicidade 

mundial que passam diariamente como destaques 

nos meios de comunicação, com raras exceções, 

que acabam se convencendo de que para existência 

planetária nada mais resta-lhes senão orar, e orar 

bastante, pedindo ao Criador que lhes tragam uma 

morte tranqüila, como se isso fosse possível para 

aqueles de nós que nada mais sabem fazer senão 

pedir penitência para os outros, enquanto que para 

nós somente temos motivos para clamar ao Senhor 

por misericórdia e compaixão; esquecidos quase 

que por completo de que a Vida somente nos dá de 
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acordo com aquilo que temos lhe ofertado a partir 

do nosso próprio coração... 
  

   Nós, os desencarnados, temos consciência de que 

muitas e muitas pessoas fazem isso por inocência, 

crendo fielmente que estão no caminho certo de 

Deus, acreditando-se credoras da bondade do Mais 

Alto, porém, se não tomarem os devidos cuidados 

em relação ao que vai dentro de si mesmas, lá no 

fundo deste baú divino chamado coração, é bem 

certo que venham a ser enganadas pelas próprias 

teias da insensatez, visto que, se formos contar 

quantos de nós estamos  verdadeiramente quites 

para com a nossa consciência, chegaremos ao triste 

resultado de que quase ninguém está realmente 

livre para se afastar pela reencarnação dos Planetas 

atrasados que pairam pelos Universos afora, sejam 

eles materiais ou espirituais... 
 

   Mas, como eu ia dizendo, posso garantir a 

qualquer criatura encarnada de que mais cedo ou 

um pouco mais tarde todas as suas aflições haverão 

de passar, sim, já que temos a certeza de que o 

Cristo está sob o controle de todas as tragédias e 

todas as catástrofes que recaem sobre a existência 

terrena, quando, para a Terra, Deus destinou um 

futuro de verdadeira felicidade que haverá de 

chegar quando, finalmente, os seres que ai habitam 

passarem a compreender que: “Fora da caridade 

não há salvação.” (Allan Kardec, Capítulo XV, de 

O Evangelho Segundo o Espiritismo). 
 

Elizabeth Taylor                                    
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 14 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Parece que ela está bastante 

atenta ao que vamos psicografando (risos), pois assim 

que eu lhe recepcionei esta mensagem acima, verifiquei 

que a minha nota do médium anterior, a que consta do 

Livro # 118, traz a informação de que, até aqui, as 

pessoas que desencarnaram pelo Covid-19 foram 

assistidas pelo Mundo Maior e passam bem, cada uma 

recebendo de acordo com o seu merecimento, mas de 

uma maneira geral todas realmente passam bem, 

e isso vem de encontro ao que ela acaba de nos 

lecionar, porque, tudo indica, mesmo a gente sendo 

assistidos pelo Plano Espiritual Superior, no caso de 

uma atual desencarnação, não quer necessariamente 

dizer que estejamos completamente quites para com a 

vida material que deixamos para trás... 

 

   Ou seja, ainda poderemos voltar para cá quantas 

vezes forem necessárias pela reencarnação material, 
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mesmo que tendo méritos para sermos acolhidos na 

Vida Mais Alta, com isso retornando ao ambiente de 

lutas terrenas para que, de maneira mais acertada, 

possamos ajudar o Plano Material a se aperfeiçoar 

em Paz e Beleza... 

   Claro que a querida Liz Taylor deixa algum espaço 

para que agente também deduza que devem, sim, 

existir alguns Espíritos Luminares, que por seus 

testemunhos de abnegação e desprendimento dos bens 

materiais, ao desencarnarem agora podem, quanto 

devem, partir para algum Planeta muito mais atraente 

(risos) do que a nossa acanhada Morada Terrena. 

  

   De qualquer maneira, tais informes nos remetem de 

volta à Transição Planetária, com particular atenção 

para a obra: “NÃO SERÁ EM 2012”, por Geraldo L. 

Neto & Dra. Marlene Nobre (FE Editora)... 

   Estudemos, meus irmãos e minhas irmãs. 
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Esther Jane Williams (Inglewood, 8 de agosto de 1921 — Beverly Hills, 6 
de junho de 2013) foi uma nadadora e atriz estadunidense... Antes de entrar 

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

Carolina do Sul e foi modelo profissional... 
 

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

“Elvis & Amigos” Vol. 5  

Tocando o Espírito – II  
 

 

   Uma vez eu tendo observado mais trás o nosso 

querido Vivaldo, com a sua aguçada e já conhecida 

capacidade clarividente, ter traçado algumas linhas 

a respeito do que ele pode espontaneamente 

verificar sobre a natureza intima e delicadíssima do 

Corpo Espiritual da amada Ava Gardner, me senti, 

agora, na quase obrigação de dar alguma luz a mais 

sobre este assunto, que tanto vem embelezando a 

Literatura do Espiritismo, quanto vem, também, 

deixando os mais dedicados estudiosos ansiosos por 

conhecer sobre o que vai “por dentro” dos Espíritos 

do Senhor, sim, com a particular atenção para 

estes belos Seres da Luz Divina, embora devamos 

reconhecer a condição toda especial de poder 
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conhecermos alguma coisa sobre o que existe 

dentro dos copos astrais dos Espíritos Infelizes, já 

que para estes a nossa atenção segue em ritmo de 

alerta, para que o estudo seja o provedor da ajuda 

urgente de que eles todos precisam; mas, como eu 

ia falando, no caso dos corpos astrais dos Espíritos 

Superiores, por uma razão muito simples, vamos 

vendo que eles atrai-nos muito mais a atenção, pela 

beleza natural que lhes caracterizam a grandeza 

moral, do que as sombras e a trevas que fatalmente 

iremos encontrar por dentro de Personalidades 

Infelizes que, segundo já sabemos, quase nunca 

estão dispostas a colaborar, com quem quer que 

seja, nos laboriosos estudos que devemos fazer 

sobre a Fisiologia Transcendental!... 
 

   Pois bem, certamente que não sabemos tudo, 

aliás, estamos muito distante disso, mas, pelo que 

temos estudado deste Outro Lado, esta estrutura 

visualizada e sentida pelo nosso médium tem a 

particularidade de exercer uma atenção múltipla 

sobre as suas múltiplas facetas existenciais, dando 

de si mesma uma visão mais dilatada de como 

ocorrem as reencarnações dos Espíritos Superiores, 

que sob o seu próprio comando, e de seus Guias, 

dão uma diversificada em sua maneira de interagir 

com os Mundos aos quais estarão ligados for força 

da missão; ou seja, cada compromisso terá a sua 

disposição, ou vise e versa, uma área mental de 

atuação da sua Psicologia, que fará com atue em 

diversificados Planos de Existência. 
 

Esther Williams                         
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 14 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Por maior que seja a experiência 

do medianeiro, sempre ele estará se deparando com 

alguma surpresa vinda dos seus dedicados Amigos e 

Benfeitores Espirituais, que não medem esforços para 

que o seu pupilo mediúnico esteja continuadamente se 

aperfeiçoando em relação ao Mundo dos Espíritos, se 

bem que o que não faltará para qualquer um de nós, 

encarnado ou desencarnado, serão as novidades que 

imperam no Universo... 

 

   No caso aqui, vimos a querida Esther traçar alguns 

apontamentos ao que eu inicialmente havia visto por 

meio de minha mediunidade em relação a belíssima 

Ava Gardner, provavelmente muito consciente de que, 

num primeiro momento, eu havia tomado a decisão de 

não me estender demasiadamente na outra nota do 

médium, Capítulo # 3, deste Livro # 119, mas, como 



              Livro # 119: “Elvis & Amigos – Vol. 5” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

85 

dá para perceber de suas palavras, toda informação 

construtiva que venha da parte do próprio médium – 

uma manifestação automática de vem da condição 

natural de qualquer médium ostensivo! –, quanto as 

patrocinadas de maneira mais direta pelos seus zelosos 

Amigos e Benfeitores Espirituais, será um esforço a 

mais de da parte de qualquer um de nós, pela sua 

honesta divulgação, que poderá enriquecer ainda 

mais o conceito de Imortalidade entre os habitantes do 

Plano Material, já que se nós amamos profundamente a 

parte Evangélica de nossa Doutrina, não podemos nos 

esquecer de que a sua parte Cientifica também abre as 

portas sagradas do coração daqueles que, assim como 

nós, com sinceridade, vem em busca de estudo e 

esclarecimento elevado. 

Como já nos alertou André Luiz, pelo Chico Xavier: 

“A ficção cientifica nada mais é do que a                    

antecipação do futuro.” 

  _________________  

      Continuemos fiéis ao Senhor. 

 

 

 

 

 

 

 



              Livro # 119: “Elvis & Amigos – Vol. 5” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

86 

                                     

 

Audrey Kathleen Hepburn-Ruston (Bruxelas, 4 de maio de 1929 —
 Tolochenaz, 20 de janeiro de 1993) foi uma atriz e humanitária belga. Após 

pequenas aparições em vários filmes, ela estrelou na Broadway na 
peça Gigi depois de ter sido descoberta pela romancista francesa Colette, em 

cujo trabalho a peça foi baseada. 
 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruxelas
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1929
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tolochenaz
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1993
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filantropia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Belga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Broadway
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gigi_(pe%C3%A7a_teatral)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colette
https://pt.wikipedia.org/wiki/Audrey_Hepburn
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Capítulo # 8: Audrey Hepburn  

“Elvis & Amigos” Vol. 5  

No Seio de Deus 
 

 

   Por um contato mais próximo de Deus, quase 

que Lhe tocando o seio augusto, seja por meio de 

uma prece sincera ou por um gesto qualquer de 

caridade que enderecemos à vida de quem está 

sofrendo mais do que nós mesmos, executando 

dessa maneira: a Caridade Moral e a Caridade 

Material, que irão se embelezar ainda mais quando 

tenhamos lhes praticado exercendo a função de 

escultor das grandes Verdades da Imortalidade, 

tendo como base as belas passagens Evangélicas, 

quando estaremos nos ligando ao poder supremo do 

Amor; quando nEle e por Ele poderemos nos 

insurgir contra qualquer forma de orgulho e de 

egoísmo, porque nesta síntese perfeita de Sua 

glória, que se chama Amor, que nos atrai em 
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qualquer ponto de nossa caminhada humana ou 

espiritual, embora nem sempre Lhe aceitemos a 

recomendação intima de amar, e amar sempre, 

temos o próprio Senhor, que se manifesta em tudo 

e em todos oferecendo-nos cada momento de nossa 

vida como se fosse uma parcela de Si mesmo, 

cabendo a cada um de nós sentir-Lhe o toque divino 

da paz e da alegria que haverá de nos enfeitar os 

caminhos incertos das existências que nos cabe 

santificar, para que, nesta união perfeita entre Pai e 

filhos, consigamos exaltar o Seu Santo Nome não 

apenas e tão somente pelas doces rogativas em 

nosso beneficio ou em beneficio alheio, por mais 

meritórias e necessárias que elas sejam, nem pelas 

obras de caridade que são sempre urgentes e que 

fazem um bem danado a quem lhes dá quanto a 

quem lhes recebe, mas especialmente pela força da 

sua Mensagem Bíblica, concentrada no Antigo e 

no Novo Testamentos, que nos haverá de elevar o 

próprio Espírito por dentro, na intimidade de nossas 

almas, pelo conhecimento da Sua Perfeita Verdade 

que jamais se perde com o tempo, pela memória 

fluida de todas as nossas múltiplas existências 

passadas, mas que ficará conosco na Eternidade 

que nos aguada e por caminhos que somente a Ele 

cabe nos revelar e nos manter como se realmente 

fossemos uma pequena estrela entre os turbilhões 

do mundos espalhados pelos Universos afora!... 
 

   A Vida é uma permanente orquestração de Deus, 

que nos dá a chance de colaborar com a Sua Obra 

Excelsa pela bagatela da nossa boa vontade. 
 

Audrey Hepburn 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Pra ser honesto, à proporção que 

ela ia ditando a sua carta, ora pela audição e ora pela 

intuição como eu ia lhe captando o pensamento 

generoso e elevado, ia observando o quão profunda era 

idéia, deixando para cada um de nós a recomendação 

das delícias da Bíblia Sagrada (O Antigo e O Novo 

Testamentos) pela sua própria narrativa, relembrando-

nos que antes de qualquer tomada de ação ou de 

qualquer petição intercessora ao Senhor em beneficio 

de quem quer que seja, o mais natural será que 

tenhamos no próprio coração (centro de força) a idéia 

básica de Deus, porque qualquer obra que venhamos a 

construir na Terra ou no Mais Além, dessa maneira, 

será uma obra reconhecidamente do Todo-Bondade:  

_________________ 

“E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e 

contemplamos a sua glória, semelhante à de Unigênito 

junto do Pai, pleno de graça e verdade.”  

João 1:14. 

(O Novo testamento, tradução do original em grego, 

Haroldo Dutra Dias, 1ª. edição, CEI, 2010).  

_________________ 

   Esta simbólica passagem de São João não deixa a 

nossa amada Benfeitora na mão, pois que nos 

demonstra que antes de qualquer ação que o Mestre 

tomou em vida Ele foi o Verbo, aliás, segundo 

sabemos, os Espíritos Superiores tem muito mais 

responsabilidades mentais mais do que as de ordem 

materiais, embora isso não queira dizer que em 

mundos muito atrasados moralmente como este nosso 
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Planeta (5ª. Esfera Espiritual da Terra) a Caridade 

Material não deva ser colocada em prática como uma 

ação altamente meritória e de caráter emergencial 

na vida de todos nós. 

   De qualquer maneira, aqui, ela nos trás o seu modo 

de ver a Vida, que é por meio da palavra impregnada 

de amor, antes da ação, por mais meritória que ela 

seja, porque esta se segue ao pensamento luminoso e 

ao coração carregado de sincera emoção por tudo e por 

todos, depois do amor que devemos dedicar a Deus.  

   Há algum tempo atrás, em uma de nossas mais 

recentes obras (virtuais), informamos que o coração 

(a bomba cardíaca) do homem atual será a glândula 

pineal do homem do futuro.   

   Segundo sei, certa vez, Emmanuel, pelo Chico, disse 

que deveríamos ‘unir cérebro e coração’ em qualquer 

ação diante da nossa existência.  
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de junho de 1926 —

 Brentwood, 4 de agosto de 1962) foi uma atriz, modelo e cantora norte-americana. Estrela de 

cinema de Hollywood, é um dos maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos 

cabelos loiros e as suas formas voluptuosas.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
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https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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Capítulo # 9: Marilyn Monroe  

“Elvis & Amigos” Vol. 5  

A Vontade Deus 
 

 

   A despeito do que alguns possam imaginar sobre 

a nossa dedicada atuação junto ao nosso médium, 

Vivaldo, precisamos afirmar que não temos 

saído do lado dele por um único momento, 

mesmo que me encontrando na anormal condição 

de reencarnada, mesmo que seja muito dura para 

qualquer Espírito a tarefa de vir pessoalmente, por 

força de uma Emancipação Astral, para se manter 

com inteira prontidão em relação ao seu tutelado, 

pelo motivo de ter-lhe prometido há algum tempo 

atrás uma cobertura espiritual permanente...  
 

   E como eu acredito que uma promessa, pelo 

menos aquelas que podemos cumprir (risos), 

não deva ser quebrada somente por que estamos 

passando por alguma situação, mais ou menos, 

difícil, aqui venho e humildemente me coloco à sua 
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inteira disposição, e ele bem sabe disso, porque 

até nesta perspectiva Viagem Astral eu lhe dedico o 

meu profundo amor, lhe reservando não somente 

os fluidos espirituais que me dizem respeito, que, 

diga-se de passagem, são bastante insignificantes 

em relação aos seus (risos), mas o meu Ser inteiro: 

Espírito, Perispírito e Corpo Material, sim, porque na 

condição em que ele se encontra tenho até podido 

lhe ofertar o aconchego de minhas carnes, não 

exatamente como eu verdadeiramente gostaria de 

poder me entregar, completamente abandonada 

em seus santos braços, para que me tocasse e 

apalpasse como se do nosso encontro pudesse 

haver a possibilidade de uma reencarnação Entre os 

Dois Mundos!...  
 

   Mas será que isto já não estaria acontecendo? 
 

   Meus amados e minhas amadas, até que ponto já 

conhecemos sobre as inúmeras vias de nascimento 

e morte? 
 

   Aqui e ali, de maneira diversa e múltipla, vamos 

construindo o nosso próprio destino, sem sabermos 

ao certo como anda a nossa vida mais intima, sem 

que possamos avaliar o quanto o Bom Deus é 

perfeito, especialmente pelo fato de nos possibilitar 

gerar uma vida, seja ela humana ou espiritual, sem 

que necessariamente tomemos consciência de que a 

vida é patrimônio dEle, que não nos pergunta a 

pobre opinião quando Ele, na sua grandeza, decide 

que algo absolutamente precisa ser feito... 

Marilyn Monroe                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de abril de 2020) 



              Livro # 119: “Elvis & Amigos – Vol. 5” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

94 

   Nota do médium: Não é algo novo a informação de 

que os Espíritos também encarnam e reencarnam em 

suas Dimensões, que nada mais são do que Mundos 

Planetários mais ou menos evoluídos e que tem as 

próprias características de manifestação, sem que isso 

necessariamente queira dizer que se apresentem em 

condição muito diferente da nossa aqui na Terra, na 5ª. 

Esfera da Terra; até em minhas obras mediúnicas eu 

tenho trazido este tema, desde o Livro # 1, e não 

foram poucas as vezes que os nossos Benfeitores e 

Amigos Espirituais nos providenciaram visões do Astral 

que me obrigavam a aceitar esta situação, a dos Seres 

do Além também poder engravidar, além do que foram 

várias as oportunidades que observei, e senti, certas 

Entidades-Femininas se entregar a minha acanhada 

Personalidade no desejo de fazer sexo comigo, para me 

retirarem da difícil condição de solteirice... (risos). 
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   Esta foi uma sincera Carta de Amor da parte de 

uma Entidade Superior que, sim, há algum tempo atrás 

me disse que ficaria sempre ao meu lado, embora eu 

não soubesse como ela iria conseguir esta grande 

façanha, quando, na verdade, ela já se encontrava 

reencarnada em nosso solo planetário. 

   Este carta, quanto as suas anteriores que tocam 

neste assunto, vem em reforço ao que o Espírito André 

Luiz, pelo Chico Xavier, tem afirmado quanto ao 

respeito que devemos ter pelo santuário do sexo, 

em sua manifestação masculina e feminina, segundo 

deduzimos, em qualquer opção ou gosto sexual que 

venhamos a preferir. 

 

   Por outro lado, lembremos que a minha Alma 

Gêmea é o Espírito de Elizabeth d´Espérance. 
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_________________ 

“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.”  

João 3:8. 

(O Novo testamento, tradução do original em grego, 

Haroldo Dutra Dias, 1ª. edição, CEI, 2010).                             

O destaque é nosso.                          

_________________ 

   Seja como for, que Jesus Cristo a proteja, querida 

Marilyn, e a abençoe nesta tarefa santa de nos elevar 

o próprio Espírito pelo Amor e pela Instrução, como 

já nos recomendou o grande e inesquecível Codificador 

da Doutrina dos Imortais. 

   Assim seja. 
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Clara de Assis, em italiano Santa Chiara d'Assisi, nascida Chiara 

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

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

(ou Ordem das Clarissas). 

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

“Elvis & Amigos” Vol. 5  

Na Companhia do Cristo 

Nada temos a Perder 
 

 

   Jesus Amado! 
 

   Nunca cansaremos de elevar a nossa pobre alma 

a tua Augusta Presença, para que, na liberdade 

do teu Sublime Amor, que nos compreende e nos 

aceita da maneira como somos, embora esperando 

de cada um de nós, os seus irmãos menores, algum 

esforço pessoal para que, no teu acolhimento, 

possamos definitivamente nos libertar de todo o mal 
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que trazemos conosco por muitas reencarnações, e 

assim enriquecer a nossa grande miséria pessoal 

pelos tesouros de sua divina presença!... 
 

   Mas, não estamos aqui somente para pedir por 

nós, por maior que seja desgraçada a nossa atual 

existência, seja na Terra ou no Além, mas por todos 

aqueles de teus, e nossos, irmãos e irmãs que neste 

momento passam dolorosamente pela existência 

planetária lamentando, chorando irresistivelmente 

por terem “perdido” um querido afeto pela tragédia 

do Covid-19, que mais do que nunca precisam 

confiar no teu bendito amparo, reconhecendo que 

apesar das dores tenebrosas do momentâneo 

afastamento, sim, porque nos Mundos Espirituais 

mais atrasados, de uma maneira geral, todas as 

suas desencarnações se manifestam para os seus 

habitantes em cores obscurecidas pela sua própria 

ignorância espiritual, seremos felizes onde quer 

que estejamos, porque se hoje perdemos uma 

paixão ou um familiar, um amigo ou um colega de 

serviço, teremos conosco a sua Promessa de Luz, 

que nos declina o Reino de Deus para dentro de 

nós mesmos! 
 

   Como sabemos, nós que estamos transitando pela 

Imortalidade, nada ou coisa alguma se perde do 

infinito da Vida, a não ser as trágicas ações que 

tenhamos praticado pelo nosso orgulho e pelo nosso 

teimoso egoísmo, quando somente o verdadeiro 

amor é eterno e inseparável. 
 

   Assim seja.       

Clara                                             
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: De minha parte, somente tenho o 

que agradecer ao Senhor do Mundo por está me dando 

a possibilidade de intermediar algumas das Mensagens 

desta grande Benfeitora Espiritual da Vida Mais Alta. 

 

   A sua palavra luminosa e esclarecida nos incentiva a 

fortaleza de espírito, pela fé e pela esperança, 

especialmente nestes momentos de dor e separação 

física que muitos de nós estão passando por força do 

novo Coronavírus; evidentemente, que todos devemos 

reconhecer que a lágrima que derramamos hoje, 

quando bem sentida e bem intencionada, serve-

nos como um amparo vivo ao próprio coração da gente, 
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que haverá de brilhar e fazer brilhar a Alma dos que 

ficam quanto a dos que partem, seja na Terra como no 

Além, até que finalmente sejamos capazes de nos ver e 

nos sentir uns aos outros como parcelas inseparáveis 

de nós mesmos, aliás, quanto a isso, há algum tempo 

atrás eu tive a grande alegria de ler em uma muito 

bem articulada obra da literatura espírita: “Estamos 

todos acorrentados às estrelas”. 

   Que o Senhor a abençoe por tudo. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos Elvis Presley            

& Clara de Assis                                                         

Com  
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SEGUNDA PARTE 

André Luiz Fala sobre              
Os Códigos de Deus no  

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela 

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 
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   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis 

Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera, 

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

(9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

livro (e-book) pela psicografia: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado                    

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Carlos Justiniano Ribeiro Chagas (Oliveira, 9 de julho de 1879 – Rio de 

Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi 

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

trabalhou como clínico e pesquisador. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
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___Capítulo # 11___ 

  

O grande Mentor de Chico Xavier: 

Emmanuel, e a sua                     

ligação (matemática) com a futura 

VOLTA de São Luis IX – Parte III 
_____________ 

   Seguindo o curso de nossas investigações pela 

Decodificação Espírita, convidamos todos vocês a 

novamente nos acompanharem para que, juntos, o 

Céu e a Terra, possam se encontrar por meio de um 
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estudo que, acima de qualquer interesse, está se 

mantendo firme no propósito de dar ao Plano 

Material alguns novos elementos de confirmação da 

Lei da Reencarnação, aliás, o que não nos tem 

faltado desde o começo de nossa tarefa são os 

evidentes elementos-chaves: numéricos, literários 

& editoriais que comprovam a atual VOLTA de São 

Luis de França, atualmente na Personalidade do 

médium baiano Vivaldo P. S. Filho, com isso 

vamos oferecendo aos sábios investigadores da 

Reencarnação, nas agremiações religiosas ou 

acadêmicas do mundo, um material especial que 

seguramente lhes darão o que pensar, visto que de 

nossa parte somente temos testemunhado o Poder 

dos Céus se manifestar de maneira conseqüente 
& universal pelo que existe de mais sagrado para 

os judeus e os cristãos, que são os seus Livros 

Sagrados, que conhecemos como a Bíblia, no 

Antigo e no Novo Testamento, quanto para o que 

existe de mais sério para os espíritas, que são as 

obras de Allan Kardec quanto as de Francisco C. 

Xavier, com isso elevando os nossos apontamentos 

ao ápice da Glória Religiosa e Espiritual, pela força 

da Ciência!... 
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_________________ 

    

Em Tempo de Aprender! Livro # 118 
 

 
 

   Se vocês prestarem bastante atenção, irão ver 

que a obra que estamos tratando de investigar pela 

Decodificação Espírita, trata-se de um exemplar 

de 1961, ou seja, de antes da atual reencarnação 

de São Luis IX, já que o nosso Vivaldo somente 

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

anos após esta preciosa literatura vir a lume pela 

santificada mediunidade de Chico Xavier, dessa 

maneira assegurando por completo: o aspecto 

cientifico de nossa tarefa atual, já que seria um 

absurdo cogitar de qualquer fraude da parte de 

quem quer que seja quando o nosso médium, o São 

Luis de França reencarnado sequer havia dado a 

graça de sua presença física em solo planetário, em 

sendo assim cá estamos nós novamente, pela 

bondade do Alto, para dar prosseguimento a nossa   

Decodificação da Doutrina dos Imortais!... 

_________________ 
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   Aqui, vamos nos aproveitar da rara & HISTÓRICA 

1ª. edição do livro: “SEARA DOS MÉDIUNS”, de 

Emmanuel, por Chico Xavier, Editora da FEB, do 

ano de 1961 (10/07): 
 

   
 

   Nós vamos nos concentrar na Página # 170, que 

nos remete ao: Exato dia (10x o # 10) e ao mês 

(7x o # 10) do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX), onde encontramos a palavra-chave: 

exata, que tudo tem haver com o Esquema-Chave 

de Decodificação (Matemática) dos Sinais & 

Códigos Secretos de Deus do Espiritismo, sobre 

a atual VOLTA de São Luis IX que nos dará o 

seguinte quadro-chave: 
 

Palavra-chave: exata. 
 

- Contagem de ida... (90). 
 

- Contagem de volta... (38). 
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   Que podemos deduzir da seguinte maneira a 

partir destes dois # chaves: 
 

- 9 (ida) + 8 (volta) = 17... 
    

   Quando (17): 
 
 

- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

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

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

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

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

   

– Santo Agostinho (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

Páscoa, trad. de Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974). 

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

– ou 3hs da tarde! – sob a regência do signo 

de câncer, do dia 10 do mês (7) de julho de 

1964.  

   Curiosamente, Vivaldo P. S. Filho (São Luis de 

França) (re)nasceu no Hospital da “Sagrada 

Família”, em Salvador/BA, Brasil, numa perfeita 

alusão à sua condição de principal Provedor 

Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para 

o 4º. Milênio da Era Cristã. 
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Palavra-chave: exata. 
 

- Contagem de ida... (90). 
 

- Contagem de volta... (38). 
 

   Que podemos deduzir da seguinte maneira a 

partir destes # chaves..., lembrando que somente 

o # 3 ficou faltando resolver no esquema anterior, e 

por isso o veremos assim: 
 

- Pagina # 170. 
 

   Que podemos deduzir da seguinte maneira: 

 

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

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

 

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

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

_____________ 

   Uma vez não tendo espaço para qualquer duvida 

quanto ao fato de São Luis IX está associado a 

esta bela obra de Emmanuel por Chico Xavier, pelas 

breves operações que acabamos de realizar, 

devemos nos ater ao fato de que esta especifica 

Página # 170 está dentro, ou ter sido ajustada ai 

por Mãos Sábias e Divinas, do Capítulo # 72, 

Obsessão e cura, que nos oferece outras 

palavras-chaves que deságuam na mesma idéia-

base de sempre (Quando: 1 + 7 + 7 + 2 = 17)... 
 
  

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS NA OBRA DE 

EMMANUEL,  POR CHICO XAVIER, REVELAM                  

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

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

argumentos!! 

   Não esqueçamos de que aqui se trata de numa 

grandiosa obra de Chico Xavier que teve o seu 

lançamento original em 1961 (10/07), enquanto 

que o nosso Vivaldo, o São Luis IX reencarnado, 

somente viria a nascer no Plano Material no ano de 

1964, como dissemos mais acima, dando um 

caráter totalmente cientifico e dos mais atraentes 

quanto possa ser uma tarefa mediúnica e de 

pesquisa que tem como fundamento a Ciência dos 

Espíritos. 
 

 
 

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

   Fiquemos todos na paz de Jesus Cristo. 
 

André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de abril de 2020) 
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   Nota do médium: Como temos feito até aqui, 

recomendamos aos que se sentirem a vontade para 

isso, e que queiram mais respostas, que experimentem 

por si mesmos, fazendo a sua própria investigação em 

mais este livro da lavra de Emmanuel/Chico Xavier 

(FEB), quando certamente haverão de encontrar outras 

tantas evidencias sobre da VOLTA de São Luis IX. 

   Até a próxima vez, se Deus permitir. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 



              Livro # 119: “Elvis & Amigos – Vol. 5” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

117 

_________________________ 

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

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de 

forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

(esta foi “Múltipla” com João Evangelista), e de 

Allan Kardec. 

   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou, 

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

secreto da Bíblia. 
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   Durante três mil anos um código da Bíblia 

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

Dr. Eliyahu Rips: O famoso matemático israelense 
descobridor dos Códigos da Bíblia. 

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a 

colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 
Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    
 

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

_________________________ 

http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO, 

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer 

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO 

LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um 

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

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

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

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

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o 

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes 

sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria 

Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de 

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

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

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato 

dia 10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo 

nasceu no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa 

perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 

da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 

bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 

118 obras anteriores. 

 

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

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas 

faculdades psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o 

conjunto de características matemático-mediúnicas que foram 

produzidas e apresentadas até o presente momento, em seu 

conjunto numa impressionante coleção, agora, de 119 livros de 

inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 

maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemático-

transcendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus 
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 

excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 

Vida Espírita, e que, a rigor, esteja suficientemente capacitada para 

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

de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 

tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 

São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 

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

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em 

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

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

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

O. (Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que 

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 



              Livro # 119: “Elvis & Amigos – Vol. 5” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

126 

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

História, facultando desse modo uma maior precisão 

numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 

Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 

perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 

cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 

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

carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior 

para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 

esse livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela, 

Maria Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em 

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

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

as de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22), 

como ficou evidente nos registros fotográficos 

(imagens/gravuras de época) de ontem quanto do hoje, podemos 

ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 

dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 

técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 

tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

Matemática, como é nosso caso aqui!), configurando assim mais 

uma prova material, mesmo que circunstancial, e 

documental, particularmente em torno da “Reencarnação 

Programada da Família Real de França” do século XIII, 

assim como a do século XVII – como apresentado de maneira 
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consistente no livro: “A Reencarnação Programada & Múltipla 

na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 

somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a de 

Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, pag. 

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

de 04/2020, em “Elvis & Amigos– Vol. 5”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia 

Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os 

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 

com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 

caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos Elvis Presley            
& Clara de Assis                                                         

Com  
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_________________ 
 

 

Elvis Presley numa linda foto de 1973: Segundo temos 

conhecimento pela mediunidade, ele foi a reencarnação 

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

pelo Espiritismo. 

FIM 
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_________________ 
  

 

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

 

    
 

   
_________________ 
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_________________ 
  

 

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

 

      
_________________ 

 
 

_________________ 

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

por exemplo, mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes 
conhecimentos de língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa 

parte, rogando de todos os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, 
deixando a cada um o nosso próprio coração no conteúdo da obra original:  

 

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

(Salvador/BA, abril de 2020) 
_________________ 

  

- 1ª. versão:  04/2020  
 (Arquivo disponível no nosso Site Espírita).                                                                       

_________________ 
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_________________ 

 

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

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

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

www.facebook.com/vivaldo.psfilho   

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

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

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

INTEIRAMENTE GRATIS!                                            

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 

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

Francisco Cândido Xavier 
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Elvis & Amigos – Volume 5 
 

O Cristo tem nos dado inúmeras chances para que 

passemos do estado de ignorância espiritual para o de 

elevação moral, com isso evitando ao máximo que 

sejamos levados a um mundo mais atrasado do que este 

que temos vivido como se fosse uma temporada de 

férias, quando, na realidade, aqui temos vindo, quando 

na condição de encarnados, para nos garantir a 

Eternidade, não como um trunfo pessoal, mas como uma 

riqueza que somente iremos ganhar caso saibamos 

compreender que ninguém caminha a sós pela vida, ou 

seja, somos irmãos e filhos de um mesmo Pai Celestial. 

Procuremos passar pela existência humana procurando 

exercer a caridade, porque será somente por meio dela, 

que é Jesus Conosco, que alcançaremos a              

verdadeira felicidade.   

Elvis Presley (Espírito)                                                               

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                      

(Salvador/BA, 16 de abril de 2020) 

       

OBRA MEDIÚNICA SEM FINS LUCRATIVOS,                                           

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