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Esta obra foi realizada em homenagem ao livro:                                     

“INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS” (FEB), de Espíritos Diversos                                   

pela abençoada psicografia de:                                                                 

Francisco Cândido Xavier                                                       

(A Reencarnação de Allan Kardec)                    
______________________ 
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

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

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

______________________  

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO 

VOLUME 4 – The Legends Lives On! 
 

Vivaldo P. S. Filho 

Elvis Presley & Santa Clara de Assis 

 

Com Espíritos Diversos 
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As imagens, e os pequenos extratos, apresentados neste trabalho espiritual, 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO” (VOL.4), foram capturados em fontes 

diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. 

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

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

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

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

Filho, de aferir qualquer lucro financeiro. 
 

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

   Obra (original) realizada sem fins lucrativos, iniciada em abril de 2013 
e concluída em 05 de outubro de 2015, quando foram adicionados à 

respectiva obra alguns outros interessantes capítulos que versam sobre 
Mediunidade, Reencarnação, e Espiritualidade, assinados por queridos 

benfeitores espirituais, dentre eles: Irmã Dulce & Fénelon, dessa 

maneira complementando as obras anteriores de nossa própria lavra 

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

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

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

Falange da Verdade.  
    

   Isto, na generosa intenção, por parte de nossos demais Guias Espirituais, 

de enriquecer o trabalho de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, que, 

aqui, nos ofertaram não somente instrução Evangélica e orientação 

doutrinária, como muito amor e amizade sinceras, além de muita paixão 
por Nosso Senhor Jesus Cristo.     
    

EDIÇÃO ESPECIAL 2019 – REVISTA & AMPLIADA. 
 

   Os recursos que venha a ser arrecadados com a publicação desta obra 

deverão ser doados integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPÍRITISMO, 
não recebendo o autor ou seus familiares qualquer remuneração 
proveniente de sua venda. 
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MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO 

VOLUME 4 – The Legend Lives On! 

Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 

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

   

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. 

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

PSICOMÉTRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES EM HOMENAGEM AOS 

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

DIVERSOS ESPÍRITOS (CHICO XAVIER) E AO “A LOUCURA SOB NOVO PRISMA” 

PELO DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES.  

* * * 

Suspiramos dia e noite por felicidade. Somos capazes de entregar a própria saúde e o 

sono diário por uma moeda de alegria. Mas, na verdade, somos como verdadeiras 

crianças peraltas que não cabendo em si mesmas de intolerância e imprevidência, só 

sabemos mesmo é consagrar a nossa existência terrestre aos mais ditosos 

aconchegos da preguiça e da má vontade. 

Se realmente nos consideramos merecedores de alguma “festa feliz”, de algum 

“encontro alegre” ou de alguma “celebração animada”, não desconsideremos o 

trabalho do sol: que a cada dia se levanta, formoso e belo, pronto para o serviço 

de iluminação do Mundo, sem pedir contas a Deus se lhe caberá algum salário 

diante do esforço inadiável de transformar sombras em luz, e trevas em claridade.  

Sejamos como o grande rei solar, triunfando da escuridão de nós mesmos para a 

gloria perfeita da Soberana Luz de Deus. 

Espírito Emmanuel                                                                                               

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                                                   
(Salvador/BA, 27 de setembro de 2015) 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos 
meus com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não 
se espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas 

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

– Neio Lúcio 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

   

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA... 

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

- Dr. ELIAS BARBOSA                                                        
(Comentário antes de sua desencarnação prematura, em Uberaba/MG, 03 de 

fevereiro de 2011) 

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

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

 

Elvis & Sean Shaver 

         
 

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

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

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

(www.elvisfiles.no) pela mesma gentileza. 
 

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

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

 

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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Estudem as demais obras do médium Vivaldo P. S. Filho, 

que acima de tudo procuram enriquecer um tanto mais o 

rico manancial de Cultura Espírita já existente, sempre à 

Luz do Evangelho de Jesus Cristo, e concordantes com 

as obras de Allan Kardec & Chico Xavier! 

_________________ 
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na vida 

física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam 

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

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

de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito.”  

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

grifo no comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

– Espírito Allan Kardec                                                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                           

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

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

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

verdade absoluta.” 

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

1ª. edição, FEB, 2004) 

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PROPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTANCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

ESCRITOS NO SEU FRONTISPÍCIO: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 

SALVAÇÃO”... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL. 

Espírito André Luiz 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

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

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

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

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RECIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE E 

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

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A AUTENTICIDADE DOS 

FENOMENOS DA “REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, PELOS 

PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E 

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

CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

– A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015) 

    

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

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

tratadas separadamente, depois coligidas num corpo metódico, quando 

puderam ser reunidos materiais suficientes. Esta parte da ciência espírita 

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

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

sua autoridade da concordância existente entre elas”.  

– Allan Kardec 

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

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

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

      O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, 

faz questão de se fazer perceber com a personalidade 

marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que 

naturalmente me deixa completamente envolvido pela 

emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre 

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

apresentado pela nossa Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, se constitui tão somente 

de um simbólico apêndice, um detalhe mesmo, devotado 

ao interesse de expressar uma vestimenta nova, ou antes, 

uma roupagem atual, e específica, da já conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo ele o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, desta emblemática 

Ciência dos Números, que acreditamos, tanto eu mesmo 

quanto os meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo 

veículo de averiguação das ainda Desconhecidas e 

Grandes Verdades da Criação Universal, dentro das suas 

disciplinas particulares e especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos 

mantendo, quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber 

com a personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai 

da Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

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

INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 

altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso particular, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

muitas fraquezas morais e emocionais que aparentemente já 

foram esquecidas por nós também possam ser de seus 

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

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo natural da Evolução do Conhecimento, que 

está sempre sujeito a novas interpretações e a uma maneira 

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

absoluta necessidade de lhe reformular os conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

Psicológica dos Números. 
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Dedicatória 

 

  

(Chico Xavier & Elvis Presley, 1956) 

A Nova Ciência da “Numerologia Espírita” 

    Meus filhos do coração! 

   Sempre temos procurado estudar e refletir sobre os grandes 

mistérios e os eternos enigmas do Universo, pois se nos 

consideramos adeptos de uma Doutrina eminentemente Cristã, 

não podemos desconsiderar a necessidade de evoluir sempre e 

cada vez mais, pela proposta segura de um crescimento espiritual 

por meio da reflexão e do aprendizado, totalmente alicersado na 

vibração do Amor Verdade e do Amor Seguro que todos temos 

em Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Guia de nossa causa e o 

supremo idealizador de nosso serviços. 

   Por isso mesmo, não podemos desconsiderar qualquer oferta de 

esclarecimento e lucido entendimento de onde quer que venha a 

informação e ou o aparente novo conceito cultural ou científico, 

mesmo porque, segundo Allan Kardec, o verdadeiro espírita e o 

espírita seguro jamais poderá partir para a defesa de seus 

postulados educativos, emquanto adepto de uma doutrina 
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libertadora, sem que tenha o devido respeito pelos postulados 

educativos e de cultura alheias, reconhecendo humildemente que 

a Verdade se reparte de mil maneiras distintas, e em 

lugares diversos, cabendo a cada um de nós, enquanto seres 

inteligentes, cumprir a nossa tarefa individual, e particularmente 

coletiva, de valorizar todo o concurso de amor e sabedoria pela 

proposta de uma fraternidade perfeitamente respitosa e 

graciosamente caridosa. 

 

  Por este mesmo motivo, é que agradecemos a valiosa colaboração 

de Elvis Presley, que ao lado da venerável Clara de Assis nos 

experimentou a paciência e a agudeza,  mostrando para cada um 

de nós onde começa a amizade e onde termina ignorância. 

Chico Xavier (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 04 de outubro de 2015) 
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Segundo nos informaram os Amigos Espirituais que generosamente nos 

Dirigem as Faculdades Mediúnicas, o inesquecível Codificador do 

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

Verdade, que mesmo estando encarnado comandava a tarefa 

grandiosa de Jesus Cristo junto às inúmeras Falanges de Espíritos de 

Luz, sempre subordinado aos: Superiores Mecanismos da 

Mediunidade Entre os Dois Mundos.                                             

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

 

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

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

Uma prova muito particular de que Deus, O Supremo Pai do Universo, promove a 

ascensão espiritual de suas Criaturas por diversos meios de aprendizado e 

experiência, quando numa vida lhe faculta a riqueza material e na outra a pobreza 

quase total, com o objetivo de lhe assegurar a Evolução pelo testemunho da 

resistência e do vigor, do desprendimento e da fraternidade.  
 

– Emmanuel (Espírito reencarnado)                                                                      

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
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Elvis com Jack Lord (astro da série de TV norte-americana “HAVAII 5-0”. 

 
   SE FORMOS TODOS COGITAR DE UM CORAÇÃO REPARTIDO EM MIL PEDAÇOS, 

NÃO PODEREMOS DESCONSIDERAR DE VISUALIZAR O MUNDO CONTEMPORANEO, 

QUE, LAMENTAVELMENTE, CONTINUA A REPARTIR-SE POR REGIÕES E MUROS, 

CERCAS E PEDAÇOS DE TERRA, QUE NA VERDADE NÃO PASSA DE PURA ILUSÃO 

DE ÓTICA, SEM CONEXÃO NENHUMA COM A BONDADE SUPREMA DO CRIADOR, 

POIS SE TAMBÉM FORMOS APRECIAR O MUNDO MICROSCÓPICO E ATÔMICO DAS 

CRIATURAS, EM SUA INTEIREZA, ENCARNADAS E DESENCARNADAS, VAMOS 

OBSERVAR MARAVILHADOS QUE FOMOS TALHADOS POR DEUS: PERFEITAMENTE 

SEM DINSTIÇÃO ALGUMA, SEM FRONTEIRAS E SEM QUALQUER VESTÍGIO DE 

SEPARAÇÃO OU DE EXCESSÃO. 
 

   SOMOS PERFEITOS, COMO DEUS NOS CRIOU: “SEGUNDO A SUA PRÓPRIA 

IMAGEM”, PORÉM NÃO DEVEMOS NOS ESQUECER QUE DE SOMOS TAMBÉM 

IRMÃOS EM UM MESMO PAI: PERFEITAMENTE JUSTO! 
 

– EMMANUEL (REENCARNADO) 
VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM). 
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                        França                                                Bahia 

 
 

  
                         EUA                                                Brasil 
 

Sentimos sinceramente que aqui, neste novo serviço de Educação pelo Evangelho do 
Senhor, não tenhamos podido trazem mais do que poucos capítulos, obviamente que 
levando em consideração o enorme esgotamento físico de nosso singelo instrumento 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

verdadeiramente apreciada por Deus.” 
 

 

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

Pinçado da obra: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO” (VOL. 3). 
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Pelo Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho: 

   “Enquanto tu pensas, medita e conjectura sem compreender ainda do 

tesouro dos minutos e das horas que passam a frente de teu mundo intimo, 

centenas, milhares e milhões de irmãos teus tremem de frio, gemem de 

fome e soam de angustia pelo esquecimento do teu tempo, em minutos 

perdidos no decorrer dos momentos preciosos que o Senhor lhe ofertou para 

que pudesses não somente amealhar riqueza para ti mesmo e para a tua 

parentela consangüínea, mas para que fizesse da tua vida uma obra de 

elevação perfeita na glorificação de Deus, o Pai Celestial de todos nós, sem 

distinção de credo, classe social ou cor da pele.” 
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Prefácio  

   

A PALAVRA DE                                                              

Santa Isabel de Aragão 

   Meus filhos do coração! 

   Antes de tudo, desejo sinceramente que os nossos corações se 

abram para a compreensão das Grandes Verdades da Vida Espiritual 

Superior, não deixando escapar por entre os nossos dedos e as 

nossas mãos a cariciosa oportunidade de seguir a frente com Jesus 

Cristo, pois somente ele é a Verdade absoluta para as nossas 

preocupações de cada dia, a Solução perfeita para os nossos dilemas 

íntimos, e a realização absoluta em cada um de nós do Amor Perfeito 

do pai celestial. 

   Aqui, e mais uma vez, temos o grande prazer de entregar aos 

amigos da vida planetária o que pudemos dispor através da 

mediunidade simplória de nosso aparelho mediúnico, já que a obra 

não poderia parar, embora a enorme dificuldade do nosso 

companheiro reencarnado prosseguir na luta da maneira que todos 

nós, do Lado de Cá, desejaríamos, e que todos vocês daí, 

verdadeiramente, merecem.  
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   Porém, foi o que pudemos realizar, dentro daquele preceito 

evangélico de que toda obra sinceramente realizada, com o coração 

voltado para Deus, haverá de ser eternamente recompensado pela 

Bondade Magnânima de Nosso Pai Celestial. 

   Não importa o “tamanho”. 

   O que faz a diferença é o conteúdo. 

   Nada somente de “cara”. 

   Sempre será necessário oferecermos sentimento. 

   A beleza espiritual está em ofertarmos à vida, como um todo, o que 

possuímos de realmente agradável aos olhos do Criador, pois sem 

as virtudes do coração e do sentimento, que nos conecta com Ele, 

não haverá paz nenhuma na Terra que possa consagrar o encanto e a 

ternura de uma natureza (aparentemente!) perfeita. 

   Portanto, meus amigos, sejam felizes, saudáveis e luminosos, não 

duvidando, por um só minuto, que as Vozes do Céu estão atentas a 

cada petição de socorro como a cada rogativa de auxílio que possa 

ser emitida por uma mente vigorosa, mas, antes de tudo, por um 

coração sinceramente entregue a Jesus Cristo. 

 

Veneranda (Espírito)                                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                 

(Salvador/BA, 01 de outubro de 2015) 
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      Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos antigos 

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

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

intermédio da faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier fora-nos 

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

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

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

Belo Horizonte/MG, 2012). 
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Pelo Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho:  

   “Amigo! Se tens em mente contribuir, pelo esforço, na elevação do 

Mundo Material a um Plano de Alta Hierarquia Espiritual, não podes 

prescindir da possibilidade de servir e de amar, primeiramente, 

aqueles que Deus colocou a tua frente como esposa ou esposo, 

namorado ou namorada, filhos ou parentes, pais, irmãos e amigos, 

pois, em sã consciência, não podes negar para nenhuma destas 

criaturas, tuas irmãs e teus irmãos em Jesus Cristo, a mesma 

bondade e a mesma compreensão que o Altíssimo tem lhe devotado 

no decorrer das tuas inumeráveis experiências carnais, na maioria 

das vezes vivendo, tu mesmo, como verdadeira sentinela da vida 

alheia, sem antes cogitares da extrema necessidade que tens: tanto 

de perdão, como de acolhimento e compaixão.” 
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Apresentação # 1 

  

A PALAVRA DE                                                          

Santa Clara de Assis 

      Meus amigos e irmãos de ideal Evangélico pelo Espiritismo!... Não 

posso afirmar com todas as letras do nosso alfabeto, que me 

encontro perfeitamente ciente do que se passa por detrás do grande 

vale da noite, sempre escura, da vida espiritual que margeia a vida 

dos seres reencarnados, pois como já é do conhecimento de todos, 

pelo menos entre aqueles de nossos companheiros que já simpatizam 

com as nossas modestíssimas tarefas na mediunidade esclarecida em 

Allan Kardec, e por meio do nosso médium Vivaldo, que eu me 

encontro encarnada no solo da vida planetária há alguns anos. 

   Por este mesmo motivo, neste exato momento tenho sob a minha 

atenção o venerável Espírito Amigo Elvis Presley, que intermedia 

o meu insignificante pensamento para o cérebro espiritual do amigo e 

companehrio Luis de França, o santo venerável de Paris, com isto me 

possibilitando, de uma maneira menos desgastante do que o de 

costume, pois a travessia pelos vales terríveis da vida carnal sempre 

acarreta uma série de disturbios na economia cerebro-espinhal dos 
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seres mais evoluidos, em decorrência dos choques e entrechoques 

violentos das energias e do magnetismo telurico da vida no planeta 

sólido, me fazer presente nesta união de almas, encardas e 

desencarnadas, todas imbuidas do melhor sentimento, todas também 

necessitadas de muita luz, como também todas ainda em busca de 

mais paz. 

   Os Espíritos gloriosos que aqui se apresentaram, em mensagens 

carregadas do puro amor da almas algres e felizes, podem mesmo 

até estar numa condição privilegiada, por já terem vindo aqui e 

vencido as suas inúmeras tarefas missionárias, entretanto é 

indiscutivel a condição de cada uma delas como pessoas, como eu ou 

como cada um de vocês mesmos, tão simples e tão humanas, sempre 

necessitadas do carinho e do aconchego dos seus parentes, amigos e 

companheiros de evolução, pois, tanto aqui, no solo da Terra 

material, como nas regiões mais altas da vida espiritual do planeta, 

ninguém, em sã consciência, poderá prescindir do amor, do afeto e 

do romantismo. 

   Meus irmãos, somos criaturas sentimentais, antes de tudo 

sentimentais. 

   Deus nos conceda, a cada um de nós em particular, a verdadeira 

alegria, na comunhão de pensamentos e de sentimentos sempre 

voltados para o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

   Quando esperamos também que todos, sem prevensão de creças, 

credos ou qualquer tipo de ideologia, possam verdadeiramente se 

nutrir da substância toda amorosa destas cartas espirituais que qui 

foram verdadeitamente patrocinadas pelo Espírito da Verdade. 

   São os votos sinceros da amiga incondicional. 

   Muita paz e muita luz. 

Clara (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                    

(Salvador/BA, 04 de outubro de 2015) 

   Nota do médium: A querida Benfeitora Clara de Assis, nos informa que 

embora ela tenha nascido em Assis, tem uma associação espiritual toda 

particular com a capital da Itália, Roma, por estar ai o epicentro de todas as 

irradiações que chegam do Plano Espiritual Superior e logo em seguida 

partem para toda a nação dos nossos irmãos e irmãs italianos. 
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   Creio, que isto explique o fato de ela mencionar Luis de França como 

um ‘santo venerável de Paris’, embora ele tenha nascido em Poissy, França 

– Poissy, em 25 de abril de 1214, segundo tomamos da Wikipédia. 
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Apresentação # 2 

 

Pelo Espírito Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 

Do Lado de Cá da Vida, sempre aparece um amigo ou companheiro que de 

olhar fixo nos meus olhos me pergunta, como a antecipar a minha resposta 

sincera:  

   - Elvis, o que te impede de reencarnar agora, já que tens tanto mérito 

para providenciares, em seu próprio benefício, a alegria de uma existência 

alicerçada em bases de saúde impecável e solides monetária, não tendo que 

passar pelas agruras da pobreza e, nem tão pouco, pelo constrangimento 

da miséria? 

E a minha resposta tem sido sempre a mesma nestes últimos (quase) 

quarenta anos de vida espírita: 

- Meu amigo! Se eu pudesse realmente controlar cada milímetro de tempo, 

como cada gota de oxigênio que eu houvesse de possuir numa próxima 

reencarnação, pode ter certeza de que não buscaria para mim mesmo, 
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senão, a alegria de servir a Jesus como um simples servo da Cruz, na 

personificação de um humilde professor, quando, por minha vez, poderia 

ajustar a mente das crianças imaturas ao pensamento glorioso de seu 

Evangelho, de paz e amor. 

Quanto ao dinheiro a que eu poderia ter direito de possuir, segundo o seu 

pensamento generoso e fraterno, deixaria para os cofres dos fanfarrões do 

mundo, que, esquecidos do Senhor, só sabem mesmo é pedir, e gastar, 

sem cogitarem que ele, o Amigo Inesquecível, para sobreviver naqueles 

tempos difíceis, de há mais de dois mil anos atrás, só se utilizou da 

pequena navalha, quase enferrujada, que lhe serviu de utensílio para a 

formação de pequenas peças rústicas com que pode adoravelmente 

contribuir com a economia domestica, não duvidando, em momento algum, 

que o Pai Celestial estava a lhe proporcionar o maior tesouro sobre a Terra 

passageira: Uma Cruz e um altar de pedra, onde foi colocado os seus 

despojos logo após a crucificação, mostrando às futuras gerações que 

haveriam de lhe observar o testemunho, que se existe alguma coisa 

realmente de valor que nos pertença, pela graça e pela bondade de Deus, é 

a oportunidade de se sacrificar em benefício de alguém, seja esse 

alguém um criminoso ou um amigo, um parente ou um desconhecido. 

E assim, Ele fez melhor do que qualquer outro. 

Se seguirmos os seus exemplos, por pequena que seja a nossa ação 

generosa, já será algo de bom tamanho para Deus, já que Ele compreende 

as nossas limitações, mas não tolera a nossa má vontade! 

Se hoje o mundo geme e chora, num drama diário e ininterrupto de 

desespero passional, precisamos mesmo é do calor de uma boa chibata 

espiritual (risos de Elvis!), para que possamos andar para frente sem 

desanimo descabido e sem a nossa, quase natural, tendência para o 

descanso exagerado. 

Por isso meu irmão, peço que ore muito por mim quando eu estiver lá “por 

baixo”, mas não se esqueça também de orar por nosso Mestre Jesus, que, 

desde aquele inesquecível martírio na cruz, não têm conseguido parar de 

chorar, profundamente entristecido com as nossas desistências 

morais, vendo cada uma das ovelhas de seu imenso rebanho preferir o 

conforto e o luxo de uma noite de prazer, geralmente regada a muita 

bebida alcoólica, do que a sua companhia doce, meiga e terna, numa noite 

de festejos espirituais, seja na pregação do Evangelho num local qualquer, 

ou na confraternização de seu Natal, em plena via publica, de onde possam 

testemunhar o amor que dizem possuir pelo Cristo, junto aos miseráveis e 

aos esquecidos do mundo. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                              

(Salvador/BA, 30 de setembro de 2015) 
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Apresentação # 3 

  
Nossa Senhora em Fátima, Portugal 

A PALAVRA DE  

Memei & Maria Dolores 
Minha Mãe querida! vemos a tua frente, e a tua volta, 

quantas rosas e quantas flores, que são perfumes divinos a 

lhe representar a graça sublime e a beleza incomparável... 

São as augustas lembranças de teu precioso amor, a nos 

descortinar as formosuras perfeitas do teu passado glorioso 

ao lado do filho querido, Dono do Mundo e Senhor da 

Vida... 

São fagulhas de bondade que traz para nós, seus filhos 

pedintes, por entre as pétalas pequeninas de nossas 

esperanças... 
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Não temos outra forma de lhe expressar a nossa gratidão, 

senão através do serviço e do socorro às flores delicadas de 

teu Precioso Jardim, que são os pobres, os necessitados e 

os carentes do mundo, como oferenda de fé das nossas 

almas imperfeitas e sempre necessitadas de tua proteção e 

de sua misericórdia. 

Comove-nos, até as entranhas de nosso ser, o teu olhar 

significativo e repleto de doçura. 

Tendes por nós, ó Mãe Divina, a piedade que reservas: 

sempre aos mais necessitados de amor e compaixão. 

Faculta-nos, Mãe-Amiga, diante de teu altar, a maravilhosa 

oportunidade de servir, cada vez mais, na glória de lhe 

compartilhar a presença sublime, sempre venerável! 

Congratulamos, em teu formoso nome, os Amigos da Vida 

Sem Limites, que, aprouve o Senhor, teu Augusto Filho, 

providenciar para o nosso deleite e a nossa instrução por 

meio destas pequeninas mensagens, laboriosamente 

produzidas pelo coração e pela mente vinculada a ti, 

formosa Criatura de Deus, a representarem o patrimônio 

sublime do Amor Sem Limites destas Entidades da Luz, 

embora todas elas estejam entrincheiradas na luta intima 

pela renovação de suas próprias almas, embora doces e 

amigas, fraternas e sentimentais, mas também desejosas 

de mais claridade... 

Que Deus seja louvado!  

E que o teu nome, ó Rainha-Benditada da Paz, Mãe Maria, 

Mãe de Jesus, esteja sempre a fazer luz no altar 

insignificante dos nossos próprios corações, dos teus filhos 

e miseráveis servos do teu Amor. 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 03 de abril de 2013) 
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   Nota do médium: No dia de hoje, 30 de setembro de 2015, por volta do 

meio-dia, logo quando acabáramos a – primeira! – revisão do texto original 

acima, fui pego de surpresa com a revelação por parte de nossos 

benfeitores espirituais de que Meimei, Maria Dolores e Arnaldo Rocha 

(companheiro de Chico Xavier dos tempos de Pedro Leopoldo, e esposo de 

Memei), foram em verdade as personagens reencarnadas dos três (3) 

pequenos pastorinhos de Fátima, em Portugal: Lucia (Maria 

Dolores/Reencarnação Múltipla), Francisco (Arnaldo Rocha) e Jacinta 

(Meimei), que não somente viram como mantiveram conversação com 

Nossa Senhora Mãe de Jesus, como narra a história da cristandade 

portuguesa. 

 

Jacinta Marto, Lucia de Jesus e Francisco Marto (O Segredo de Fátima). 

   Por outro lado, fui informado de que Meimei já se encontra em vias de 

uma nova reencarnação no solo da Terra, que ocorrerá no interior do 

Estado de São Paulo (Brasil), isto, dentro dos próximos meses, caso 

nenhum contra tempo venha a ocorrer de súbito, já que a sua nova família 

consangüínea, a mesma que acolheu o Espírito glorioso de Santa Clara de 

Assis há cerca de quinze anos atrás, embora formada por Espíritos de Alta 

Envergadura Espiritual, não está completamente liberta das provas 

dolorosas que geralmente são atribuídas às Entidades Missionárias, o que 

naturalmente sucinta uma série de peripécias no campo da obsessão 

programada (tanto pelos Instrutores da Vida Maior quanto por artimanhas 

promovidas pelos agentes infernais do Plano Espiritual inferior), apesar da 

cobertura espiritual superior a que estão atrelados por conta da condição 

moral deles mesmos.   
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   De nossa parte, podemos apenas orar e pedir a Jesus que interceda junto 

ao Deus de Bondade que lhe cubra, e a toda a sua nova parentela 

encarnada, de muita paz, saúde e luz para que possa cumprir as suas 

tarefas junto ao Consolador Prometido, como está no seu projeto 

reencarnatório. 

   

                      Meimei                           Maria Dolores                     A. Rocha 

   Para aqueles que já estudam o Espiritismo há mais tempo, fica evidente 

que, nestas circunstâncias, tanto o médium como os Espíritos Reveladores 

pouco, ou quase nada, podem fazer para que as pessoas encarnadas 

envolvidas na trama reencarnacionista cumpram com o projeto traçado no 

Mais Alto, pois se oram e ofertam proteção ininterrupta para o grupo 

familiar em questão, não se pode desconsiderar que aqui, ou em qualquer 

outra circunstância semelhante a esta, indiscutivelmente o que vai pesar 

mesmo é a natureza da fé e das boas intenções de seus atuais genitores, 

avós, irmãos e familiares em lhe acolher o desejo ardente de reencarnar, 

como o de fazer vibrar no coração de cada uma dessas pessoas o ideal de 

amar sem restrições, embora o caso seja o de uma reencarnação 

programada, quando o Espírito reencarnante se trata de uma alma 

iluminada e comprometida com o grupo por elevados sentimentos de 

afinidade espiritual. 

   Como acabei de afirmar, particularmente, fiz o que pude, quando fui 

sugestionado por nossa amorosa Veneranda e por Chico Xavier tratei de 

entrar em contato com a sua futura avó materna com a intenção de lhes 

orientar quanto ao esquema já traçado pelo Mais Alto, na intenção sincera 

de ofertar à graciosa benfeitora Meimei a melhor recepção possível, 

protegida pelos divinos braços de Jesus e de Nossa Mãe Maria. 

   Que Deus conceda a luz da sabedoria a todos estes nossos irmãos, 

futuros parentes e familiares encarnados de Meimei, em luta sobre a face 

do Mundo carnal. 
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As mensagens 

dos Bons Espíritos 

__________ 
 

  

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

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

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

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

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

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

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

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

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

André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Gene Kelly 

 

Singin' in the Rain (no Brasil, Cantando na Chuva e em Portugal, Serenata à 
Chuva) é um filme estadunidense do gênero comédia musical, dirigido e coreografado 

por Gene Kelly e Stanley Donen e estrelada por Kelly, Donald O'Connor e Debbie 
Reynolds. O filme se passa nos anos 20 em Hollywood na transição do cinema mudo 
para o cinema falado... O filme ocupa a primeira colocação na Lista dos 25 Maiores 
Musicais Americanos de todos os tempos, idealizada pelo American Film Institute 

(AFI) e divulgada em 2006. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Singin%27_in_the_Rain 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_do_AFI_dos_25_maiores_musicais_do_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_do_AFI_dos_25_maiores_musicais_do_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/American_Film_Institute
https://pt.wikipedia.org/wiki/American_Film_Institute
https://pt.wikipedia.org/wiki/Singin%27_in_the_Rain
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SERVIR, AMAR e cantar 

CAPÍTULO # 1 

Pelo Espírito Gene Kelly 

    

   Ah! que delícia é pensar que um dia todos nós estaremos diante 

do Altar do Senhor da Vida, congratulando-nos uns aos outros por 

termos conseguido vencer a grande batalha. 

   A batalha do Bem contra o mal. 

   A batalha da Prudência contra a insensatez. 

   A batalha da Inteligência contra a ignorância. 

   A batalha da Espiritualidade contra a animalidade. 

   É verdade, meus irmãos, que o Cristo nunca nos evidenciou que a 

nossa grande batalha, aquela que fazemos diariamente e em nossa 

própria intimidade, e que seguramente é a mais difícil de todas, que é 

a de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, seria 

verdadeiramente fácil. 
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Francisco de Assis & Santa Clara de Assis 

   Embora, devamos ter em mente que, se não fizermos um pouco de 

esforço e um tanto mais de sacrifício, ficaremos para traz nesta 

generosa corrida da Evolução humana, pois se não tivermos em 

conta, não levarmos em consideração absoluta que para a realização 

deste terno esforço, o de amar aos nossos irmãos mais do que a 

nós mesmos, não chegaremos a lugar algum, esta é uma verdade 

absoluta dentro do concerto universal da Lei de Deus. 

   Ficaremos rodopiando por aqui e por ali, mas nada de 

verdadeiramente sairmos do lugar. 

   E correremos o risco de cair ainda mais em algum precipício, dentre 

aqueles inúmeros que já foram as nossas moradas em existências 

pretéritas, dando oportunidade que venhamos a nos encontrar com 

alguma criatura, também filha de Deus, que tenha alguma coisa 

negativa, que ainda nutra alguma má querença por nós, e ai, meus 

amigos queridos, é que a onça vai beber água!... 

   Não podemos desconsiderar que na sela dos mundos inferiores e 

mais infernais que a própria Terra material, nunca teremos paz real, 

sabedoria, gentileza, prudência e nem espiritualidade suficiente que 

possam demover dessas criaturas perfeitamente animalizadas, como 
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presas em um cárcere de horror interno, o desejo de nos fazerem 

mal. 

   Não estamos aqui com a tentativa de desmerecer os nossos irmãos 

mais atrasados que nós mesmos na evolução humana, entretanto, 

por uma questão de solidariedade, temos o dever, a obrigação 

mesmo, de alertar-lhes quanto à vida que vos esperam caso não 

tomem uma atitude segura quanto ao andar do próprio carro 

reencarnatório, pois nunca é demais avisar aos retardatários da vida 

planetária de que se por um lado vocês estão se sufocando pela 

angustia da escravidão humana, sobressaltados a todo o instante 

com notícias escandalosas de corrupção, com imagens de extremo 

infortúnio por conta dos assassinatos em série que aterrorizam as 

famílias, como um todo, e pelas constantes imagens apresentadas 

pela televisão e pela internet onde milhares de miseráveis crianças, 

adultos e idosos, são tragados pelas “águas marítimas” dos mares do 

profundo egoísmo humano, e do “deserto” escabroso da maldição 

terrestre: pelo o esquecimento quase que completo da 

Solidariedade e da Fraternidade!... não julguem que de uma 

maneira mais devastadora estas coisas não acontecem, ou não irão 

acontecer com vocês nos mundos mais primitivos que o nosso, para 

onde todos nós haveremos de nos dirigir, caso não tomemos a 

resolução de amar, amar e amar cada vez mais. 

   O nosso estimado Chico Xavier, quando encarnado ai costumava 

dizer que: “amar o inimigo não é trazê-lo para morar com a gente 

dentro de nossa própria casa.” 

   Não existe coisa mais certa do que esta, mesmo porque Allan 

Kardec já nos havia instruído quanto à natureza dos fluidos maus, 

aqueles que nos causam repulsa e desconforto naturais. 

   Amar aos inimigos é lhes socorrer na hora da dificuldade. 

   É ser justo para com eles na hora de lhes pedir conta quanto aos 

seus desatinos, não somente lhes encaminhando para a necessária 

carceragem, como a lhes interditar o mal moral por conta de uma 

cirurgia perispíritual autentica, mas também lhes dando 

possibilidade de pensar, meditar e refletir quanto à sua necessidade 

de voltar-se urgentemente para Deus.  

   Pois é, meus amigos, temos sede de justiça. 

   Porém, não podemos prescindir do amor. 
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   Sem este sentimento todo caricioso em nossos corações, jamais 

teremos uma vida sadia, e nem mesmo uma existência de paz. 

 

   Olhem em volta de vocês, e vejam como o mundo material está 

tremendo de dor. 

   Será necessário que o Senhor nos mande mais tormentas naturais, 

mais suplícios passionais e muito mais catástrofes familiares para que 

possamos ter a compreensão de que sem nos amarmos uns aos 

outros a vida humana se tornará cada vez mais selvagem, e cada 

vem mais angustiante?! 
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   Muitos pensam que Deus não estaria por detrás de tamanho 

sufrágio humano. 

   E por acaso haveria alguma coisa em todo o Universo pela qual 

Deus não estaria ciente, pelo menos não convencido de que somente 

pela dor e pelo sofrimento é que o homem poderá sair do lamaçal no 

qual ele mesmo se arrojou?! 

   A vida é realmente maravilhosa, solene e formosa para os corações 

santificados e purificados pela ternura e pela paixão, no calvário das 

lutas morais e das obras de generosidade. 

 

   Se desejamos ser realmente felizes na Vida Espiritual, e mesmo 

antes de vir para cá, é necessário que aprendamos a Cantar, a 

Dançar e a Amar da mesma maneira que muitos anjos tem nos 

ensinado pelas telas santificantes da 7ª. Arte, fazendo-nos sentir na 

própria alma a alegria da vida saudável, nobre e pacifica. 

   Não podemos assegurar que todos conseguirão triunfar nesta luta. 

   Mas, indiscutivelmente, todos poderão tentar. 

   Carreguemos a nossa bendita Cruz, e sigamos a frente com o 

Cristo Amigo. 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 29 de setembro de 2015) 
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Papa Francisco 

 

Francisco (em latim: Franciscus), S.J., nascido Jorge Mario Bergoglio (Buenos 
Aires, 17 de dezembro de 1936), é o 266º Papa da Igreja Católica e atual Chefe de 

Estado da Cidade Estado do Vaticano, sucedendo ao Papa Bento XVI, que abdicou ao 
papado em 28 de fevereiro de 2013. 

É o primeiro papa nascido no Novo Mundo, o primeiro latino-americano, o primeiro 
pontífice do hemisfério sul, o primeiro papa a utilizar o nome de Francisco, o primeiro 

pontífice não europeu em mais de 1 200 anos[5] (o último havia sido Gregório III, morto em 
741) e também o primeiro papa jesuíta da história. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1936
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade-Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaticano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Bento_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Francisco#cite_note-5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Greg%C3%B3rio_III
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Francisco
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IDE E PREGAI O REINO DE DEUS 

CAPÍTULO # 2 

Pelo Espírito Fénelon 

    

   Ide! meus irmãos... e consolidai o serviço que outrora tivemos a 

felicidade de empreender junto a uma plêiade de Espíritos Luminosos, 

que, à serviço do Cristo na Igreja de Roma, fizeram o melhor ao seu 

alcance. 

   A luta continua...  

   E o serviço não se encerra nunca, muito particularmente para 

aqueles que, trajando o libré da paz, do amor e da esperança, se 

encarregarão de dar continuidade ao trabalho empreendido na Terra 

e nos Céus pelos lídimos pacificadores dos corações humanos que, 

em nome de Deus, fará chegar até nós a felicidade real a qual todos 

buscam, mas que nem todos sabem aonde encontrar. 

   Nas trevas da ignorância tem o homem encarnado e desencarnado, 

na maioria das vezes, se ludibriado e se embriagado com o vinho 

amargoso da injuria e da irreflexão diante da Augusta Figura do 

Messias de Nazaré, como se a face do Salvador estivesse exposta 
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para ser novamente “beijada” pelos incautos e pelos imprevidentes 

apóstolos da Nova Era. 

 

   As diretrizes do Mais Alto continuam sendo as mesmas, as de fazer 

as Humanidades do planeta, em suas diferentes dimensões, como 

em suas diversificadas manifestações de fé e religiosidade, 

compreender a relevante posição do homem moderno: que é a de 

deixar para traz as queixas e a preguiça, além da insólita excessiva 

preocupação com o conforto e as suas diatribes tecnológicas. 

   Não tenhamos outro pensamento senão o de colocar a cruz de 

Jesus como o estandarte de nossa caminhada espiritual, sempre para 

Cima, que, muitas vezes, mesmo ao preço de decepções inúmeras 

haveremos de conseguir transpor os umbrais de nossa acanhada 

personalidade, insistentemente incompreensiva diante da sua 

necessidade de trocar os tesouros do mundo transitório, e 

invariavelmente rasteiro, pelas bênçãos do Céu, de maneira que 

possamos adentrar os Portais Gloriosos da Vida Superior. 

   Nada tenho contra o desenvolvimento material do Globo, o que 

seria um contra senso, no entanto vislumbremos com o Cristo o 

nosso mais importante projeto pessoal: que é o de fazer luzir as 

claridades do Pai dentro de cada um de nós mesmos. 
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   A vida para ser sentida e vivida em plenitude necessita de muito 

carinho e muita gentileza de uns para com os outros, além de uma 

grande dose de paciência, para que possamos, com os recursos 

legítimos da alma eterna, vislumbrar um futuro melhor e 

verdadeiramente mais rico de saúde, paz e felicidade. 

   Não fiquemos para traz nesta corrida contra o tempo! 

 

   Muitos preferem deixar para depois as obrigações e os deveres de 

casa, mas tenhamos em mente que a figura do Cristo é a que melhor 

se aproxima da Idéia Real de Deus, a idéia do trabalho e do serviço 

inadiável de nossa melhoria pessoal. 

   Aproveitemos a oportunidade e façamos a promoção do Reino de 

Deus, isto, meus irmãos, a partir de nossa mudança interior e da 

participação ativa na vida espírita. 

   Promovamos o bem e vivamos em paz, estejamos no Espiritismo, 

no Catolicismo, na Umbanda, sejamos nós mulçumanos, protestantes 

ou servidor e amante de qualquer outra causa santa do mundo 

religioso da Terra. 
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   Meus amigos, o que precisamos mesmo é de amor e lealdade em 

nossos corações, agindo de maneira cordial e sincera de uns para 

com os outros. 

   Se realmente somos amantes do Evangelho, que sejamos também 

fervorosos e sábios divulgadores do amor e da paz. 

   Se não for assim, de nada valerá o nosso esforço em demonstrar 

para o mundo e para as sociedades, como um todo, que estamos de 

mãos dadas com Deus, pois a natureza intima e toda espiritual de 

nossas palavras serão aferidas pelas pessoas, de uma maneira geral, 

pela maneira ou pela forma que venhamos a vivenciá-la na nossa 

vida diária. 

   Caridade. 

   Sempre a Caridade, meus filhos! 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

(Salvador/BA, janeiro de 2013) 

   Nota do médium: A mensagem acima foi revista e devidamente 

ampliada nas primeiras horas da manhã do dia 01 de outubro de 2015 – 

enquanto que em 2019 houve uma nova revisão, creio que mais adequada! 

–, alguns momentos após termos recebido a visita astral do querido Papa 

Francisco, quando acompanhado de algumas dezenas de Espíritos da 

Igreja Católica nos solicitou que ao fazermos a revisão de nosso atual livro 

mediúnico, tivéssemos o cuidado e a gentileza de consagrar carinho e 

respeito à Igreja de Roma, incentivando os nossos leitores o sentimento de 

solidariedade e amor pelo qual devemos sustentar todas as relações do 

mundo. 

   Ficamos naturalmente emocionados por tamanha sensibilidade do Amigo 

Francisco, que nos apareceu muito claro e muito lúcido, num fenômeno 

clarividente espontâneo (pois sequer o tínhamos em nossa mente!), e 

positivo para mim mesmo. 

   Ele ainda nos recomendou a leitura do item 6, NECESSIDADE DA 

CARIDADE SEGUNDO SÃO PAULO, do capítulo XV, FORA DA CARIDADE 

NÃO HÁ SALVAÇÃO, de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, como 

forma de reforçar a nossa certeza diante de sua versátil cultura espiritual. 

   Isto demonstra o caráter superior de sua atual missão na face do Planeta 

Terra. 

   Curiosamente, mais tarde fiquei sabendo que hoje é comemorado o Dia 

Internacional do Idoso. 
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Audrey Hepburn  

 

Audrey Hepburn (nascida Audrey Kathleen Hepburn-Ruston; Bruxelas, 4 de 

maio de 1929 — Tolochenaz, Vaud, 20 de janeiro de 1993)[1] foi 

uma atriz e humanitária britânica.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruxelas
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaud
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1993
https://pt.wikipedia.org/wiki/Audrey_Hepburn#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filantropia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brit%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Audrey_Hepburn
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TRABALHO, DEVOTAMENTO E 

PERSEVERANÇA! 

CAPÍTULO # 3 

Pelo Espírito Audrey Hepburn 

  

   Temos um compromisso com o futuro, e um grande resgate com o 

passado... 

   E bem ao centro, temos o nosso presente a nivelar os nossos 

ideais mais caros de dignidade e amor perante a Vida Gloriosa do 

Infinito, que nos reserva as alegrias do paraíso que, naturalmente, 

haveremos de conquistar mediante o nosso maior, ou menor, esforço 

em desenvolver as nossas potencialidades como filhos do Altíssimo, 

e, como servidores fiéis da Causa Cristã, nos transformarmos em 

verdadeiros operários da Nova Humanidade, que haverá de se 

desenvolver como os clarões de um novo amanhecer, triunfando 

sobre os amontoados de escombros que, pela graça de Deus, 

haverão de ficar para trás, como detritos nauseabundos de nossa 

atmosfera psíquica antiquada, e completamente fora de moda. 
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   A ordem do dia continua sendo: trabalho, devotamento, lealdade e 

muita perseverança. 

   As faculdades de pensar quanto às de sentir, serão postas a prova 

pelos movimentos de transição por qual a Terra passará, ou já vem 

passando... compreendendo que Jesus, o Nossos Meigo Amigo, 

chamará para a sua esquerda ou para a sua direita aqueles que 

tomaram a iniciativa de caminhar para frente ou estacionar nos vales 

da loucura e da insensatez. 

   O homem transitório dará lugar ao Espírito Eterno, que munido da 

armadura celestial tomará posse de seu Reino de Glória que, segundo 

as palavras misericordiosas do Salvador Rabi, se fará realizar no 

intimo de todo o verdadeiro cristão, que, em realidade, será todo 

aquele que fizer a vontade do Pai, estejamos no Espiritismo, no 

Panteísmo, Budismo, Maometismo, ainda no Catolicismo, seja nas 

correntes diversas do Protestantismo ou em qualquer outra 

denominação religiosa que venha a consagrar os seus ideais na 

ventura: de amar a todos como irmãos de um mesmo Pai. 

   

   A consolidação do Pensamento Evangélico, todo Espiritual, será 

uma realidade para o homem do futuro, mas para que isso se faça 

acontecer de forma mais rápida, mais justa e sem grandes comoções 

das personalidades transitórias, seremos convocados ao trabalho 

justo, à perseverança sincera e ao devotamento inadiável aos 
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compromissos que abraçamos com a Perfeita Consciência de Deus, 

que, representada por suas Leis de Amor, Justiça e Caridade, vem 

despertar as criaturas, encarnadas e desencarnadas, a um maior 

esforço no serviço de renovação de suas almas: sempre sequiosas de 

luz, porém ainda muito ligadas ao passado de dor, de penúria e de 

maldades. 

   Não somos daquelas pessoas que nutrem o desejo de fidelidade a 

Deus pela força do tacape, como se estivéssemos ainda vivendo em 

plena era medieval, ou nalguma ilha do pacifico como verdadeiros 

náufragos de alguma embarcação aliada. 

   Não, positivamente não. 

   Precisamos ser fieis ao Senhor, é verdade, mas de uma maneira 

serena e completamente liberados de qualquer amarra que venha a 

confrontar o nosso bom senso e a nossa liberdade de pensar, quanto 

de agir. 

   Entenderam bem isto? 

   Pois então, que não se aproveitem de minhas palavras para 

fazerem sofismas. 

   Somos adeptas fiéis da liberdade de expressão e de realização. 

   Entretanto, devemos atinar para a outra ponta da extremidade, que 

é a de fixarmos a nossa vida numa integral ação comunitária, seja no 

labor diário do trabalho profissional, seja no lazer ou na vida social. 

   Em qualquer situação da experiência humana, embora a liberdade 

natural de pensar e de agir, não podemos perder de vista: “o 

dever”, sim, o dever de agirmos segundo os preceitos de paz e 

dignidade, amor e devotamento de uns para com os outros, senão, 

meus irmãos, a nossa liberdade não passará de um ópio qualquer, 

que poderá até nos dar uma certa sensação de liberdade, mas que, 

na verdade, não passará de uma autentica cela-pessoal, onde 

estaremos nutrindo o licor amargo do egoísmo e da profunda falta de 

sensibilidade em relação à nossa própria condição de Espíritos livres. 

   Certamente, que o Espírito é liberto para soprar onde desejar. 

   Mas, evidentemente, que haverá de ser orientado pela baliza 

sacrossanta do coração e da moral elevada. 

   Senão, voltará à condição de animalidade. 
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   Sejamos corajosos e não olvidemos um minuto sequer do tempo 

que passa, para que a vitória final se realize em nossa intimidade o 

quanto antes... 
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   O pensamento do Cristo de Deus haverá de tomar forma em nossos 

corações e em nossos ideais mais caros: de reforma pela Paz, pela 

Caridade, e naturalmente que pela Educação. 

   Sejamos fortes e sejamos firmes. 

   O mundo necessita de nossas mãos. 

 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, janeiro de 2013) 

Um pensamento a mais! 

   Nota do médium: Este é grande Espírito da Vida Maior que vem se 

manifestando a minha vidência mediúnica de uma maneira bastante 

assídua, já que ela, a Audrey, parece estar imbuída de nos orientar de uma 

maneira mais continuada sobre algumas de suas facetas do Outro Lado da 

Vida, visto que ela parece ter uma certa facilidade de adentrar 

determinadas regiões de sombras do Plano Espiritual que outras Entidades 

de sua Esfera, pelo menos aquelas que atuaram e continuam atuando como 

simples artistas ou músicos, geralmente não conseguem acessar, ou então 

não desejam adentrar pelo fato de serem tocados de maneira muito 

angustiante pela condição de extrema miséria espiritual das criaturas que ai 

ainda transitam por força da Lei de Ação e Reação. 
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Lucille Ball  

 

Lucille Désirée Ball (Jamestown, 6 de agosto de 1911 - Beverly Hills, 26 de 

abril de 1989) foi uma atriz e comediante norte-americana. 

Estrelou sitcoms como I Love Lucy, The Lucy–Desi Comedy Hour, The Lucy 

Show, Here's Lucy e Life with Lucy. Ela é considerada "A Rainha da Comédia" e a 

"Primeira Dama da Televisão Norte-Americana", figura fundamental no 

desenvolvimento da mídia, Ball teve uma das mais longas carreiras em Hollywood. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucille_Ball 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_abril
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https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sitcom
https://pt.wikipedia.org/wiki/I_Love_Lucy
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucille_Ball
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A TUA FÉ TE CUROU 

CAPÍTULO # 4 

Pelo Espírito Lucille Ball 

  

    O homem, este servidor de Deus, premido pelas necessidades da 

matéria e ainda vinculado às idéias de competição e usura, tem se 

comportado diante das Leis Divinas como um nauseabundo semeador 

de dores e angustias para si mesmo, para a sua própria alma, que 

deveria ser toda ela beleza e formosura. 

 Absurdamente, ainda acreditamos no “bezerro de ouro” das 

civilizações atrasadas espiritualmente, que a maneira de oferendas 

sodomitas e despautérios sem fim têm levado o homem da atualidade 

a entretecer para si mesmo um largo lastro de iniqüidades e 

desesperanças, que, a muito custo, terá ele mesmo que arcar com as 

despesas de tão ingrato investimento.  

   Que fazer então neste momento por qual passa a Humanidade da 

Terra?! 

   Primeiramente, pedir perdão a Deus pelas injurias e por todo o 

arsenal de ingratidões com o qual temos defrontado a Soberana 
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Bondade, pela maneira desrespeitosa pela qual temos lhe acolhido a 

Grandeza Absoluta e Magnânima no decorrer dos anos e dos 

milênios, caminhando de queda em queda, quando abusando e 

maldizendo os Seus Supremos Desígnios. 

 

   Existe uma forma magnífica de conquistarmos a salvação sem que, 

para isso, recorramos a expedientes “maravilhosos” para a convicção 

de nossa crença na Imortalidade... 

   A Caridade simples e pura!...  
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   Que para Deus vale mais do que mil palavras vazias de sentimento, 

ou um milhão de velas acendidas, menos valiosas do que um prato 

de comida que, naturalmente, poderia ter sido o alimento do mais 

humilde homem que viesse a bater a nossa porta, faminto e 

desesperado... 

 

Ball, em 1944 

   A reforma pela qual o Cristo nos conclama até hoje, e sempre, sem 

dúvida alguma passa pela esmola doada ao miserável, ao remédio 

comprado ao preço das pequenas economias e doado ao enfermo 

desconhecido, ou então, e principalmente, ao coração carregado de 

sentimentos nobres aberto ao companheiro ou a companheira, que 

extenuados em suas dores roga-nos o socorro de um abraço sincero, 

e cheio de calor humano. 

   Mas a vida humana atual, invariavelmente, tem nos acenado com  

os mais simples gestos de solidariedade, que, infelizmente, a maioria 
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de nós, displicentes dos acenos de Jesus através destes mensageiros 

da angustia e da dor, temos nos colocado na condição de estafetas da 

desunião, do egoísmo e da extravagância.  

   Seria possível que um de nós mesmos, diante de tamanha 

calamidade mundial, a do egoísmo e da excentricidade, poderia se 

desfazer de algum bem material para cobrir um anjo que treme de 

frio nos subúrbios e nas periferias de nossas cidades?! 

   E que dizer então, daquelas inúmeras famílias que hoje se debatem 

sobre o calor extremo da angustia e do esquecimento, em pleno 

mundo civilizado europeu, sem que tenham, sequer, uma gota de 

amor a receber dos povos e das nações do mundo, todos 

assoberbados com as suas próprias “contas” e “economias” 

domesticas?!...   

   Como solucionar tais problemas que ainda trazemos dentro de 

nós?! 

   A caridade... meus filhos. 

   A Caridade, mais uma vez! 

   A partir deste primeiro passo de solidariedade de uns para com os 

outros, poderemos acalentar no nosso Espírito as palavras de saúde 

eterna de Jesus Cristo: 

   “A tua fé te curou.” (ou salvou!...) – Marcos 5:34. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, janeiro de 2013) 

   Nota do médium: A psicografia acima, foi devidamente revista e 

atualizada pela querida Amiga Espiritual Ball, em 01 de outubro de 2015 – 

mas como o leitor está verificando, estamos fazendo uma breve atualização 

gramatical do seu texto, com a sua orientação, em 2019! –, embora ela 

mesma nos tenha informado de que o seu conteúdo, desde àquela época, 

em 2013, se encontra atualíssimo, merecendo a atenção de todos os 

adeptos do Espiritismo Evangélico, pois se desejamos uma Doutrina 

verdadeiramente de caridade, não podemos nos esquecer que vivemos num 

mundo globalizado, quando já nos experimentamos na direção de outras 

parcelas do Universo, já que até mesmo a NASA (Agencia Espacial Norte-

Americana) acaba de sinalizar pela existência de vida (mesmo que 

bacteriana!...) no Planeta Marte. 
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Whitney Houston  

 

Whitney Elizabeth Houston (Newark, 9 de agosto de 1963 — Beverly Hills, 11 de 

fevereiro de 2012) foi uma 

premiada cantora, compositora, produtora, atriz, empresária e supermodelo norte-

americana. É considerada uma das maiores e melhores cantoras mundiais. 

Tamanho talento e sucesso a fizeram ser conhecida como A Voz, 

alcançando tessituras e extensões impressionáveis. Sua voz foi eleita a melhor pela 

crítica mundial. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston  
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POR AMOR A JESUS 

CAPÍTULO # 5 

Pelo Espírito Whitney Houston 

  

   Na homofobia destruidora dos homens-materialistas, diante das 

esplendorosas realizações do Espírito Eterno, alguns espíritas 

insensatos ou mesmo ensandecidos tentam derrotar as alvissareiras 

luzes do Cristianismo puro revivido no Espiritismo, sem se darem 

conta da derrocada a que estão se arrojando no campo intimo de 

seus corações. 

   Perderão as suas encarnações, as suas almas e, ainda pior, 

perderão os seus Espíritos para o materialismo, esse demônio das 

boas causas da Espiritualidade. 

   Talvez, e seja até certo que isso aconteça, ao lerem a nossa carta 

fraternal muitos pensarão que estão diante de um Espírito 

mistificador, por não crerem que sou eu mesma aqui, a estalar os 

dedos e mexer os meus quadris na tentativa de levantar o pó mágico 

das correntes magnéticas que se apresentam nas vestimentas 

espirituais de cada alma, como de cada criatura, animada ou 

inanimada, no seio da Vida Universal, gerado pelo Pensamento do 
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Todo-Poderoso. Nota: Segundo ficamos sabendo por aqui, fui acometida por 

uma infecção na cadeia sobressalente de ADN R5, quando foi alterada a base 

imunológica para a defesa contra as ações nefastas da vida microbiana inferior. 

  

   Mas, como timoneiros da nova fé, meus irmãos em Cristo, não 

cansais imediatamente de investigar e compreender, pelo estudo e 

pela reflexão, que nós, os Espíritos desencarnados, somos 

personalidades arrojadas: 
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   Arrojamo-nos aos Céus da Perfeição em Deus: quando 

procuramos seguir pelos caminhos do Mestre Galileu. 

   Arrojamo-nos aos Infernos da Vida Inferior: quando seguimos 

insistindo na estrada perigosa da ignorância e da irreflexão. 

   Reflexão, pensamento e decisão: são caminhos que devemos 

tomar segundo o conhecimento que tenhamos adquirido no decorrer 

de nossas experiências. 

   Seguir para Cima ou cair desastrosamente cada vez para mais 

Baixo, é uma escolha que caberá a cada um tomar, desde hoje até o 

futuro sem limites. 

   Não suporto dor. 

   Aliás, esta, a da dor, seria uma outra maneira de apressarmos as 

nossas devidas decisões. 

   Por isto mesmo é que estou aqui, de volta do Mais Além para 

incentivar os amigos da vida carnal que tomem logo as suas devidas 

decisões, ou seja, se desejam Subir ou Descer, neste grande 

carrossel que se apresenta sob o nome de Reencarnação. 

   A ordem, para cada um de nós, é trabalhar!... e trabalhar sem 

descanso no serviço luminoso de alargar a visão do mundo, perante 

as claridades do Cristo de Deus. 

   Sejamos firmes a frente dos compromissos assumidos com a 

Verdade, e sigamos fortes e corajosos na conquista de um novo 

amanhecer, nutrindo em nossos corações o desejo ardoroso de elevar 

o sentimento e o pensamento das Humanidades da Terra, e dos 

Céus, para bem além do continente limitado de nossa via láctea. 

   Somos como verdadeiras crianças no berço humilde, como a chorar 

e se debater necessitada do leite maternal. 

   O Universo de Deus é a nossa mãe, a nossa casa e a nossa Eterna 

Morada Celestial, como a se abrir por inteiro e a se repartir em 

milhões, bilhões, e infinitos outros pedaços, nos convidando 

generosamente a pegarmos as nossas espadas furiosas e colocarmo-

nas na bainha de nossa “previdência”, procurando salvar não 

somente a vida dos nossos pretensos opositores, na forma de 

lideranças religiosas, culturais e cientificas, mas a nossa própria 

saúde mental, pois se podemos assegurar alguma coisa a cada um de 
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vocês, é a nossa certeza absoluta de que, para além do grande portal 

da morte, somente se salvarão aqueles que tiverem sido pacíficos e 

generosos. 

 

   A conquista do Céu, meus irmãos, será uma obra dos séculos, já 

que, por enquanto, devamos nos achar felizes pela certeza de 

estarmos de pé, trabalhando e servindo pela reconstrução de nossa 

alma, somente iluminada pela nossa capacidade de amar, amar e 

amar.  

   A luta tem se apresentado cada vez mais acirrada, em particular, 

por entre as próprias fronteiras da Terceira Revelação, que, embora 

enaltecendo a obra sublime de Jesus, na atualidade, vem se 

esquecendo de por em pratica as palavras imortais do Nazareno: 

“Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.” 

   Não percamos a oportunidade grandiosa de agora mesmo tornar o 

homem-espírita um real exemplo do HOMEM DE BEM, exatamente 

como se reportou Allan Kardec: em “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”. 

  Deixemos para traz as guerras partidárias e removamos de nosso 

intimo todo e qualquer pensamento de egoísmo, orgulho e tola 

vaidade, devotando as nossas forças ao sentimento amoroso de 

conquistar para Jesus Cristo o mundo de nós mesmos. 
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   Sem Ele, sem o Cristo em nossos corações seriamos comparados a 

peças importantes da maquinaria sem a devida reserva de forças 

elétricas para o andamento do serviço. 

   O Senhor nos aguarda o esforço e a boa vontade em Lhe servir, 

senão, com o único propósito de evidenciar o seu profundo amor por 

cada uma de suas ovelhas, e que segundo Ele mesmo: nenhuma 

será perdida de seu rebanho. 

   A conquista está logo à frente! 

   Não nos esqueçamos os exemplos formosos de solidariedade e 

serviços humanitários prestados ao Espiritismo, e ao mundo, pelos 

insignes Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, que entregaram as 

suas vidas em completo desprendimento: ao Amor e à Caridade, 

facultando a todos nós, os seus imperfeitos seguidores, cada vez 

mais, uma sinergética afinidade com as causas do Consolador 

Prometido. 

   Todo exemplo no Bem causa grande impacto nos corações de quem 

lhe observa a ação. 

   Da mesma maneira, meus queridos amigos de ideal Evangélico, 

que as ondas de pessimismo e do desamor passam a agredir a retina 

psíquica de quem lhe dá guarida ao próprio sentimento.  

   Por isso, meus irmãos, pedimos a todos vocês que continuem 

fielmente no propósito de servirem a Jesus sem qualquer interesse 

pessoal que não seja o de se elevarem para Deus, o nosso Pai Eterno, 

e apaixonadamente entregues a uma causa que somente a Ele 

pertence. 

   Pois Ele é quem nos governa a vida. 

   Enquanto Jesus, ah! o nosso meigo e doce Jesus, nos guia os 

passos. 

   Que Oxalá seja louvado. 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, janeiro de 2013) 

   Nota do médium: Nos últimos anos a querida Whitney tem sido uma 

amiga espiritual assídua, pois sempre que me encontro em dificuldades 

pessoais ela me aparece para trazer conforto e incentivo ao trabalho de 

renovação de minha própria alma. 



          Livro # 15: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 4 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
65 

Ed. e-book: 
2016 

Emilinha Borba 

 

Emília Savana da Silva Borba, conhecida como Emilinha Borba, (Rio de 

Janeiro, 31 de agosto de 1923 — Rio de Janeiro, 3 de outubro de 2005) foi 

uma cantora de samba, marcha e choro brasileira. É considerada uma das 

mais populares intérpretes do século XX no Brasil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Emilinha_Borba 
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A CAMINHO DA LUZ 

CAPÍTULO # 6 

Pelo Espírito Emilinha Borba 

 

   Segundo os nossos registros espirituais, os doze escolhidos pelo 

Messias para dar inicio as suas majestosas pregações da Boa Nova 

foram inicialmente reunidos no Sinai, quando o valoroso Moisés 

investira-se da condição de Patriarca e Iniciador do grande episódio 

das Revelações Divinas, quando o mundo se encontrava algemado 

às ousadas iniciativas das sombras para deter o advento da Verdade, 

ainda em seu nascedouro. 

   Caminhando a passos largos e investidos da auréola santa dos bons 

trabalhadores, estes anjos do Senhor foram devidamente 

encarregados de trabalharem em união e com um único pensamento 

de efetivar no planeta as claridades do Sol Divino de Belém que um 

dia haveria de tomar toda a Terra, mediante a construção do grande 

edifício de Reforma das Almas pela valorização do amor, e pelo 

estimulo da caridade. 

   Em conclave maravilhoso e de apoteose inimaginável para a 

compreensão de nossos irmãos sediados nas faixas mais simples de 

espiritualidade, o Mestre ordenou aos queridos discípulos que 

fizessem o máximo e o melhor, dentro de suas forças, para que a 

Justiça Divina se fizesse presente desde o primeiro momento 

daquelas recuadas épocas da vida planetária, mesmo que à custa de 
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muitos sacrifícios e dores, mas que haveria, sim, de em algum dia se 

transubstanciar em paragens de paz e total fraternidade: 

    - Queridos companheiros! depositários da Grande Esperança, 

vemos com bons olhos, eu e meu Pai, a grande oportunidade de 

todos vocês enveredarem confiantes pelas sendas veneráveis do 

serviço de pacificação entre os homens. 

   Entre os que se encontram aqui, haverá desfalecimentos e algumas 

deserções, o que é compreensível diante de tantas dificuldades e 

acerbas responsabilidades junto a uma massa de criaturas que prima 

mais pelo vigor do vinho inebriante do que pela doçura do sentimento 

amoroso, mas o triunfo final será nosso, e o Deus de Bondade e 

Misericórdia saberá compensar-vos os esforços e os sacrifícios diante 

da marcha, que não saberia eu mesmo vos declinar o dia e a hora 

para seu termo. 

   Mas, servos fiéis que são, todos ao final da batalha, e 

definitivamente implantada na Terra a Sementeira do Amor, 

haveremos de nos rejubilar-nos no Pai, pela extrema felicidade em 

ter Lhe servido aos propósitos de Renovação e Crescimento de Seus 

filhos, nossos irmãos. 

   O rebanho apostólico nos aguarda o serviço salvador, e não 

percamos tempo diante de tão grande terreno que precisa ser 

adubado, e bem produzido. 

   A colheita pertencerá unicamente a Ele, ao meu Pai que está no 

Céu. 

   Estamos todos A Caminho da Excelsa Luz. 

   Sejamos gratos, confiando sempre na bondade dEle, que não nos 

tem deixado solitários durante um só momento da longa caminhada 

realizada até aqui... 

   Se soubermos tolerar a luta sem desfalecimentos, não nos faltará o 

abrigo acolhedor do necessário repouso, objetivando o nosso 

refazimento para a continuada tarefa de crescimento espiritual do 

mundo pelo meu Evangelho, que haverá de ser implantado tão logo 

os primeiros servidores tenham cumprido as suas tarefas a frente da 

causa libertadora da fraternidade, da tolerância e do amor 

incondicional.  

   O serviço é de todos nós. 
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   Somos servos e senhores uns dos outros, tendo Deus como o 

Provedor de todas as coisas e credor de nossas vidas. 

 

  E assim, partiram os futuros triunfadores da Escelsa Vontade de 

Deus, que, a serviço do seu Cristo Bem-Amado, recolheram nos 

séculos futuros as alegrias inauditas do trabalho e do sofrimento. 

  Que Deus seja louvado.  

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, janeiro de 2013) 

   Nota do médium: A querida Amiga Espiritual Emilinha, foi trazida pelos 

nossos Benfeitores Espirituais em 01 e 02 de janeiro de 2015, não somente 

para a devida – primeira! – revisão do seu texto acima, mas também com a 

intenção de elevar o animo dos nossos irmãos encarnados, dando o seu 

testemunho de como os Espíritos podem viver na moral elevada e nem por 

isso se despirem das alegrias da matéria (pois, devemos reconhecer 

que mesmo as coisas do lado de lá, são materiais, embora em outro nível 

de vibração!), já que ela continua freqüentando as “casas noturnas” e 

os ambientes de lazer social, sem que isto venha a lhe trazer qualquer 

padecimento no campo da saúde física ou mental. 

   Por favor, minha irmã, poderia nos explicar um pouco sobre tais 

ocorrências de natureza educativa, particularmente para nós encarnados 

que, na maioria das vezes, nos distanciamos da vida Cristã pelo Espiritismo 

com receio de sermos obrigados a deixar para trás a vida social da Terra. 
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   Sei que a amiga fora uma mulher simples e de valores morais elevados, e 

até certo ponto introvertida, mas, acima de tudo, uma boa amiga de todos, 

com isso procuramos lhe reverenciar a presença aqui em nosso modesto 

Lar: 

   - Meu filho Vivaldo! Antes de tudo, agradecemos ao Deus de Bondade, 

pois somente Ele é Bom, e de Misericórdia, pois somente ele tem sido 

misericordioso conosco, através de seus inúmeros Representantes 

Espirituais da Vida Maior, embora tenhamos na figura máxima de Jesus o 

nosso Incomparável Amigo e Mestre, a oferta generosíssima de agora, 

quando podemos trocar algumas idéias acerca da Vida Espírita, que, de uma 

maneira geral, “não pode ser definida como uma vida material” (risos), 

apesar de o companheiro estar rigorosamente correto quando afirma que na 

Vida Espiritual levamos uma existência muito próxima da dos encarnados. – 

Ela aqui faz um contraponto ao nosso comentário de pouco antes, em tom 

de brincadeira e como a tentar nos deixar desconcertado pelo seu inusitado 

comentário, mas deixando claro que, apesar de levarem uma vida material, 

em hipótese alguma, não estão afinados com as ocorrências da 

materialidade quase animal do nosso mundo carnal! 

   Tudo o que é impuro deve ser radicalmente extirpado do coração 

humano, esteja ele encarnado ou desencarnado, pois não podemos 

compreender uma vida humano-espiritual sem estar orientada por preceitos 

e por conduta de boa convivência e boa educação. 

   Nos meus “bons tempos”, apesar da loucura passional dos espíritos 

atrasados já ter se fixado no coração da maioria das pessoas, é muito certo 

também que o romantismo e o lirismo tomavam conta da alma e dos 

Espíritos de uma grande parcela da sociedade. 

   Pairava no ar uma aura de inocência que atualmente não vemos e nem 

sentimos, pois com a liberação sexual de uma maneira descontrolada, ou 

sem a devida educação dos valores reais para a Espiritualidade Plena, 

parece que a vida humana passou a se desorganizar de vez, pois até em 

tão víamos uma crisálida de esperança numa vida voltada para o verdadeiro 

romantismo. 

   Com isso, o grau de criminalidade passional se acirrou sobre o solo 

planetário. 

   Hoje, observamos com profunda tristeza como as crianças, os 

adolescentes e os jovens são corrompidos quase que de maneira 

institucional, através de uma mídia perversa que só visa lucro e poder 

temporal para as suas organizações. 

   Como vínhamos falando quando encarnada ai, temos que fazer alguma 

coisa urgente para que a nossa vida humana não passe a se tornar um 

antro de angustias, feito Sodoma e Gomorra. 



          Livro # 15: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 4 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
70 

Ed. e-book: 
2016 

   Pois bem, para isso acontecer se fazem necessário que recorramos ao 

extremo de interditar a Cultura e o Lazer, como formas de entretenimento 

para o mundo? 

   É claro que não. 

   Absolutamente, não é isto que desejam os Espíritos do Senhor, mas 

unicamente que procuremos elevar o padrão de qualidade do que é 

produzido pelas criaturas. 

   Se não fixarmos a nossa atenção para a “qualidade” do produto, só 

teremos pela frente pessoas loucas, insanas e verdadeiramente doentes do 

corpo, pois a vida intima (mental e emocional) das criaturas está exposta a 

tudo de perverso que vem sendo produzido e promovido por uma colméia 

de seres reencarnados altamente comprometidos com os agentes das 

sombras do mundo espiritual inferior, pois não podemos desconsiderar 

que somente a palavra sã poderá sair da boca de um homem de 

bem. 

  

   Se fizerem isto, com toda a certeza que vocês passarão a inspirar e 

expirar melhores ares, compreendendo que a atmosfera terrestre faz parte 

de um conjunto de ecossistema integrado com a Mente do Criador, 

bastando-nos sintonizar com o seu poderoso influxo de paz e saúde, de 

amor e luz, para que voltemos a ser perfeitos como no dia do nosso 

nascimento como Espíritos Imortais que somos, ou Eternos como o Pai é 

Eterno. 

   Que o Bom Deus lhe envolva, em seu amplexo maravilhoso de alegria e 

eterna saúde, minha irmã Emilinha Borba. 
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Bezerra de Menezes 

 

Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti (Riacho do Sangue, 29 de agosto de 1831 —

 Rio de Janeiro, 11 de abril de 1900), mais conhecido apenas como Bezerra de 

Menezes, foi um médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo e expoente 

da Doutrina Espírita. Conhecido também como O Médico dos Pobres. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaguaretama
https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1831
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
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EM TORNO DA MENSAGEM 

CAPÍTULO # 7 

Pelo Espírito Bezerra de Menezes 

 

   Em torno da tarefa que todos nós temos a cumprir, vale 

lembrarmo-nos do grande sacrifício efetuado pelos inesquecíveis 

mártires do Cristianismo, seja no seu nascedouro ou nos tempos 

modernos, quando vemos muitos companheiros e companheiras se 

despojarem de suas ambições pessoais e entregarem-se, de corpo e 

alma inteira, ao trabalho maravilhoso, quanto glorioso, de renovação 

das Criaturas pelo Espiritismo Evangélico. 

   É certo que nos referimos aqui aos espíritas sinceros, convencidos 

de que a palavra de Jesus pela nossa Doutrina de Amor não 

escamoteia as nossas mazelas milenares, mas também não se 

esquece de nos alertar que o futuro feliz que desejamos para nós 

mesmos depende, antes de tudo, pela Misericórdia de Deus, da 

compreensão que venhamos a ter da enorme necessidade de acolher 

os nossos demais irmãos em luta sobre a face do plano material. 

   Não falamos aqui de dar “esmolas”. 
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   Desejamos convencer aos amigos da vida planetária da nossa 

profunda necessidade em realizar a Caridade. 

   Se é justo pedirmos alguma coisa a Deus... 

   É necessário que doemos muito ao mundo. 

 

   Se realmente desejamos ser felizes por fora de nós, é 

imprescindível que, antes de qualquer coisa, ofertemos luz, em 

forma de amor e paz, aos irmãos que transitam, geralmente em 

grandes chagas, pelos caminhos muito sinistros do planeta. 

  As sementes da Nova Era foram lançadas nas bases do Cristianismo 

nascente por homens e mulheres que se voltaram para Deus pela 

mensagem de esperança, de fé e de alegria da Boa Nova do Cristo, 

que vinha alicerçada no amor extremo ao próximo. 

   Inebriados pelo fulgor das promessas misericordiosas e pelo 

desprendimento total pelos conchavos da politicagem rabínica, 

exemplificada de maneira doce e muito suave pelo meigo Rabi, 

colocaram-se a serviço de uma causa que haveria de lhes custar 

séculos de dores e milênios de sacrifícios, mas que haveriam também 

de lhes ofertar, em futuras reencarnações, as delícias e as 

compensações prometidas pelo Amigo Incomparável. 

   A certeza, naquele momento de turbulência moral, numa vida 

melhor mediante o bem ou o mal proceder, a partir de si mesmos, 
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passaria a ser no grande futuro os alicerces da Revelação dos 

Espíritos, que viria consagrar o pensamento sublime do Messias pela 

proposta da Caridade, ao dar voz aos Seres do Invisível que não 

seriam outros senão os Agentes da Vontade Divina. 

 

   Para fazer luzir as Vozes do Grande Além sobre a Terra perdida e 

pervertida que já se debatia sobre os escombros de si mesma, já nos 

estertores de uma sociedade macabra, marcada pela corrupção e 

pela perversão dos valores mais elevados da vida moral, como 

lecionado anteriormente pelo Profeta Sublime de Nazaré, veio Allan 

Kardec, o Embaixador do Novo Mundo, preparando as futuras 

gerações de adeptos da Doutrina nascente para as melhorias que 

deveriam vir em decorrência das grandes transformações, que, 

forçosamente, passariam por dentro do próprio coração humano. 

   Meus filhos! A marcha continua! 

   Seguindo os seus exemplos de humanidade, os novos apóstolos da 

santa causa espírita se insurgem diante dos desmandos da sociedade 

terrena atual, que haverá de passar... não deixando qualquer vestígio 

ou lembrança na memória das civilizações nascentes senão como o 

triste exemplo de atraso espiritual e orgias “quase” sem fim. 
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   Chega agora o momento de darmos um novo fôlego aos ventos 

fortes do Espiritismo, consagrando aos nossos interesses o ideal de 

servir sempre, e servir sem recompensas, como o bom servo que, 

antes mesmo de cogitar do seu justo salário ao final do mês, mais 

tem se preocupado com as horas de serviço bem trabalhadas e bem 

utilizadas a beneficio do seu senhor, do que com ele mesmo. 

   Sejamos hoje como este bom servo! 

   Abriguemos em nossos corações a ânsia pelo trabalho com o 

Senhor. 

   Cumpramos o nosso dever junto à sociedade a qual estamos 

inseridos por laboriosos mecanismos da Reencarnação, e mesmo 

diante da nossa família, que em, a rigor, é a mesma coisa, com o 

mesmo vigor, o mesmo desejo e com a mesma paixão com o qual 

seríamos capazes de sorver até a última gota do fruto saboroso de 

uma frondosa arvore, a Arvore da Vida. 

    Jesus sempre. 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, janeiro de 2013) 

   Nota do médium: Caro Dr. Bezerra, a sua “Mensagem” vem logo após a 

da querida Emilinha Borba, reforçando a necessidade de nós espíritas 

darmos o testemunho da própria fé que pregamos, quando atualmente 

temos visto são muitos adeptos da Doutrina Consoladora se debandar por 

outros caminhos que não seja o de uma vida social digna e uma existência 

material aos moldes do Cristianismo nascente. 

   Parece que a história vem se repetindo no decorrer dos anos, ou seja, 

cada vez menos estamos nos insurgindo contra o mal moral em nós 

mesmos. 

   É verdade isto? 

   - Sem dúvida, meu filho! a situação é mesmo de calamidade pública, se 

podemos nos expressar dessa maneira.  

   Senão de calamidade espiritual. 

   Salvaguardando a condição moral de raras figuras reencarnadas, que 

poderíamos até colocá-las na condição de verdadeiros heróis ou heroínas, 

podemos dizer, sem muita margem para enganos, que os religiosos de uma 

maneira geral, e os espíritas em particular, estão cada vez menos 

interessados em melhorarem-se, pelo menos dentro daqueles preceitos 
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apregoados e vividos pelos cristãos iniciantes, já que a luta sobre a face do 

mundo transitório tem é acirrado mais volúpia e mais desejo pelo prazer, 

pois se considerando todos “esgotados” pelas necessidades materiais, e 

mesmo passionais, acabam por se entregarem aos desejos mais escabrosos 

e aos deleites de uma vida “social” completamente distanciada da 

simplicidade e da pureza de sentimentos como fora exemplificada por Allan 

Kardec e Chico Xavier, por exemplo. 

   Na verdade, isto não passa de puro desculpismo, pois não vemos por 

onde uma vida simples e laboriosa, seja familiar ou comunitária, no lazer ou 

no entretenimento, possa ser motivo para que uns e outros venham a se 

entregar (irrefletidamente?!...) a uma existência regada aos vapores 

mórbidos da embriagues disfarçada de necessidade social ou mesmo 

cultural, ou então climática, quando não a uma atividade sexual 

completamente desconectada com os princípios elevados do sentimento, do 

respeito e do amor. 

   A nossa irmã Emilinha, tem sido uma excelente colaboradora nas tarefas 

de desobsessão junto aos irmãos da crosta terrestre, desincumbindo-se da 

nobre tarefa de inspirar aos corações humanos o apetite para o que é 

verdadeiramente sagrado para a sua vida intima, seja na área da 

Cultura, da Arte, do Lazer ou do Entretenimento. 

   É certo que, os tempos são outros, que hoje os seres na vida planetária 

estão mais afinados com as tecnologias de sua época, mas nem por isso 

podemos considerar que o sentimento é algo fora de moda. 

   Afinal, o amor, tanto no passado, no hoje, como no futuro, haverá de ser 

o indiscutível meio de ascensão espiritual para todas as criaturas, 

filhas de Deus, embora não sendo o único, mas, com toda a certeza, o mais 

seguro e o mais vital de todos.  

   As obsessões coletivas é outro tema que deve merecer a total atenção 

de todo crente por meio de um estudo acurado nas obras de Allan Kardec 

e de Chico Xavier, especialmente nestas. 

   - Já que o senhor mencionou isto, os casos generalizados de 

obsessões entre os encarnados, me veio a mente a lembrança dos meus 

primeiros anos na Doutrina Espírita, quando passei a desenvolver a minha 

mediunidade numa casa espírita de reconhecido valor em Salvador, porém 

passados estes vintes anos de tarefa na Causa do Consolador Prometido, 

sendo que os últimos cinco anos perfeitamente na soledade do meu lar, 

vejo que as coisas no campo do entendimento e da vivencia espírita 

continua sendo algo como uma espécie de sonho-mágico, que somente 

alcançamos nas horas do sono, como se a letargia espiritual tivesse tomado 

todo o nosso movimento doutrinário, ou pelo menos a maior parte dele. 
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   Pois bem, nas minhas modestas andanças de médium bisonho (embora 

atualmente somente na condição de visitante desconhecido!), tenho visto 

quase de tudo por entre as paredes dos diversos centros espíritas que 

tentei trabalhar, não esperando louvores ou qualquer tipo de 

reconhecimento pessoal, mas unicamente com o propósito de fazer valer a 

proposta de Allan Kardec e de Chico Xavier: a de realizar um Espiritismo 

completamente voltado para o amor e para o desprendimento dos 

interesses materiais, sem obviamente desconsiderar as nossas 

necessidades como seres terrenos. 

   O certo é que em todos os casos, ou em quase todas as agremiações do 

pensamento espiritista fui praticamente “conduzido à porta da rua” (risos), 

ou seja, invariavelmente, fui convidado a me afastar das atividades da casa, 

mesmo que de maneira velada, em alguns casos. 

   Nunca tive dúvidas quanto ao fato de estarem sorrateiramente (ou 

abertamente mesmo!) sendo vitimas de uma perversa obsessão 

complexa, magneticamente orquestrada por seres infernais que não 

desejam o avanço da doutrina, e nem tão pouco a elevação moral dos seus 

profitentes, com vistas a ridicularizarão do Espiritismo no meio social e 

religioso do mundo, mas do Brasil em particular.  

   E agora, o senhor tocando neste assunto, mesmo que dando 

prosseguimento ao que os demais Amigos Espirituais tem alertado de 

maneira insistente por nosso intermédio em outras obras, observo que este 

caso de obsessão coletiva vem se alastrando de maneira surpreendente 

não só entre os adeptos de nossa santa causa, mas nas das pessoas que 

passam a sentir algum interesse pelo nosso movimento, porém acabam 

por se sentirem desanimadas pela própria conduta de nós espíritas, 

que em nada ou praticamente nada estamos vigiando, nem mesmo orando 

o suficiente, salvo engano quando estamos a cata de alguma cura material 

ou necessitados de “pagar alguma conta” no final do mês, pois cremos que 

os Espíritos Bondosos estão ao nosso dispor, unicamente, para nos ajudar 

na economia domestica ou na solução de algum conflito de ordem 

sentimental, quando envolve questão de herança e pensão alimentícia 

(independente de sermos homens ou mulheres). 

   A realidade nua e crua é esta mesmo, não é doutor Bezerrinha?!...  

   Os próprios espíritas não estão mais tão interessados na sua reforma 

moral, não querem mais saber sobre mediunidade e nem do próprio 

passado reencarnatório, e nem mesmo pensam mais no seu futuro, aliás, o 

“futuro” para eles é coisa de somenos importância, já que temos observado 

no dia a dia de nossa vida mediúnica, familiar e social, que nada mais tem 

lhes interessado, aos espíritas e aos pré-espíritas, a não ser a conta 

bancária e a tranqüilidade comprada ao preço do insano egoísmo. 
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   Por outro lado, a nossa visão mediúnica tem nos possibilitado ver, e a 

nossa faculdade de efeitos físicos tem nos dado a capacidade de sentir 

fisicamente, tudo, ou pelo menos muita coisa, do que está acontecendo 

bem ao nosso lado, bem nas regiões fronteiriças de nossa existência carnal, 

com grande ênfase para os quadros dantescos, horripilantes mesmo, de 

uma vida astral perfeitamente demoníaca, onde seres espirituais (embora 

humanos!) se mantém completamente sintonizados (vamos dizer: 

perfeitamente acoplados!) ao nosso corpo físico e não somente ao 

campo mental, tudo em decorrência da natureza dos nossos apetites 

materiais, quando temos desconsiderado quase por completo as 

advertências do Mundo Espiritual Superior pelos diversos médiuns de nossa 

Doutrina, ou alhures. 

   A situação é mesmo de arrepiar qualquer filho de Deus. 

   - Meu filho Vivaldo! volto a dizer que se os amigos do solo planetário 

pudessem apreciar com os próprios recursos da visão material o que você 

mesmo tem testemunhado com a sua vidência mediúnica, pode crer que 

não haveria hospitais suficientes na Bahia para atender a massa de 

criaturas encarnadas que estaria prestes a enfartar. 

  

   Obrigado, querido Amigo Bezerra, e que Deus lhe abençoe. 

____________________ 

   (Entrevista concedida ao médium pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, em 02 

de outubro de 2015). 
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 Léon Denis 

 

Léon Denis (Foug, 1 de janeiro de 1846 - Tours, 12 de Abril de 1927) foi um 

pensador espírita, médium e um dos principais continuadores 

do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel 

Delanne e Camille Flammarion. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Denis 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Foug
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1846
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tours
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_Abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1927
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Delanne
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Delanne
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Denis


          Livro # 15: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 4 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
80 

Ed. e-book: 
2016 

 

AOS OLHOS DE DEUS 

CAPÍTULO # 8 

Pelo Espírito Léon Denis 

 

   Temos visto inúmeros companheiros de legenda espiritista 

envergar a túnica luminosa da caridade, se bem que deixando para 

traz de si mesmos uma estrada de inquietantes e sorrateiras 

pretensões, seja no âmbito do poder empresarial, familiar ou 

religioso, porém de certo é que se apresentam à sociedade como 

cavalheiros e damas, senhores e senhoras da mais fina condição 

moral, apesar de em seus corações estarem mesmo é afinados com o 

que existe de mais impuro na alma humana: a sede pelo poder 

temporal!... 

   Todos se esquecendo de que mais vale uma moeda de gentileza 

entregue ao miserável do caminho, que se debate sobre as trevas do 

esquecimento e do infortúnio, do que mil caixas fortes carregadas de 

aparentes boas intenções, que fatalmente haverão de lhes trazer 

mais angústia e mais solidão íntima. 

   Na maioria das vezes, mal terminam uma tarefa à frente dos 

grandes compromissos que abraçaram à luz do Consolador, e já se 

colocam na pretensa condição dos desarvorados e desvalidos do 

mundo, em impropérios e vilipêndios contra tudo e contra 
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todos, movimentando as mais terríveis energias dentro do seio 

familiar, como se os parentes e serviçais não passassem de figuras 

alegóricas que tenham sido imprevidentemente colocadas por Deus 

sob a sua responsabilidade tão somente para que pudessem lhes dar 

o prazer medonho de dominar, amedrontar e corromper. 

   Mal grado a má vontade de uns e de outros, e aqui estamos nos 

dirigindo particularmente aos imprevidentes espíritas, vemos também 

com bons olhos aqueles que, apesar das imensas dificuldades e dos 

dissabores da jornada laboriosa que empreendem em nome do 

Altíssimo, buscam no Mais Além, por força de suas sinceras rogativas, 

a coragem necessária para não darem para traz diante de tão 

luminosa estrada de ascensão espiritual, a qual, com toda a certeza, 

os conduzirão para o cume do Grande Reino. 

   Nos meandros do subconsciente de cada uma destas almas, vemos 

a integridade do projeto reencarnatório se repartindo de maneira 

assustadora, como se estivéssemos visualizando um filme colorido e 

belo perdendo passo a passo as suas diversificadas tonalidades, 

mesmo que momentaneamente, porém de maneira suficiente para 

lhes entravar a marcha do progresso, embora todos, invariavelmente, 

ou pelo menos a grande maioria dos adeptos da Terceira Revelação, 

tragam em si mesmos o quasar milagroso do grande manancial de 

forças espirituais pertencentes aos Cofres da Natureza de Deus, que 

haveria, caso assim o desejassem, de lhes proporcionar os encantos 

de uma vida humana e espiritual somente comparada aos desejos e 

às necessidades quanto aos princípios de vida e sentimento elevado 

dos verdadeiros santos e dos verdadeiros anjos, embora estejam 

navegando pelas turbulentas marés da vida carnal, a qual tem se 

insinuado para cada um de vocês, todos vocês, como uma verdadeira 

serpente mágica, a usurparem-lhes as Forças da Natureza Divina que 

trazem em si como doação bendita do Pai Celestial, deixando para 

trás apenas, e tão somente, corpos petrificados pelo egoísmo e pela 

ânsia da vida fácil e sem pudor, perdendo a alma de cada um de 

meus (inquietantes) irmãos espíritas que, a rigor, foram trazidos para 

a vida planetária com o único objetivo de crescer e evoluir, amando e 

trabalhando, mas quando estão é “marcando passo” na grande 

estrada da elevação e da sublimação de suas próprias forças mentais 

e sentimentais, completamente ou quase totalmente esquecidos do 

Senhor da Vida, que a tudo e a todos doa e doa, sempre em 

abundância, para que não nos falte o combustível necessário diante 
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do empreendimento mais importante de nossas vidas: o da Perfeita 

União Entre Nós, Ele, e o Pai! 

   Quando penso no que os nossos companheiros haverão de passar 

no futuro que se desenrola bem a frente dos seus olhos, embora se 

apresentem como os cegos da parábola evangélica, chego a tremer e 

a chorar em profunda sensação de piedade, pois não podemos 

compreender, embora a certeza de uma vitoria final no correr 

dos milênios, como os amigos do mundo tem preferido caminhar 

hoje por caminhos de dor e sofrimento se, antes de tudo, Deus 

deseja que tenhamos uma vida de paz, alegria, saúde e bem estar, já 

que Deus é o Criador da Vida Feliz. 

   Após cada um destes irmãos terem se esgotado nas loucuras e nas 

encantadoras artimanhas de uma existência sem sentido, terão eles 

muito no que pensar... 

 

   Pois, não haverão de fazer outra coisa senão “passar o tempo” 

pensado: no que poderia ter sido feito de melhor em suas 
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existências, já que o combustível fora todo extraviado para outros 

fins que não o de realizar o bem e o belo, por uma vida saudável e 

perfeitamente integrada com os princípios de Jesus Cristo. 

   Mais tarde, muito mais tarde, encontrarão novas oportunidades de 

ressarcirem aos Cofres Divinos o tesouro do tempo que 

desperdiçaram, ao preço de bagatelas materiais e meia dúzia de 

obras inacabadas. 

   O sol nascerá novamente, é certo como dois e dois são quatro, e o 

amor inesgotável de Nosso Pai se derramará mais uma vez sobre as 

suas cabeças, e tantas outras vezes que for necessário para fazer 

luzir no coração de suas criaturas a beleza e o encantamento de sua 

Obra, que não cessa nunca de ser criada, e que não se cansa nunca 

de nos oferecer saúde, paz e verdadeira alegria. 

   A Vida é Bela, já dizia o poeta. 

 

   O que precisamos mesmo é saber tirar proveito de sua Eterna 

Beleza. 

   Aos olhos de Deus somos como crianças peraltas, que embora a 

peraltice e a natural incompreensão pelas coisas importantes da vida, 

não nos limita ao cercado do pequeno berço, mas nos dá inúmeras 

oportunidades de andar, crescer e se movimentar, deixando para 

cada um de nós o mérito ou o demérito pelas nossas boas ou más 

ações que venhamos a incentivar, vivenciar ou nutrir, já que fomos 

feitos segundo a sua própria imagem e semelhança, com 

poderes inimagináveis de criação, estruturação e movimentação das 

Forças e dos Elementos Vivos da Vida Mental do Universo. 
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   Meus filhos! Busquemos a verdadeira felicidade nas coisas simples 

de Deus, no seu Reino de Glória, e o mais nos será dado por 

acréscimo. 

   Salve Jesus Cristo e o seu Evangelho de Pura Caridade! 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, janeiro de 2013) 

   Nota do médium: Eu preciso testemunhar aqui que o querido Benfeitor 

Espiritual Léon Denis, embora traga em sua alma venturosa a nobreza dos 

Espíritos Superiores, apresenta-se a nossa faculdade mediúnica como uma 

pessoa-Espírito naturalmente muito extrovertida, podemos afirmar que até 

bastante espirituosa, como um verdadeiro homem de bem, alegre e 

sorridente, deixando transparecer que é também, e até certo ponto, 

bastante irônico, diríamos até que ele se assemelha em muito ao estilo 

pessoal do estimado mestre Dr. Inácio Ferreira, pois ambas são criaturas 

perfeitamente integradas com o pensamento e o sentimento bem humorado 

de Allan Kardec e Chico Xavier. 

   Por outro lado, Denis, pelo que me recordo, foi o primeiro Espírito 

Superior da Doutrina Espírita que manteve um contato ostensivo 

comigo, isto lá pelo ano de 1995-1996, quando literalmente passamos a 

visualizar o Mundo Espiritual Superior sobre a nossa cabeça, como se o 

próprio Céu fosse a extensão do pensamento luminoso destas gloriosas 

Entidades da Vida Mais Alta. 

   Uma das ocorrências mediúnicas que, àquela época, me chamaram mais 

a atenção: fora o fato surpreendente de podermos visualizar por meio de 

rádio transmissões o pensamento e o conteúdo fluídico da natureza 

psicológica e emocional dos interpretes das canções que eram naquele 

momento transmitidas, isto devidamente ocorrendo com os variados tipos 

de cores das auras tantos dos cantores (interpretes) quanto dos Espíritos 

desencarnados que, geralmente, lhe acompanhavam durante a gravação 

das respectivas canções, o que me proporcionava uma aferição precisa 

da natureza de suas intenções mais intimas, com destaque para as 

manifestações visuais de seus específicos centros de força (ou chácras). 

   E exatamente no dia de hoje, em 03 de outubro de 2015, quando 

festejamos o nascimento de Allan Kardec, tomei conhecimento que fora 

ele, o querido Amigo Léon Denis, que providenciou a devida ampliação de 

minhas forças psíquicas para que eu pudesse ter visualizado estas 

ocorrências mais que maravilhosas do Mundo Oculto. 

   Ele mesmo me deu esta preciosa e muito feliz informação. 
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São Luís IX 

 

São Luís e o Papa Inocêncio IV (1248), de Louis Jean F. Lagrenee. 

   A infância do príncipe Luís foi marcada pela presença dos primeiros franciscanos que 

chegaram à França. Religiosos austeros, piedosos, penitentes, mas ao mesmo tempo plenamente 

inseridos nos centros urbanos que surgiam, cientes de suas labutas e ambiguidades cotidianas, 

seja na política, seja no mundo acadêmico ou eclesiástico-religioso... Franciscanos e 

dominicanos influenciaram o modo de Luís impostar a política na França. Ambas as Ordens 

contavam com homens preparados, intelectuais e pensadores que dominavam as cátedras na 

universidade de Paris. Da parte especificamente franciscana, é interessante notar que Luís se 

cerca daqueles frades imbuídos de uma nova visão do modo de ser religioso e de impostar as 

relações com o mundo.  

Pelo Frei Sandro Roberto da Costa, sexta-feira 24 de outubro de 2014: 

http://carismafranciscano.blogspot.com.br/2014_10_01_archive.html 

http://carismafranciscano.blogspot.com.br/2014_10_01_archive.html
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O VALOR DO TRABALHO 

CAPÍTULO # 9 

Pelo Espírito São Luis IX 

 

   Reconhecemos o tarefeiro espírita, segundo o seu devotamento e a 

sua disposição para o trabalho e a justiça, para o serviço solidário e a 

caridade, para o amor e o perfeito sacrifício em Cristo Jesus; não 

encontraremos dificuldades para lhe desbravar a intimidade 

do próprio coração, como vela fulgurante de claridades sublimes e 

inimagináveis para a criatura humana comum, a não ser que esta já 

tenha a possibilidade de entrever a vida oculta de seus irmãos, tanto 

quanto de si mesma, pelas antenas fulgurosas da Mediunidade 

Sagrada, e encontrar em exposição, e irradiando-se para todos os 

lados, um sol esplendoroso com emanações fluídicas tão intensas 

quanto formosas do seu encontro abençoado com o Senhor, de 

maneira a lhe consagrar pelos olhos dos demais irmãos de senda: 

valor e mérito, confiança e fé sem limites nos poderes da 

Criação, pela bagatela de sua disposição em servir cada vez 

mais em nome de Deus!... 
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Sagração de São Luís, Rei de França  

   Quando as horas passam despercebidas e o servidor fiel encontra-

se em vias de cair nos abismos da vida material, por força do 

trabalho difícil e árduo pela sua renovação moral na lavoura do 

aprendizado do Evangelho de Jesus, mesmo assim, estará ele a 

romper as barreiras do egoísmo insano, gritando e exclamando, 

pontificando e enaltecendo o sacrifício, pelo serviço a bem da 

coletividade, ou de cada individuo, de maneira particular. 

  Sendo o servidor sincero e devotado do Evangelho, e primando 

pela exaltação do legado imortal de Nosso Senhor, segue 

confiante, empreendendo a marcha milagrosa da sua própria 
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renovação espiritual, movimentando-se a passos largos pela rota 

gloriosa das boas obras e do sentimento elevado e puro, quando os 

seus beneficiados, os da Terra ou dos Céus, tomarão como a augusta 

e generosa presença de Jesus de Nazaré em sua própria alma. 

 

A última Comunhão de São Luís, 

por Gabriel Francois Doyen. 

 

   Capacitando-se pelo amor e pelo estudo, pela reflexão e pelo 

desejo ardente de auxiliar, não encontrará limites o verdadeiro 

apostolo das boas obras. 
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   Em cada lugar por qual venha a transitar, estará sempre ciente de 

haver um coração sequioso de paz, quanto um estomago fustigado 

pela fome... 

   As bênçãos encontradas junto aos desvalidos do mundo e todos os 

demais sofredores que transitam pela existência humana, sempre 

com um pires na mão a lhe rogar a migalha de sua esmola, será o 

salário de todos aqueles que se colocam a serviço da santa causa 

Cristã, que, indiscutivelmente, mesmo oprimido nas fibras mais 

intimas de sua alma singela, fraternal e amiga, não repousará 

enquanto não houver cedido tudo de si mesmo em benefício dos que 

choram, dos que gemem e dos que clamam por algum socorro, 

aguardando por paga apenas a alegria de uma doce lágrima 

derramada em seu nome por algum de seus beneficiados, 

imediatamente transubstanciada na mais vigorosa forma de 

agradecimento que o Espírito poderia receber de um irmão que se 

encontrava em penúria e que acaba de lhe estender os braços por 

vigoroso e sincero abraço de reconhecimento e alegria. 

  

Rei Luis IX de França 

   Sem pestanejar, seguem para frente esses companheiros de luta, 

todos verdadeiramente fiéis em seus ideais espírita-evangélicos, 

convencidos e resolutos, orgulhosos e decididos como o soldado forte 
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e valente no fronte da batalha, resguardando-se em sua fé e em seu 

coração, e sem se deixar abater pelos bombardeios da rebeldia e da 

injúria, concitando a todos a colocarem as mãos para o Alto e rogar 

ao Mestre dos mestres a lucidez e a paciência necessárias para que o 

socorro de Deus chegue na hora certa, e no local aprazado. 

   As bênçãos do Senhor são como infinitas gotas de chuva luminosa, 

que, a verterem dos Céus Perfeitos da Vida Eterna, nos toca a alma 

como flocos de luz, saborosos e delicados, que haverão de iluminar 

todos os nossos passos, desde hoje até sempre, segundo a vontade 

sagrada do Nosso Pai Celestial, e a nossa determinação em Lhe 

seguir os santos passos. 

   Tendes bom ânimo, disse-nos o Cristo. 

   Sigamos com Ele e abençoemos a Allan Kardec, por tudo que nos 

legou em amor, trabalho, devotamento e instrução. 

   Assim seja. 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

(Salvador/BA, janeiro de 2013) 

   Nota do médium: Esta mensagem foi – inicialmente – revista e 

ampliada pelo Espírito de São Luis de França, em 03 de outubro de 2015, 

por volta do meio-dia, com o auxílio dos nossos Benfeitores Espirituais, que, 

de uma maneira bastante sutil e delicada, retiravam os elementos mentais 

necessários do nosso subconsciente para que pudéssemos realizar a 

psicografia em curso da melhor maneira possível, tendo como objetivo o 

nosso necessário controle emocional por conta do profundo respeito que 

sentimos pela figura singular do Codificador do Espiritismo. 

   Sem dúvida, isto foi muito necessário, pois desde o momento que percebi 

que teríamos que refazer esta mensagem, com base no texto original do 

ano de 2013, passamos a perceber uma severa mudança em nosso campo 

emocional, com o detalhe de visualizarmos a natureza fluídica (psicológica e 

sentimental) da personalidade antiga de São Luis IX na intimidade de 

nosso próprio corpo astral, como se das entranhas de meu pobre 

Espírito estivessem sendo desabrigadas as emanações magnéticas 

causadoras de uma transfiguração perispíritual (um fluido levíssimo 

em tom branco-puro com lilás-suave, como que impregnado em sua 

intimidade por mil estrelas prateadas cintilantes, como que nadando num 

mar maravilhoso de energias santificadas.), tudo verificado por mim mesmo 

em perfeito estado de lucidez e sem qualquer transe mediúnico 

mais profundo.  



          Livro # 15: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 4 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
91 

Ed. e-book: 
2016 

   Outra ocorrência que creio seja oportuno relatar, fora o fato de um pouco 

antes da auto-transmissão mediúnica entre São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho 

(o mesmo Espírito, mas duas personalidades diferentes!), termos observado 

nitidamente, bem na nossa área lombar direita, ter se aberto uma espécie 

de canal fluídico, ou fenda dimensional, na forma de uma perfeita 

esfera luminosa que apresentava em seu interior (como a se projetar 

visualmente para fora do seu epicentro) imagens que me pareceram a de 

alguma região espiritual, ou mesmo terrena, embora a sua apresentação 

fosse a de uma reluzente cena tetradimensional. 

   Fiquei com a forte impressão de ali ter se aberto um mundo novo de 

informações, como se a minha vida passada estivesse naquele momento se 

revelando por aquela especifica fenda dimensional, ou Portal das Vidas 

Sucessivas, obviamente que vinculadas àquela determinada área de 

nossa compleição fisiológico-anatômica físico-espiritual. 

   A partir desse momento, passei a sentir fortes dores nesta nossa área 

lombar, se estendendo para a região do nervo ciático, levando a me sentir 

completamente descompensado na perna direita, particularmente na área 

do joelho direito, como se o meu corpo espiritual tivesse sido desalojado de 

toda esta específica região do meu corpo.  

   Segundo o nosso Benfeitor André Luiz:  

   - Nada mais foi sentido por você do que uma repentina “crise” na área em 

questão, como se a mensagem poderosa do campo espiritual de São Luis de 

França, desta especifica região lombar, e que tem tudo haver com a 

mensagem psicografada pela sua atual personalidade, tivesse expulsado 

o seu perispírito do seu corpo carnal, numa espécie de choque psíquico-

moral.  

   Como vemos, a alma, quando se eleva para Deus, passa a sentir uma 

espontânea necessidade de se emancipar do corpo físico, e caso o ser 

reencarnado não exerça o controle emocional adequado, sim, poderá 

repentinamente partir deste mundo para o Outro... 

   Esta informação de André nos faz compreender que, em determinadas 

circunstâncias, a morte de uma pessoa causada por algum choque ou algum 

trauma mais grave na sua economia celular, vascular ou neuronal, etc., 

nem sempre representará um debito, ou um carma, a ser resgatado, mas 

sim um grande mérito a ser convertido em oportunidade de uma Nova 

Existência. 

   Como vemos, não foi o meu caso, pois continuo reencarnado (risos). 

   Por outro lado, pegando a deixa deste belo episódio da Mediunidade, 

precisamos rememorar aqui que no decorrer dos últimos três anos fomos 

agraciados com uma série de Revelações do Mundo Espiritual sobre 
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várias de nossas Reencarnações Passadas, e de outras tantas pessoas que 

integram a Equipe de Espíritos (Encarnados) da Falange da Verdade, 

devidamente documentadas através de inúmeras evidências 

matemáticas, podemos dizer que centenas delas, comprovando a 

autenticidade do fenômeno das revelações transcendentais, 

naturalmente que com o objetivo do Mundo Maior de proporcionar aos 

investigadores idôneos, e demais estudantes de Espiritismo, Espiritualismo 

e Espiritualidade, com destaque para a Reencarnação, sejam espíritas ou 

não, o maior percentual possível de evidências aritméticas que 

possam lhes ajudar a compreender melhor, e de uma maneira 

completamente nova, os mecânismos diversificados das: Reencarnações 

Programadas & Múltiplas. 

   Esta é a área da Nova Ciência da “Numerologia Espírita”. Aliás, como 

já foi possível estudarmos em cerca de sete das quatorze obras de nossa 

lavra psicográfica que antecedem a este nosso novo livro mediúnico, 

embora todas elas estejam dentro de um especial esquema pré-

estabelecido pelo Alto com vistas a consolidar as Revelações 

Matemáticas em torno da Missão do Espírito São Luis IX, o 

diretor espiritual das atividades de Allan Kardec na “Sociedade 

Parisiense de Estudos Espíritas”, e que foi o elo espiritual de ligação 

entre o Codificador e as demais Entidades da Falange da Verdade. 

   Sinceramente, não cremos que haja algum companheiro espírita, após ter 

realizado o estudo e a análise criteriosa destas nossas obras pelos Espíritos 

Amigos, que ainda tenha alguma dificuldade em lhes aceitar a palavra 

reveladora, quanto esclarecida, de que, positivamente, envergamos todas 

as vestimentas carnais transitórias que eles afirmam termos utilizado no 

decorrer dos últimos milênios da vida planetária, com a particular atenção 

para a personalidade de São Luis de França, por ter sido ele o orientador 

direto de Allan Kardec na Codificação da Doutrina dos Espíritos. 

   De qualquer maneira e para reforçarmos o que eles, os nossos abnegados 

Guias e Mentores Espirituais, tem nos revelado, trazemos abaixo algo mais 

do que inusitado, podemos dizer até que verdadeiramente surpreendente, 

principalmente por se tratar de uma ocorrência de nível 

governamental, no que em nada tivemos a participação, haja vista a 

nossa enorme incompetência para acessar qualquer órgão do governo 

brasileiro com vistas à solução de qualquer problema na esfera de nossas 

sagradas atividades espirituais, mesmo porque seria um verdadeiro 

disparate cogitar que algum ministério governamental pudesse fazer algum 

tipo de “falcatrua” somente para privilegiar a minha modesta tarefa 

mediúnica, mesmo que fosse pelas melhores das intenções: 
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   Este primeiro quadro (acima) trata-se de uma pequena frisagem da 

propaganda institucional da: 11ª. OBMEP – OLIMPÍADA BRASILEIRA 

DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS, que imediatamente nos 

reporta ao conjunto de pequenas, mas robustas, equações matemáticas que 

foram apresentadas pelos nossos benfeitores espirituais como forma de 

evidenciar a maneira pela qual as Vidas Sucessivas de São Luis IX, quanto a 

de sua parentela espiritual mais próxima, foram devidamente traçadas e 

providenciadas com séculos de antecipação, tudo realizado com vistas à 

produção da: “Nova Genealogia do Cristo”, para o QUARTO (4º.) 

MILÊNIO DA ERA CRISTÃ. 

   Precisamos deixar claro que o nosso trabalho psicográfico sobre esse 

novo prisma, o da “NUMEROLOGIA ESPÍRITA”, teve começo por volta 

de outubro (10) de 2013, quando passamos a receber pela psicografia as 

primeiras páginas mediúnicas do livro original: “SÃO LUIS IX – O 

APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”, e quando, 

sequer, o governo brasileiro tinha qualquer ciência dos fatos mediúnicos por 

nosso insignificante intermédio, e cremos que até hoje seja assim. 

   Prestemos atenção na data escolhida para o inicio da segunda fase da 

OBMEP 2015 (segundo o quadro institucional acima): 

- 12 DE SETEMBRO (MÊS 9): Apresenta-se aqui o exato mês (9) de 

setembro do ano de 2012, quando Vivaldo P. S. Filho/São Luis concluiu a 

recepção daquela que seria, a rigor, a sua primeira obra psicográfica: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Coordenação 

Espiritual de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem ao 

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

   - Quando: o dia 12 de setembro (9), desse ano de 2015, cai exatamente 

num dia de sábado: o 6º. dia da semana.  

   - Quando: o mês (6) de junho, do ano de 2012, foi o mês exato no qual 

Vivaldo/São Luis IX deu inicio à recepção desta especifica obra. 

   Até aqui, a conexão se apresenta exata, quanto no quadro matemático 

original da segunda fase da OBMEP 2015, apresentado pelo Governo do 

Brasil em propaganda nacional dos meios de comunicação de massa, sendo 
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antecipada pelas nossas tarefas mediúnicas em seu contexto didático (seria 

interessante que o nosso leitor acesse a devida propaganda institucional na 

internet para a devida análise do nosso estudo). 

- HORÁRIO DAS PROVAS: 14:30: Temos aqui o # 10 (do 14), que é o 

exato dia de nascimento de Vivaldo P. S. Filho.  

   E ainda, na soma do 4 + 3 (acima) = 7.  

   Ou seja, temos aqui também o # 7: que é o exato mês (7) de julho de 

nascimento de Vivaldo/São Luis IX. 

Portando, temos: o dia (10) e o mês (7) de julho que marcam o 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (a reencarnação de                          

São Luis de França, no século XX). 

    

“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. 

   E o mais surpreendente é que o Governo Federal Brasileiro se utilizou do 

mesmo esquema de pequenas equações para compor a metodologia de 

sua propaganda institucional, numa sinergia milagrosa com as ocorrências 

transcendentais que aconteciam aqui na Bahia de Todos os Santos, bem 

distante de seus olhos. 

   Mas nos movimentemos um pouco além: 
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- 10 + 7 = 17.  

(Nota: Observemos atentamente o quadro de revelações logo acima, apresentado 

por Santo Agostinho). 

   Quando 1 + 7 = 8.  

   Se formos nos direcionar para “O NOVO TESTAMENTO” (tradução do 

original em grego, por Haroldo Dutra Dias, Editora CEI, 1ª. Edição, 2010) 

PARTICULARMENTE NO CAPÍTULO 8, DE SÃO LUCAS (PELO FATO DO 

EVANGELISTA LUCAS SE TRATAR DE UMA DAS ENCARNAÇÕES PASSADAS 

DE SÃO LUIS IX/VIVALDO P. S. FILHO, ENTRANDO ELE NO ESQUEMA DE 

“SINAIS” E “CÓDIGOS” SECRETOS DA NUMEROLOGIA DIVINA 

DE MANEIRA MUITO PARTICULAR!), ENCONTRAREMOS LOGO COMEÇO 

DESTE ESPECÍFICO CAPÍTULO:  

- AS MULHERES QUE ACOMPANHAVAM JESUS (Lc 8:1-3):  

   Notemos, que logo aqui o Senhor tratou de deixar marcado o 

SINAL inquestionável de seu poder nas anotações sagradas deste 

específico Apóstolo... 8: o mês de agosto de morte de São Luis de 

França... e o 4 (na soma do 1 + 3), que representa o mês de abril 

do nascimento de São Luis de França/Vivaldo. 

   Aparecem aqui, de maneira verdadeiramente milagrosa, como 

um SINAL PERFEITO DE DEUS: 

- 8: o mês de morte de São Luis de França. 

- 4: o mês de nascimento de São Luis de França. 

    Quando bem sabemos que toda a narrativa científico-doutrinária 

apresentada no conjunto de obras pela mediunidade de Vivaldo P. S. Filho, 

os Espíritos da Terceira Revelação Divina dão ênfase para a NOVA 

GENEALOGIA DO CRISTO, COM PARTICULAR ATENÇÃO PARA A 

PERSONAGEM DE MARIA DE MAGDALENA (UMA DAS SEGUINTES 

REENCARNAÇÕES DA PERSONAGEM BIBLÍCA “RUTH”, QUE FOI A BISAVÓ 

DO REI DAVI DA GENEALOGIA DE JESUS CRISTO, COMO CITADO 

NOS EVANGELHOS DE SÃO MATEUS E SÃO LUCAS), QUE NÃO SOMENTE 

ESTÁ REENCARNADA EM SOLO BRASILEIRO COMO, TAMBÉM, SE TRATA DA 

ALMA GÊMEA DE VIVALDO P. S. FILHO, AMBOS SENDO OS PRINCIPAIS 

PERSONAGENS DESTA MARAVILHOSA TRAMA DAS VIDAS SUCESSIVAS, 

AGORA DEVIDAMENTE REVELADAS PELA Nova Ciência da “Numerologia 
Espírita”. 
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A Reencarnação Programada & Múltipla de                       

São Luis e a Nova Genealogia de Jesus Cristo! 

   

Para o devido entendimento do assunto, o caro leitor que esteja interessado 

deverá recorrer às anteriores (14) obras psicográficas de nossa faculdade 

(inteiramente grátis em arquivos PDF na nossa Home Page): 

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

 

   Se os nossos irmãos mais atentos e mais interessados forem fazer novas 

pequeninas equações, a partir deste novo quadro (acima), DA SEGUNDA 

FASE DA OBMEP 2015, HAVERÃO DE ENCONTRAR OUTRAS NOVAS E 

SEGURAS EVIDÊNCIAS DA PERFEITA CONEXÃO DOS TRABALHOS 

MATEMATICO-MEDIÚNICOS POR OBRA DE NOSSOS BENFEITORES 

COM A SERÍSSIMA E VALOROSA PROPOSTA DO GOVERNO BRASILEIRO EM 

FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DESTA SAGRADA CIÊNCIA DE DEUS 

ENTRE OS JOVENS ESTUDANTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO NOSSO 

ACOLHEDOR E ABENÇOADO BRASIL. 

Quem desejar acessar o VÍDEO INSTITUCIONAL DA OBMEP 2015, da 

referida segunda fase da 11ª. Olimpíada Brasileira de Matemática: 

https://www.youtube.com/watch?v=XxceY97NjEU 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
https://www.youtube.com/watch?v=XxceY97NjEU


          Livro # 15: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 4 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
97 

Ed. e-book: 
2016 

Irmã Dulce 

 

Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes (Salvador, 26 de maio de 1914 — 

Salvador, 13 de março de 1992), mais conhecida como Irmã Dulce, Santa 

Dulce dos Pobres, tendo recebido o epíteto de "o anjo bom da Bahia", foi 

uma religiosa católica brasileira, que fez muitas ações de caridade e 

assistência para os pobres. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Irm%C3%A3_Dulce 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1914
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADteto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Religiosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irm%C3%A3_Dulce


          Livro # 15: “Mensagens de Além-Túmulo – Vol. 4 - Esp. Elvis Presley/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
98 

Ed. e-book: 
2016 

 

A Migalha do nosso Amor 

CAPÍTULO # 10 

Pelo Espírito Irmã Dulce 

 

   Valendo-me das profundas advertências do Salvador Divino em seu 

Evangelho de esperanças e alegrias para todos, individualmente e 

para todas as nações do globo planetário, venho trazer aos meus 

irmãos da vida material uma pequenina gota do Grande Oceano de 

Amor proveniente do Pai Celeste, que através de sua Suprema Índole 

Terna e Acalentadora propicia-nos a fé num futuro, que, segundo a 

sua Vontade, será repleto de maravilhas santificantes e oferendas 

generosas para cada um de nós, para que possamos nos deleitar na 

perfeita integração de sua Paternidade, mas isto meus filhos, caso 

venhamos a compreender  a urgente importância da pratica da 

Caridade de uns para com os outros, em seu mais intimo 

testemunho, lembrando os tempos iniciais da Cristandade com o 

Cristo... 
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   Sim, pois o que temos visto hoje é um Cristianismo completamente 

descaracterizado de conteúdo, não na sua essencial divina, toda ela 

espiritual, mas na sua prática doutrinária, quando nós, os Espíritos 

do Senhor, vemos entristecidos milhões de criaturas pelo mundo auto 

intitularem-se homens de bem, crentes evangélicos, seja de qualquer 

natureza ideológica do Cristianismo, e ao mesmo tempo se arrojarem 

uns sobre os outros na ânsia de lhes usurparem todo e qualquer bem 

material que possam possuir em suas contas bancárias, todos 

profundamente carentes de uma consulta clinica ao psiquiatra. 

 

No dia 10 de outubro se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental. 

   Não foi por menos que o nosso querido Francisco, teve a “audácia” 

de exclamar: “Estamos vivendo uma esquizofrenia espiritual!” 

   Precisamos urgentemente traçar um novo parâmetro de conduta 

ética e moral para a nossa vivência pessoal. 

   Se o santo Catolicismo falhou na sua obrigação de elevar o 

sentimento humano aos níveis do coração do Cristo Amado, é certo 

que não podemos deixar que isto possa ocorrer com o sagrado 

Espiritismo, que se apresenta ao mundo como a porta ideal para os 

Mundos Felizes da Eternidade. 
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   Quem não se recorda da recomendação do grande Instrutor da 

Vida Maior, Emmanuel (por Chico), quando afirmou para toda a 

comunidade de adeptos da Terceira Revelação: “O Espiritismo 

será no futuro aquilo que os espíritas fizerem dele.” 

   A nossa ação decidida, estejamos em qualquer uma associação 

religiosa, filosófica ou cientifica, ou não, não poderia ser de outra 

maneira senão o da condução dos nossos mais caros ideais de amor e 

tolerância, dignidade e moral elevada no serviço inadiável da 

construção do Reino de Deus no coração de todas as criaturas 

encarnadas e desencarnadas, estejam elas vivenciando experiências 

na roupagem fisiológica humana ou mesmo por entre as partículas 

moleculares imanentes do “corpo espiritual” de uma pedra, na 

estrutura singela de uma rosa ou então no perispírito luminoso de um 

poderoso Arcanjo!... 

 

  Se tivéssemos a graça e a beleza de um coração verdadeiramente 

enternecido pelo sofrimento e pela angustia de um irmão 

necessitado de alimento, desesperado pelo remédio que lhe possa 

aliviar as dores pelo corpo sofrido, ou mesmo de um afetuoso abraço 

que possa lhe retirar da existência vivida aos golpes da solidão, nos 

comparariam a uma poderosa usina de forças nucleares, a derramar 

sobre os carentes de nosso amor e de nosso afeto, do nosso socorro 

e do nosso auxílio um maravilhoso mundo de substâncias curativas 

que haveriam não somente de aliviar-lhes a dor e o padecimento, 

mas o de nos socorrer as próprias mazelas espirituais, pois 

como dizem por ai: o primeiro beneficiado é sempre o que doa 

de si mesmo!... 
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   Quando o Mestre nos revelou a palavra divina: AMOR!... não 

somente os mártires desceram aos circos de Roma, mas todos 

aqueles que, angustiados pela maldade que ainda traziam dentro de 

si mesmos, se embriagaram com a Sua mensagem formosa de 

PROFUNDO MAGNETISMO CURADOR. 

   Sim, é muito certo acreditar que o amor faz milagres! 

   Fraz Anton Mesmer, o grande apóstolo e místico do magnetismo 

animal, veio estarrecer o mundo com o seu estudo relativo às forças 

potenciais do Universo, às quais o homem traz em si mesmo como 

um patrimônio inalienável de sua estrutura divina, segundo a imagem 

e semelhança de Deus, em grau e poder tão abrangente quanto 

abrangente e intensa será a sua dor e a sua desgraça caso venha a 

desvirtuar este sagrado Patrimônio Sentimental da Criação Mental do 

Celeste Pai. 

   Na verdade, eu não saberia sequer cogitar de uma mente vigorosa 

que não tivesse sido antes gerada pelo amor!...  

   Não podemos postergar tal responsabilidade para com a Vida que 

Deus nos doou, única e exclusivamente com o objetivo de amarmos a 

Ele sobre todas as coisas e aos nossos irmãos como a nós mesmos...  
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   Iremos um pouco mais além... Amarmos aos nossos irmãos 

mais do que a nós próprios. 

   Esta, não seria a verdadeira Lei e os Profetas?!... 

   Não seria o que realmente o Cristo nos queria lecionar e não teve 

condições de fazer por força de uma clientela ainda tão ignorante de 

sabedoria, quanto profundamente seduzida pelas coisas da matéria 

carnal?!... 

   Que seja este, então, o nosso compromisso maior: o de 

construirmos, a partir do nosso próprio coração, um mundo melhor 

para todas as criaturas, e o de fazer luzir dentro dele as 

claridades de uma Espiritualidade reveladora, santificante, e, 

acima de tudo, saborosamente romântica, por que não?..., pela 

qual serão apresentadas ao mundo as migalhas de nosso amor 

perfeito. 

   Que Deus seja louvado. 

  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, janeiro de 2013) 

   Nota do médium: Esta mensagem da querida Dulce, foi – inicialmente – 

revista e ampliada no domingo, dia 04 de outubro de 2015, por volta das 

10hs da manhã. 

   A sua presença nos traz uma emoção impressionante, de uma suavidade 

singular, embora a sua personalidade espiritual esteja marcada pela 

agudeza de raciocínio, como pudemos notar em sua mensagem acima. 

   Para dar mais força a esta sua mensagem, a querido Espírito de Irmã 

Dulce recomenda aos nossos irmãos leitores que se dirijam para a obra: 

“VOZES DO GRANDE ALÉM”, Diversos Espíritos (Chico Xavier/FEB), e 

estudem detidamente os seguintes capítulos: 

- Capítulo 7: No celeiro da prece – Múcio Teixeira. 

- Capítulo 10: Eles, nossos irmãos – José Inácio Ferreira da Mota. 

- Capítulo 17: A palavra de Jesus – Meimei. 

   Muita paz a todos. 

Um pensamento a mais! 
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   Segundo ela mesma me esclarece, caso lhe fosse permitido e ela 

dispusesse de mais algum tempo ao nosso lado – ela tem inúmeras tarefas 

de assistência e socorro aos Espíritos, encarnados e desencarnados, que 

precisam de sua força mental, através da palavra, e do socorro material-

astral por meio de remédios e bem materiais-astrais que possam de alguma 

maneira lhes retirar do desgosto da existência sofrida que ainda levam, 

especialmente do Outro Lado da Vida! –, continuaria escrevendo por nossa 

humílima faculdade mediúnica, inclusive dando algumas pinceladas sobre o 

que ela pessoalmente tem testemunhado na Vida Espiritual, que certamente 

haveria de cortar o coração do nosso amado leitor pelo fato de que o que 

não falta na Vida Espírita são pessoas que deixaram para depois a sua 

reforma moral. 
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As Despedidas 
 

dos Bons Espíritos 

__________ 
 

  

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

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

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

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 

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

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

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

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

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

André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Data da foto (acima): Elvis Presley, Hawaii, 1973.  

Mensagens de  

ALÉM-TÚMULO 

VOLUME 4 – The Legends Lives On! 

Do Céu para a Terra... Aloha! 
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MEDIUNIDADE SOLITÁRIA 

O POSFÁCIO DO BENFEITOR 

A Palavra de Emmanuel 

 

   Na solidariedade, devemos considerar o pressuposto do 

desinteresse, do desprendimento e, acima de tudo, o de uma 

excelente dose de fraternidade. 

   No amparo aos desvalidos do corpo e aos que se encontram de fora 

dele, na outra vida, o verdadeiro Médium Espírita, em hipótese 

alguma, não poderá se converter num tipo qualquer de pessoa que 

veja na substância do serviço algum tipo de “investimento” 

meramente material, que haverá bônus lucrativos, sejam eles sociais 

ou financeiros, pelos seus serviços prestados. 

   Precisamos entender que caridade é caridade. 

   Nada mais do que isto. 
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   A cobrança pecuniária pelos seus préstimos divinos, por ele mesmo 

ou por qualquer associação a qual esteja vinculado por compromisso 

de lealdade, com todo o acerto e com a sinceridade do nosso pobre 

coração, haverá de lhe acarretar no futuro próximo, ou não, 

preocupações tão intensas e tão macabras que mesmo se esposando 

de esforço, sacrifício, e dedicação para se desvencilhar da própria 

consciência culpada, que, talvez, não venha a ter sucesso em relação 

a isto senão após longos e longos anos de infortúnio e impropérios, 

arremetidos por uma caravana de seres medonhos e angustiados 

que, na verdade, foi amealhada no decorrer de sua imprevidente 

trajetória mediúnica, unicamente promovida pelo desejo ardente do 

tesouro passageiro da vida material. 

   Todo e qualquer trabalho na Vinha do Senhor merece não apenas a 

nossa total dedicação, como também a nossa participação emocional 

profunda, convertendo suor e lágrimas em luzes na vida de todos 

aqueles que aportam à nossa frente, gemendo e chorando, na busca 

pelas claridades do Infinito. 

 

   Sejamos fiéis servidores da Causa de Jesus no mundo, deixando 

para trás, em definitivo, os nossos interesses imediatos, embora, às 

vezes, muito respeitáveis, procurando contribuir com Ele pela 

Salvação da Terra inteira. 
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   Lembremo-nos de que o esforço da nossa caminhada na 

Mediunidade Espírita, será sempre para Cima, e jamais entendamos o 

pensamento do Mestre Jesus como compreendem, ou procuram 

“compreender”, os senhores dos cofres do mundo que, 

lamentavelmente, se utilizam de terríveis sofismas no afã de 

desvirtuarem a Mensagem Consoladora da Verdade, como proposta 

por Jesus e revivida em sua integralidade na Doutrina dos Espíritos. 

   Vale mais ser pobre no mundo do que rico de “glorias ilusórias” no 

Mais Além. 

    Que se acautelem, pois, meus irmãos amados!... recordando os 

veneráveis trabalhadores da Mediunidade do passado, para que, nem 

mesmo, num (aparente!) inocente bate-papo: não venham 

vocês desgraçadamente a cair em novas tentações. 

   Toda mediunidade é solitária! 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, fevereiro de 2013) 

   Nota do médium: Para efeito de pequena ilustração da mensagem 

acima de Emmanuel (reencarnado), revista e ampliada – inicialmente – por 

ele mesmo no dia 04 de outubro de 2015, vamos deixar para os nossos 

amigos leitores mais algumas pequenas anotações em torna da 

“Reencarnação Programada & Múltipla” de São Luis de França, pois aqui 

vemos, mais uma vez, como tudo fora muito bem organizado pelos Espíritos 

Superiores, tendo inclusive como ponto de referência a obra da consagrada 

médium Heigorina Cunha, que ao lado de Chico Xavier psicografou uma das 

mais sugestivas obras dos Espíritos André Luiz/Lucius: “CIDADE NO 

ALÉM” (Editora IDE, com 1ª. edição: 1983). 

   Aqui, apresentaremos algumas poucas pinceladas em torno dos 

“SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS deixados pelos seus 

Instrutores para que, agora, pudéssemos nos deter na sua devida 

DECODIFICAÇÃO DOS NÚMEROS SAGRADOS DA MATEMÁTICA 

DIVINA!!! 

   Temos em mãos duas sugestivas edições distintas deste exato livro:  

- 30ª. edição: ano de 2005. 

- 34ª. edição: ano de 2008. 
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   Parece que em todas as edições desta obra a Editora IDE, de Araras/SP, 

manteve a integralidade da edição original, pois em ambas as edições 

mencionadas aqui, os números das páginas são os mesmos, por isso 

não nos deteremos mais e faremos a devida apresentação de nossa 

descoberta matemática, naturalmente que orientado (pela intuição, 

clarividência, ou audição) pelo próprio Espírito André Luiz.  

   Notemos que nestas duas respectivas edições que possuo, já 

encontramos algo mais que sugestivo: 

- 3 + 4 = 7: O exato mês (7) de julho de nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis IX. 

- 3 + 7 = 10: Quando se apresenta aqui o dia (10) e o mês (7) de 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho/São Luis de França. 

   Notemos também que estes mesmo números serão encontrados 

com a devida soma dos respectivos anos destas duas edições: 

- 2 + 5 = 7. 

- 2 + 8 = 10. 

   Não é mesmo uma maravilha? 

   Agora, vamos ao “x” da questão: 

   Esta obra maravilhosa traz os desenhos mediúnicos feitos por Heigorina 

Cunha durante os seus desdobramentos astrais, quando pode visitar a 

Cidade Nosso Lar, na companhia de André Luiz e Lucius. 

   Insistentemente, os nossos Guias e Mentores Espirituais têm trazido uma 

variedade sobrenatural de evidências matemáticas sobre a elevada condição 

espiritual das Entidades desencarnadas (e mesmo encarnadas!) que nos 

orientam as tarefas mediúnicas, com interesses muito específicos dentro do 

Consolador, e aqui, nesta obra singular de nossa doutrina, e de 

inquestionável mérito doutrinário por se tratar de um livro também de 

autoria de Francisco Cândido Xavier, vemos mais uma vez as profecias 

matemáticas se concretizarem. 

- Página # 73: Quando podemos deduzir matematicamente 7 (o mês de 

nascimento de Vivaldo) + 3 = 10 (o dia do nascimento de Vivaldo).  

   E nesta exata página (# 73) encontramos o desenho do Edifício da 

Governadoria de Nosso Lar.  

   Quando naturalmente nos sugere a Autoridade Espiritual das tarefas de 

Vivaldo P. S. Filho/São Luis de França. 
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   Entretanto, observemos bem na imagem apresentada e veremos o 

aeróbus voando sobre a Governadoria, e saindo dele, exatamente: notas 

sonoras ou musicais, naturalmente sugerindo uma das atuais missões 

espirituais de São Luis IX: A divulgação das mensagens espirituais dos 

Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência). 

  Vejamos também que o aérobus dá a impressão de estar descendo de 

alguma Esfera Espiritual Mais Elevada (seria então a 9ª. Esfera?...). 

   Não nos alongaremos mais, deixando para cada um dos nossos queridos 

leitores a nossa sugestão de que vão procurar as suas próprias evidências 

nesta específica obra do Espiritismo, no que os nossos zelosos Benfeitores 

já agradecem, por antecipação. 

   Porém, antes de encerramos o nosso pequenino estudo e para que não 

fiquemos apenas e tão somente com a frieza dos números e dos cálculos, 

sob sugestão de nossa amorosa Veneranda afirmaremos que existe água do 

mar, ou antes, existe oceano na Vida Espiritual Superior, pois, assim como 

Heigorina menciona uma informação de André Luiz na obra “Nosso Lar” 

(página 196, 25ª. edição) a esse respeito, por minha vez asseguro que vi e 

senti se derramar sobre a minha cabeça e escorrer sobre os meus cabelos, 

e, a seguir, pelos meus ombros, a água marítima que chegava do Mais 

Alto, perfeitamente materializada em minha residência, isto 

acontecendo quando eu me encontrava completamente desperto e 

perfeitamente lúcido, sem qualquer sinal de transe mediúnico mais 

ostensivo de minha parte. 

   O gosto e a natureza liquida da água do mar que jorrava do alto de minha 

casa (somente sobre a minha cabeça!..., sem que tocasse o teto de nossa 

residência!), me pareceu tão saborosa e perfeitamente física (apesar da 

delicadeza de sua constituição atômica em relação à nossa vida carnal!), 

que eu não tive qualquer dúvida quanto ao feito maravilhosamente 

providenciado, à época, pelo nosso amoroso e dedicado Instrutor: André 

Luiz. 

   Obrigado a todos pela paciência e pela graciosa tolerância em nos 

suportar a grande desvalia. 

   E até a próxima vez, se Deus permitir. 
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Clara de Assis 

 

Um pensamento a mais!                                          

Capítulo Especial # 11 
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Na Experiência do Amor 
(Pelo Espírito Clara de Assis) 
 

Meus filhos amados! 
 

Não há coisa mais importante para a vida intima da 

gente, enquanto Espíritos Imortais, estejamos 

transitando em mundos materiais ou espirituais, 

'que não seja o Amor que devemos dedicar a Deus e 

ao nosso próximo', segundo a palavra de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, que pede-nos tenhamos 

caridade, caridade e mais caridade para com todos, 

mas em especial para com aqueles que estão na 

angustia e no sofrimento da necessidade material e 

moral, visto que para que realmente possamos 

evoluir teremos que doar da esmola de nosso 

coração, fazendo luz na Terra com a visão no Mundo 

Espiritual Superior... 
 

Se hoje já temos alguma consciência de que 

somente seremos salvos pela caridade, a partir de 

nós mesmos e na obtenção dela pelos outros, numa 

perfeita associação de Almas Afins, não hesitemos 

em oferecê-la cada vez mais, para que as nossas 

existências na Terra ou no Mais Além, por mais 

simplória que seja ou pareça ser, venham a se 

transformar num abençoado oásis de paz e alegria 

para todos!... 
 

Que Deus nos ilumine e nos faça avançar 

moralmente. 
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 18 de outubro de 2019) 

_______________________ 
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   Nota do médium: As obras de Autoria Espiritual 

de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, por nossa 

faculdade psíquica, vem sendo originalmente & 

virtualmente publicadas em nosso Site Espírita desde 

o ano de 2012, e quanto a este novo Capítulo # 11, 

quem vem nos acompanhando a cada novo volume 

desta bela Série, já nota que se trata de uma 

Mensagem Inédita desta grande benfeitora Clara de 

Assis, somente agora incluída como um presente dos 

Céus a mais para o nosso deleite espiritual, e que há de 
ilustrar um pouco mais o coração e a mente de todos 

aqueles que nos alegram pelo estudo e pela graciosa 

atenção. 

_______________________ 

Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) todos os nossos 
livros digitais basta que o interessado vá para o link abaixo: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus?fbclid=IwAR0kNtE2I8_BnxFD4OQLHAHIoFqg3tbyF64lL1k3wgpQi6mO0puk5psbcuY
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_________________ 
  

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática, 
mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos 
os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o 

nosso próprio coração no conteúdo da obra original:  
 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO” (VOL. # 4).  
Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, outubro de 2019) 
_________________ 

  

- 1ª. versão:  04/2016 (backup original preservado & guardado). 
- Revisão visual & ampliação: 10/2019 (arquivo disponível no nosso Site Espírita), sem 

qualquer prejuízo para a obra original. 
 

_________________ 

 

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

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

www.facebook.com/vivaldopfilho   

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

OS ARQUIVOS (EM PDF) DE TODOS OS 14 LIVROS ANTERIORES 

PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO, ESTÃO DISPONÍVEIS               

PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE GRATIS!                                           

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 

http://www.facebook.com/vivaldopfilho
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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Elvis Presley, 1973:                                                           

A Reencarnação do rei Daví, a de André (Apóstolo)                             

& Gabriel Delanne. 

 

Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de: 

Francisco Cândido Xavier 
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 “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”  

VOLUME 4 – the legends lives on! 
 

 
 

Se eu pudesse escolher uma nova roupagem fisiológica, exatamente como 

a concebo em meus sonhos mais caros e mais românticos, não teria outra 

opção senão aquela que tivesse a imagem mais próxima do Senhor. 
 

Não que eu me considere à Sua Magnânima Altura, aliás, seria mesmo um 

absurdo e um descalabro pensar dessa maneira, sobretudo quando ainda 
carregamos na alma tanta sombra e tantas trevas. Mas, sejamos 

sinceros, uns para com os outros, o Cristo não é verdadeiramente lindo e 

absolutamente formoso?! 
 

Pois então, procuremos nos igualar a Ele, não só por fora, mas, 

principalmente, por dentro de nós mesmos. 
 

Oxalá, queira Deus, que este sonho todos nós, mais cedo ou mais tarde, 
possamos realizar, para o triunfo de nossa Existência Eterna! 

 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 27 de setembro de 2015) 

  
OBRA SEM FINS LUCRATIVOS – BY FALANGE DA VERDADE – 04/2016.                      

Revista & ampliada: 10/2019. 


