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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos 

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

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

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

______________________  

 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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Elvis & Amigos 
VOLUME 3 – Com Diversos Espíritos 

 

Vivaldo P. S. Filho                                                

Elvis Presley & Santa Clara de Assis 

 

“Se não tivesse amor eu nada seria.”                                      
(São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios) 
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________________ 

 

Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da                           

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                             

sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

       

No Livro # 1 (166 pág.):  

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

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 
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________________ 

 

Estudem as (novas!) obras desta épica Série:                                        

Elvis & Amigos,                                                     

pela mediunidade de Vivaldo P. S. Filho,                               

pelos Espíritos Elvis Presley & Clara de Assis                                                  

com Espíritos Amigos:                                             

     

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

Se os seres encarnados encontram-se passando por duras 

provações, não há como desconsiderar que o apoio amigo e 

generoso dos Espíritos de Luz não lhes deixam orfãos de 

amor e proteção, justamente por lhes endereçar a  

Decodificação Espírita, que nos entreita os laços pelo 

conhecimento da Lei da Reencarnação!!! 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

*  *  * 

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

   

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

Ninguém se encontra sozinho, seja na Terra ou no Mais 

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

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

Justiça e Caridade, para que as sombras espessas do nosso 

teimoso orgulho e egoismo se trasfigurem em luz perene de 

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

toda a humanidade, que acima de tudo precisa 

urgentemente de Deus, avançando na execução de suas 

pequeninas tarefas de solidariedade, para que, desde hoje, 

a vitória do bem seja uma realidade para todos. 

Odilon Fernandes (Espírito)                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      

(Salvador/BA, 21 de março de 2020) 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

 

________________ 

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

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

   

Uma das encarnações passadas do médium             

baiano Vivaldo P. S. Filho. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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V o l u m e  # 3  
 

Elvis & Amigos                     
Com Espíritos Amigos                                                                     

 

Por Elvis Presley &                 

Santa Clara de Assis                                                                            
Médium Vivaldo P. S. Filho                                              

Uma das encarnações futuras de São Luis de França. 

     

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

“Se não tivesse caridade, tudo isso de                              

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

O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo XV,                                                                       

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Gracinda Freire 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“Elvis & Amigos” – Vol. 3, foram capturadas em fontes 

diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. Por isso, 
rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem em 

consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de 
utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de 

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

qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição: 03/2020 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, da Autoria Espiritual de Veneranda 

(Santa Isabel de Aragão) & Espíritos Amigos, vem 

complementar as obras anteriores lavra mediúnica de 

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

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

que à época da Codificação Espírita foi o Presidente 

Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris”, 

orientando de mais perto os sagrados serviços de Allan 

Kardec junto à Falange da Verdade.  
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ESTAMOS EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

163 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 
renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 

continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

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

 
    

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

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

da Mediunidade (Sempre) Gratuita, pois não há 

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

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

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

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

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

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

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA...  

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 

PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RACIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

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

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, 

faz questão de se fazer perceber com a personalidade 

marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que 

naturalmente me deixa completamente envolvido pela 

emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre 

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

apresentado pela nossa Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, se constitui tão somente 

de um simbólico apêndice, um detalhe mesmo, devotado 

ao interesse de expressar uma vestimenta nova, ou antes, 

uma roupagem atual, e específica, da já conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo ele o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, desta emblemática 

Ciência dos Números, que acreditamos, tanto eu mesmo 

quanto os meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo 

veículo de averiguação das ainda Desconhecidas e 

Grandes Verdades da Criação Universal, dentro das suas 

disciplinas particulares e especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos 

mantendo, quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber 

com a personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai 

da Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 

TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO 
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INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 

altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso particular, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

muitas fraquezas morais e emocionais que aparentemente já 

foram esquecidas por nós também possam ser de seus 

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

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo natural da Evolução do Conhecimento, que 

está sempre sujeito a novas interpretações e a uma maneira 

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

absoluta necessidade de lhe reformular os conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

Xavier, em “O CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas 

140, 141 e, em particular, a de 142, quando responde o 

benfeitor:  

   

   - “Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises 
nos domínios da numerologia, fugindo ao escopo de 
nossas cogitações espirituais. E continua: ”Os números, 
como as vibrações, possuem a sua mística natural, 
mas, em face de nossos imperativos de educação, temos 
de convir que todos os números, como todas as 
vibrações, serão sagrados para nós, quando houvermos 
santificado o coração para Deus, sendo justo, nesse 
particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o 
sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os 
homens, porem, os homens não foram criados para os 
números.” (Os grifos são nossos). 
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   Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta 

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 

do Amor”, já nos apontamentos finais, quando, por nossa 

vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

   (...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da 

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes (Cap. 1, item 

16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 -  Araras/SP), que 

nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 

Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 

apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 

transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 

o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 

texto acima. Vejamos: P – Pessoalmente, e por experiência 

própria, acredito na influência dos números na vida das 

pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 

freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 

mundo em 7 dias, o sonho de José com as 7 vacas magras e 

7 gordas, o perdão deve ser dado setenta vezes sete, o 

Apocalipse cita o número 7 dezessete vezes, etc. Até que 

ponto se pode crer na presença dos números em nossas 

vidas? R – A numerologia deve trazer em si um mundo vasto 

de significações, que demanda estudos adequados com a 

supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 

elementos para confirmar ou negar as assertivas das 

autoridades que se manifestam nessa área de investigações 

espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de que, em nosso 

renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 

Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 

que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 

melhor que sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até 
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que possamos conquistar a numerologia como ciência para o 

domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

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

 

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

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.                                         

– Vivaldo P. S. Filho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Mar%C3%A7o#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1188
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1252
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_____Thank you very much!!! _____ 
 

          
 

Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal 
Gralund) por nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis 

Presley, do seu imenso acervo. 
 

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

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

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

deu exemplos magnânimos de sua paixão e lealdade à Elvis Presley e aos 
seus fãs, que, mesmo na condição impressionante de “ateu”, nos 

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

 

 
 

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

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

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 

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

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

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

DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 

planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 

apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 

matematicamente correta, que é através da própria obra 

Espírita, de Allan Kardec & Francisco Cândido Xavier, 

especialmente estas, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, assim 

como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

    

     Ela não para diante da Ciência Humana, não se limita a esta. 
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   Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres 

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 

possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 

Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 

fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

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

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este livro de Elvis Presley & 

Clara de Assis Com Espíritos Amigos. 
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Vivaldo, em seu lar, em Salvador/BA, em 18 de março de 2020. 

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

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

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                         

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

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

 

 
_________________ 

   M. C. Boa tarde, meu amigo Vivaldo... 

   A cada livro que leio fico mais extasiada com tanta beleza e 

informação, às vezes chegando a me dar um nó no cérebro, mas 

ao mesmo tempo fico triste quando termino, pois me deixa com 

gostinho de quero mais... rsrs.... 

   Gratidão às Entidades de Luz pelas mensagens de amor, fé e 

bondade, e que elas nos ilumine com boas energias para que 

possamos ser um pouquinho melhor... 

   Vivaldo, a vc, gratidão infinita por mais esse livro.  

   Jesus lhe abençoe... Abraços... – Se referindo ela ao nosso 

Livro # 116. 

_________________ 

   Querida M.!  

   Mais do que em qualquer outro momento de 

nossa humanidade, pelo menos contando com o que 

temos passado de maneira mais recente em termos 

de civilização humana, estamos, precisando, sim, 

de palavras como as suas, especialmente quando 

nos são dirigidas com tanto carinho e afeto, 'tendo 

em vista a grave necessidade que todos nós 

estamos vivendo em termos de solidariedade 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810&comment_id=Y29tbWVudDoyODY3MjQ5NDE2Njk2MDc1XzI4NzUzNjMyNDI1NTEzNTk%3D
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urgente', isto eu digo em todas as partes do nosso 

Planeta, quando cada país está passando 

atualmente por duras provações individuais e 

coletivas por conta do Coronavírus, que merece de 

cada um de nós o esforço necessário para que 

consigamos nos unir pela vitória da saúde de todo o 

globo terrestre, porque, numa situação critica 

como a que estamos passando, não podemos 

sequer cogitar de individualismos, embora sejamos 

ou devamos ser lúcidos o suficiente para nos 

mantermos a certa distância uns dos outros, 

segundo as recomendações das autoridades 

médicas e especializadas do nosso Brasil e exterior 

(OMS), mas unidos pelo ideal de amor e paz 

entre todos, dando-nos não exatamente em corpo, 

mas essencialmente em gestos de bondade, que 

vale dizer em Espírito, como nos orienta a Doutrina 

dos Imortais!...  

 

Elvis Presley, uma das reencarnações futuras                           
do Rei Daví (bíblico).  
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   Por isso, volto a lhe agradecer e me uno a você 

em petições a Deus e aos Bons Espíritos para que 

eles nos fortaleçam a saúde e a paz interior, para 

que possamos vencer mais esta luta pela elevação 

moral de todos os povos e nações da Vida 

Material!...  

 

Uma cena do filme: “Nosso Lar”, baseado na obra de  

André Luiz, por Chico Xavier. 

   Obrigado, muito obrigado pelas suas doces 

palavras de incentivo ao nosso modesto trabalho na 

mediunidade com Jesus Cristo!  

_________________ 

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

Sob a Inspiração de Elvis Presley   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 14-17 de março de 2020)                                  



              Livro # 117: “Elvis & Amigos – Vol. 3” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

35 

   Nota do médium: Uma coisa muito importante que 

volto a deixar ao querido leitor em forma de solicitação 

é que, dentro das possibilidades de cada um, em 

particular, procurem fazer a sempre necessária 

divulgação do nosso trabalho mediúnico em suas 

redes sociais, entre seus familiares e amigos, para que 

um maior número de pessoas possam acessar (sempre 

GRÁTIS!!) os meus livros (virtuais) mediúnicos, 

assim, claro, todos nós estaremos participando de uma 

linda e saudável corrente de promoção do Espiritismo. 

– Com a intenção de atualizar a informação que temos 

dado acerca dos locais onde os nossos livros tem sido 

acessados pelo nosso Site Espírita, vejamos que hoje 

já são procurados em trinta e quatro (34) países, 

apenas ficando de fora, pelo menos por enquanto, o 

continente oceânico. 

   Que o Senhor nos abençoe a todos. 
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Isabel de Aragão 
 

 

Espírito Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

A Rainha Santa de Portugal 
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Prefácio de Santa Isabel 

“Elvis & Amigos” Vol. 3  

Pelo Amor que                       

Temos a Jesus! 
 

 

Jesus, O Senhor da Vida 

   Meus irmãos e irmãs de Vida Planetária!  
 

   Todos nós, estejamos na condição de encarnado 

quanto na de desencarnado, estamos imersos num 

grande oceano de enormes responsabilidades, uns 

devendo amparar os demais por força daquele 

singelo amor que o Cristo nos recomendou, 

pedindo-nos em suas doces palavras que 

tratássemos de ‘amarmo-nos uns aos outros 

como Ele mesmo nos amou’, traçando para toda 



              Livro # 117: “Elvis & Amigos – Vol. 3” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

38 

a humanidade uma orientação básica de saúde 

individual e coletiva, tanto mental quanto corporal, 

entre criaturas que antes de qualquer coisa 

precisam não somente dar coisas, na maioria das 

vezes coisas que não nos servem mais, envolvidas 

no mofo das nossas mais esquisitas atitudes 

egoísticas, orientação, esta, que absolutamente se 

expressa pela nossa maneira de pensar, sentir e 

agir em relação a todos e a tudo, então, da parte do 

Mais Alto, por maiores que sejam as dificuldades da 

maioria de nós em percebemos e aceitarmos os 

princípios universais da solidariedade cristã, a 

orientação do Espiritismo continua sendo a mesma 

para todos os globos do Infinito: “FORA DA 

CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO”. 
 

   - Estamos todos juntos! 
 

   - Todo o mal é transitório. 
 

   - Deus vela por todos. 
 

   Façamos as nossas lições de cada dia, debitando 

os nossos recursos mais caros ao progresso da 

saúde física e do embelezamento da Terra, mas não 

nos esqueçamos de que temos dentro de nós 

mesmos um universo que vibra na sintonia do bem 

maior, por isso, meus filhos, amemo-nos, pois 

somente assim poderemos realmente ser felizes, 

como verdadeiros filhos do Altíssimo!... 
 

Isabel (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos 

nossos antigos, quanto aos novos, leitores que a 

querida Entidade Veneranda usa de um pseudônimo 

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

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

faculdade mediúnica de Francisco Cândido Xavier fora-

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

de Santa Isabel, a Rainha Santa de Portugal, como 

consta da obra “ISABEL – A mulher que reinou com 

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

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

    

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

sinceros devotos e crentes espíritas, além dos cristãos em geral 

que de alguma maneira já se sentem atraidos pelos fatos da 

Reencarnação, até porque o Evangelho tem nos apresentado 

casos onde Jesus Cristo nos alerta para esta realidade da Vida 

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

de Veneranda, logo de pois de Chico Xavier (João 

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

nos dirige as faculdades mediúnicas. 

   Devemos recordar que Isabel de Aragão trata-se de 

uma das futuras reencarnações do glorioso Espírito de 

Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo, assunto que já 

tivemos a oportunidade de tratarpela Decodificação do 

Espiritismo em algumas obras enterirores de nossa 

lavra mediúnica. 
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PRIMEIRA PARTE 

As Mensagens dos 

 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

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

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

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

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

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

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

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

dançava e se mexia, adquirida na década de 50.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 1: Elvis Presley (O Co-Autor) 

“Elvis & Amigos” Vol. 3  

Compartilhando Amor 
 

 

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

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

regeneração da própria vida.”  

– Instrutor Áulus  

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

MEDIUNIDADE E ORAÇÃO, Editora da FEB). 

   Quando imaginamos que a vida planetária ainda 

tem muito que aprender em relação a si mesma, 

isto, levando em consideração de que cada criatura 

cria para si mesma toda a correnteza de luz ou de 

sombras que passe a construir durante a sua 

romagem pela existência planetária, para que todo 
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bem possa se estabelecer entre todos, sem 

distinção, vamos endereçando para nós mesmos 

algumas breves recomendações, que nos servem de 

diretrizes para a nossa própria felicidade: 

   - Esquecer-se, por completo, em beneficio dos 

outros, especialmente em socorro aos que mais 

sofrem na estrada comum da evolução humana. 

   - Endereçar de nosso próprio bolso todas as 

reservas monetárias existentes que, de alguma 

maneira, possam contribuir para a tranqüilidade 

material dos que, com certeza, estão em maior 

dificuldade financeira do que nós mesmos, até 

porque não podemos desconsiderar a recomendação 

de Jesus para todos os povos, em todos os tempos: 

“Às aves do céu Deus dá o alimento.” (Mateus 

6:26). 

   Por isto, meus amigos planetários, o momento é 

de ajudar, socorrer e servir, sem hesitação, porque 

toda sobra que venhamos a possuir no Plano 

Material, sem sombra de dúvida, será um peso 

enorme na Outra Vida, que fará como que nos 

fixemos a nossa dor particular por anos e, quem 

sabe, séculos a fio, até que venhamos finalmente 

compreender que Caridade é Caridade, nada menos 

do que isto!...  

Elvis Presley                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 21 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Este grande Amigo Espiritual tem 

me dado grandes motivos de alegria mediúnica, porque 

tenho lhe percebido a presença astral com um doce e 

suave toque de amizade que somente poderá existir 

entre criaturas que realmente já estejam em perfeita 

sintonia do amor real; observo-lhe a grande vontade 

em me fazer observar como se manifestam as coisas da 

nossa vida mental, embora na relatividade da nossa 

pessoal capacidade de observar e compreender, já que, 

segundo sabemos pela Doutrina, todo o cuidado será 

sempre pouco no que diz respeito a nossa ”curiosidade” 

de ver como se manifestam os complexos e cariados 

fenômenos do Além-Túmulo, cabendo a cada um de 

nós, Mentor e pupilos, fazer o natural balanceamento 

das necessidades de estudo e aprendizado. 

 

   Neste novo momento, ele ainda aproveita para me 

recordar que eu, dentro de certos limites e sob o 

influxo de certas circunstâncias mentais da parte deles 

mesmos, dos Seres de Luz, tenho a condição psíquica 
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de poder acessar visualmente e auditivamente outras 

Regiões Dimensionais não apenas de nossa simplória 

Morada Terrena, mas as de Outros Orbes espalhados 

pelo Cosmos afora... – Risos. 

 

   Aliás, esta empolgante faculdade clarividente tem me 

dado um enorme conhecimento acerca da Vida 

Espiritual que nos cerca a todos, a que está 

particularmente associada ao campo mental que 

vivemos na Terra Material (5ª. Esfera Espiritual, ou 

Crosta terrestre), facultando-me não somente perceber 

o que existe em termos de topografia como o que vai 

dentro de cada Ser Espiritual, pelo menos em termos 

de pensamentos, sentimentos e emoções – o que vale 

dizer: intenções! –, mais ou menos avançados em 

moral, embora, intuído por eles próprios, eu procure 

me manter de prontidão em relação a minha própria 

curiosidade. 

   É certo, que cada médium poderá dar, de si mesmo, 

as informações que estão mais relacionadas à sua 
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maneira de observar, interpretar e concluir em relação 

ao que existe no Mundo dos Espíritos, seja os Mundos 

da nossa particular Casa Planetária ou de outras tantas 

Estações dos Universos Sem Fim, já que cada sensitivo 

tem uma particularidade mediúnica que lhe toca mais à 

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

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

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

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

personagens cômicos. Sucesso no cinema, apesar de sua carreira ter durado apenas uma 

década, seus filmes arrecadaram mais de duzentos milhões de dólares até sua morte 

inesperada em 1962. Mais de cinquenta anos após sua morte, continua sendo considerada um 

dos maiores ícones da cultura popular.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brentwood_(Calif%C3%B3rnia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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Capítulo # 2: Marilyn Monroe  

“Elvis & Amigos” Vol. 3  

Vidas Unidas 
 

 

   Nesta exata madrugada-manhã, quando, sob a 

assistência de alguns Amigos Espirituais muito 

zelosos, eu prazerosamente me encontrava em 

Desdobramento Astral na companhia de Vivaldo, 

que se encontrava já desperto na cama, pensativo 

em relação às atuais dificuldades que todos da 

existência planetária já estariam passando ou que 
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haveria de passar por força do novo Coronavírus, 

lhe dei a sugestão para que saísse do aconchego da 

sua cama (risos) e se dirigisse para o seu notebook, 

para que juntos, pelos fios invisíveis do pensamento 

voltado para o Amor do Cristo, pudéssemos traçar 

mais algumas palavras de incentivo moral, mais 

detidamente ao seu irmão caçula, hoje com seus 40 

janeiros, e naturalmente que também dedicadas aos 

demais de sua pequena família consangüínea, isto, 

por meio do Grupo Familiar ao qual estão 

conectados pelo whatsapp..., e que esperamos 

possam servir para que outros leitores se levantem 

da tristeza, por mais natural e compreensível que 

seja numa situação como esta, e sigam a diante 

procurando não se esquecer de que o Senhor, a 

todo o momento, nos pede que tenhamos bom 

ânimo (João 16:33)! 

_________________ 

   “Por isto mesmo, que devemos manter a 

paciência e a tranqüilidade, visto que precisaremos 

de nos manter "em isolamento social" ainda por 

algum tempo, então, querido Del, e demais 

familiares, que aproveitemos este período para 

estudar os livros espíritas, que, como espírita 

que sou, servirão para a nossa paz intima e para 

uma aceitação maior sobre as alegrias e as 

tragédias que nos acometem a todos durante a 

nossa estadia no Plano Material, além, é evidente, 

de todo o cuidado e atenção que devemos ter 

em relação a nossa limpeza domestica, enfim, 

em relação a todos os cuidados que já nos tem sido 

orientados pelas autoridades sanitárias do Governo 
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Federal (Ministério da Saúde), e Secretarias de 

Saúde de Estado e Municipal...  

   Pedindo sempre a Deus e aos Bons Espíritos para 

que nos ofereçam ao nosso próprio coração a 

benção do amor, que devemos ter, em primeiro 

lugar, para com Deus, e depois para com os nossos 

semelhantes, aliás, devemos ter em mente que 

muitas e muitas pessoas por ai, sequer, tem a 

alegria e a felicidade de um lar que possa lhes 

acolher neste momento tão dramático da nossa vida 

planetária!...  

 

   Abraços, e muita saúde a todos!!!” 

_________________ 

   E com isto, cremos que valeu, sim, muito a pena 

eu ter me deslocado do meu corpo, transitando por 

regiões astrais de sombras densas, por conta do 

atual sofrimento humano, para ofertar alguma coisa 

de nossa própria alma. 

Marilyn Monroe                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Eu tenho para mim, que esta 

muito querida e graciosa Amiga Espiritual, além de ser 

muito generosa e inteligente, tem um gênio muito 

dado a brincadeiras, isto eu falo por não conhecer, 

da maneira que seria do meu gosto, a sua vida pessoal, 

quando esteve reencarnada entre nós como Marilyn 

Monroe, visto que, há pouco, depois de que ter lhe 

psicografado a mensagem, ela ter aparecido para a 

minha vidência mediúnica sem qualquer roupagem 

astral que lhe cobrisse o corpo espiritual; ou seja, ela 

me apareceu completamente nua e deixando a 

descoberto, como se desejasse me destacar o seu 

belo e bem desenvolvido glúteo, as suas nádegas 

(risos), deixando-me surpreso e ao mesmo tempo 

plenamente convencido de que ai estaria me dando 

alguma instrução acerca da nossa existência espiritual, 

especialmente no que diz respeito a nossa conduta 

moral. 

   Pois, então, tendo transcorrido algumas horas deste 

fenômeno transcendental, veio-me a seguinte intuição, 

que me foi dada por ela mesma:  

   - “Nós, que vivemos na Vida Superior, praticamente 

nem ligamos se estamos com muita ou pouca roupa, 

mais ou menos como ocorria nos tempos da Grécia 

antiga, quando víamos os corpos femininos e 

masculinos serem valorizados pela sua atraente 

estética, entretanto, numa condição de vida moral 

já um tanto avançada, temos como ponto de 

equilíbrio da nossa própria lucidez a natural tendência 

de observarmos não apenas pelo que apresentamos por 

fora de nós, algo bastante natural de se encantar, 

porque na obra de Deus somente tem espaço para o 
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belo e para o que é produtivo, mas essencialmente pelo 

que possuímos de valores eternos dentro de nosso 

coração, já que toda bondade que já temos acolhido ao 

próprio peito haverá de nos forjar, tanto por dentro 

como por fora de cada Espírito, a beleza real que 

somente poderia ser um dom vindo da parte daquele 

que é absolutamente Perfeito!...” 

 

   Não temos, aqui, a pretensão de ser o único médium 

capaz de receber uma visita como a dela, e nestas 

condições, completamente nua, certamente a nos 

incentivar a todos a nudez de valores materiais, visto 

que devem existir acontecimentos semelhantes em 

outras localidades e em outras literaturas, por exemplo, 

porém, não existe nada mais prazeroso para mim, pelo 

menos para mim, na condição de homem, do que poder 

apreciar tanta graça e tanta beleza de uma Entidade, 

verdadeiramente, da Luz. 
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   Por outro lado, tenhamos em mente que, desde o 

nosso Livro # 1, eu venho narrando muitos dos 

episódios espirituais que tenho experimentado sobre a 

Sexualidade Transcendental. 

   Sem dúvida, que ela se trata de um lindo anjo de 

Deus. 
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Maureen O'Hara, nascida Maureen FitzSimons. (Dublin, 17 de agosto de 1920 -

 Boise, 24 de outubro de 2015), foi uma atriz e cantora irlandesa. Ficou conhecida por 

interpretar heroínas fortes e apaixonantes com notável sensibilidade. Trabalhou 

diversas vezes com o diretor John Ford e com John Wayne, seu amigo de longa data. 

Sua autobiografia, intitulada 'Tis Herself, foi publicada em 2004 e tornou-se um best-

seller do New York Times.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maureen_O%27Hara 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1920
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https://pt.wikipedia.org/wiki/2015
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_Irlanda
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Capítulo # 3: Mauren O´Hara  

“Elvis & Amigos” Vol. 3  

Certamente, Unidos 
 

 

   Da mesma maneira como foi executada a 

mensagem da querida Marilyn, criatura bondosa e 

cheia de piedade por aqueles que mais sofrem e 

gemem, vamos ofertando aos amigos do Planeta 

mais uma pequenina mensagem do nosso próprio 

coração, embora estejamos transmitindo a mesma 

de maneira que o nosso médium Vivaldo tenha a 

impressão que venha dele mesmo, sim, porque, na 

realidade, cada palavra, como cada virgula, foi 

construída pelo amor que temos devotado aos que 
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vivem em solo planetário e que, de certa maneira, 

tem nos buscado a assistência pelo poder da prece 

que fazem no silêncio de si mesmos, sem que 

estejam nos endereçando de maneira direta esta ou 

aquela petição; antes de tudo, rogando diretamente 

de Deus, e de uma maneira geral dos Bons 

Espíritos, a intercessão que crêem merecer pelo fato 

de Jesus ter nos alertado com a seguinte sentença:  

_________________ 

“Pedi e vos será dado; buscai e achareis; batei 

e será aberto para vós.” 
 

– Mateus 7:7. 
(O Novo testamento, do original em grego,                     
Haroldo Dutra Dias, 1ª. edição, CEI, 2010). 

_________________ 

   Aqui, ainda, estamos nos direcionando mais 

detidamente aos queridos componentes da Família 

Cabral, pelo whatsapp, grupo virtual de familiares 

consangüíneos do nosso estimado Vivaldo.  

   Então, vejamos como desenvolvemos o nosso 

simplório pensamento em resposta a uma postagem 

que foi realizada no Grupo e que dizia respeito ao 

quadro de providências, urgentes e necessárias, que 

haviam sido tomadas pela egrégia Prefeitura da 

Cidade de Salvador, Bahia, acerca do Covid 19: 

_________________ 

   “Graças a Jesus, querida I., as coisas por aqui, na 

Bahia, que dizem respeito a esta pandemia, que nos 

reporta a aquelas do Século XIII (Peste), tem sido 

encaradas pelas nossas autoridades estaduais e 
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municipais como algo 'de super gravidade', como 

não poderia deixar de ser numa sociedade 

mais ou menos responsável e consciente das 

suas responsabilidades de conjunto, até porque 

a imprensa (mídia) mundial tem nos dado a 

conhecer as dores e as tragédias dos que, por 

exemplo, vivem na Europa; mas, como sabemos ou 

deveríamos saber, todo o mal tem o seu começo, 

seu meio e o seu fim, a exemplo da grande China, 

que depois de ter passado pelo sofrimento que 

passou já começa a liberar o sagrado e multimilenar 

povo chinês para retomarem a sua vida de costume, 

claro que, como espíritas que somos, podemos 

facilmente deduzir que eles, os chineses, devem 

estar saindo disto tudo bem melhor (moralmente) 

do que quando iniciaram...  

   Que Oxalá seja louvado!!  

   Beijos e muita paz!!” 

_________________ 

   E dentro deste contexto de doença, tratamento e 

cura, fiquemos na lembrança do Evangelho, que 

acima de qualquer coisa nos recomenda a pratica do 

bem maior, como antídoto o definitivo para todas 

as anomalias físicas e mentais. 

Maureen O´Hara                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 24 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Curiosamente, esta muito amada 

Mensageira da Vida Maior, por mais grave que seja o 

assunto a ser tratado, se manifesta para mim como se 

tão sérios problemas não lhe atingissem o ânimo, sim, 

porque o seu Espírito, belo e atraente, parece bailar em 

torno de minha acanhada figura humana, de maneira a 

me deixar perceber que ela, segundo ela mesma, está 

vendo o mundo gemendo por força do amor que Deus 

deposita no coração do homem planetário, agora, em 

forma de uma doença que nos convida a sermos mais 

solidários e generosos uns para com os outros, 

favorecendo-nos com a alegria de podermos ser úteis, 

mesmo que seja no circulo muito individualizado das 

nossas relações familiares, até porque, ainda segundo 

ela, na sua grande maioria, os seres planetários haviam 

se esquecido de como tratar a sua família, de como lhe 

render o carinho e a atenção devida e que, hoje, vemos 

ser observada por todos aqueles, pelo menos por todos 

aqueles que temem a morte, que são obrigados a lhe 

observar pelas contingências da saúde em risco. 
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   O momento é de muita prece, não existe dúvida 

quanto a isto, que fará com que nos unamos a Deus, 

mas também de muita ação, criando em nosso espírito 

a resistência para todo o mal, pela pratica da Caridade, 

procurando fazer todo o bem possível, mesmo que seja 

a conta gotas e somente entre aqueles que estão, neste 

momento, ligados a qualquer um por força da urgente 

necessidade familiar. 

   Que Jesus a abençoe e nos proteja a todos. 
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Vicentina de Paula Oliveira, conhecida como Dalva de Oliveira, (Rio Claro 
SP, 5 de maio de 1917 — Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1972) foi uma 
consagrada cantora luso-brasileira, sendo considerada "uma das mais 

importantes cantoras do Brasil. Dona de uma voz poderosa, cuja extensão ia 
do contralto ao soprano, marcou época como intérprete". 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dalva_de_Oliveira  
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https://pt.wikipedia.org/wiki/1972
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Capítulo # 4: Dalva de Oliveira  

“Elvis & Amigos” Vol. 3  

A Beleza (Real) da Vida 
 

 

   Não podemos crer que para a Vida Universal 

possa existir, da parte de quem quer que seja, a 

capacidade de impor limite à Criação, a não ser 

aquele dado pelo próprio Criador, que na sua 

perfeição somente nos ofertou uma insignificante 

parcela do que Ele tem em si mesmo, visto que não 

podemos aceitar algum Ser tão belo, tão formoso e 

tão atraente quanto Ele mesmo, embora tenha nos 

dado parcialmente a condição de seres perfeitos 

(Mateus 5:48); com este pensamento muito lógico e 

racional é que podemos compreender as palavras 

de Vivaldo ao traduzir as belezas da Vida Espiritual, 

como ele fez um pouco mais atrás em relação à 

querida aparição de Marilyn Monroe, completamente 

nua diante de seus olhos e perceptível aos seus 

sentidos humanos (efeitos físicos), sim, sentidos 

também, porque se ele, assim, tivesse desejado 
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poderia ter lhe tocado as próprias carnes macias, 

branquíssimas e deslumbrantes, para que lhe fosse 

possível apreciar a natureza de sua estrutura físico-

astral, aliás, como em outras oportunidades ele já o 

fez, quando pode observar os corpos belos e 

naturezas delicadíssimas dos Seres de Luz que, 

vez por outra, vem lhe dando a alegria de verificar 

como se manifesta a Beleza (Real) de Além-Túmulo, 

tudo transcorrendo na mais tranqüila paz dos 

habitantes da Vida Espiritual Superior, isto, para 

que ele mesmo não caia na loucura de duvidar de 

sua própria visão mediúnica e sentidos físicos, 

porque no passando planetário, quanto no presente, 

o que não tem faltado são pessoas que por mais 

que vejam e ouçam, não vêem e nem ouvem 

(Marcos 4:10-20), porque não desejam aceitar uma 

realidade que, segundo sabemos, haverá de 

forçar a transformação de cada um de nós, tendo 

em vista uma realidade que se manifesta para 

qualquer um, quando temos a capacidade e o 

merecimento de já entretê-la, como um convite 

(compulsório) à melhoria de nós mesmos!... 

 

   Se afirmamos que não cremos, não é porque não 

compreendemos, mas é porque não desejamos 

acreditar, cedendo às pseudo-belezas do Plano 

Material, para que, infantilmente, continuemos da 

maneira como a maioria de nós nos encontramos: 

psicologicamente acomodados ao atraso moral. 

 

Dalva de Oliveira                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Quando paramos para meditar 

um pouco melhor nas palavras que nos são dirigidas 

pelos nossos Espíritos Amigos, tendo como ponto de 

apreciação a nossa vida humana como um todo, 

salvaguardado as raras exceções de costume, vamos 

verificar que eles realmente sabem o que dizem, pois 

se baseiam por fatos que nos deixam constrangidos, 

quando vemos se destacar ainda pelo mundo afora uma 

correnteza enorme de pessoas, às quais devemos 

também nos incluir, que desconsideram por completo 

as orientações de Jesus, mesmo reconhecendo que o 

Cristo é uma Personalidade de valor inestimável para o 

progresso moral Plano Material no que diz respeito ao 

trato que devemos ter de uns para com os outros, mas, 

infelizmente, deixado de lado, ou para trás esta idéia, 

porque ainda prezamos muito mais a companhia de 

Mamon do que a de Deus, como nos recomenda e nos 

alerta o Seu Evangelho de Luz!... 
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   No que se refere ao fenômeno transcendental que 

temos podido ver e sentir, em relação aos Espíritos 

Amigos, vez por outra, no meu caso específico de 

mulheres-Espíritos (risos), estarem se materializando 

ou se semi-materializando para mim seminuas, ou 

completamente nuas, isto, claro, que tem haver com 

a minha atual missão na Genealogia de Jesus, como 

se de mim mesmo estivessem sendo manipulados 

elementos psíquico-hereditários, como tem ocorrido, 

que dizem respeito a capacidade que todos possuímos 

de sentir e reproduzir, evidentemente que nos dando 

a todos um quadro mais vivo sobre as ocorrências que 

dizem respeito a sexualidade que trazemos dentro de 

nosso próprio Espírito...  

   Ela, também recomenda ao nosso leitor que busquem 

a excelente obra de Alexander Aksakof: “UM CASO DE 

DESMATERIALIÇÃO”, pela Editora FEB, em particular 

no episódio: Testemunho do Príncipe Emile de Sayn 

Wittgenstein, que como já sabemos, pela nossa obra 

original: “SÃO LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), trata-se 

de uma de minhas vidas passadas. 

   Como já nos disse o Espírito Emmanuel, pelo Chico 

Xavier: somos Espíritos-Sentimentais. 
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Elizabeth Victoria Montgomery (Los Angeles, 15 de abril de 1933 —
 Beverly Hills , 18 de maio de 1995) foi uma atriz norte-americana cuja carreira 
se estendeu por cinco décadas. Ela é lembrada principalmente por seus papéis 

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

 

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

“Elvis & Amigos” Vol. 3  

Sem Olhar para Trás? 
 

 

   Eu tenho passado a maior parte do meu tempo 

estudando sobre o campo mental que envolve a 

existência terrena (5ª. Esfera), não porque eu seja 

uma ardorosa amante da Ciência, não é por causa 

disso, mas pelo fato de estarmos tratando de um 

assunto que deve ser do interesse de qualquer 

Espírito desencarnado, pelo menos daquele coração 
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que já esteja mais ou menos interessado em fazer 

alguma coisa pelos que deixou para trás na vida dos 

mortais, especialmente quando se encontra disposto 

a fazer incursões astrais na existência humana com 

a intenção de ajudar aos irmãos que, de alguma 

maneira, já se encontram dispostos a caminhar com 

o Cristo, sem olhar para trás!... 
 

   Então, neste exato ponto de nosso diálogo, o 

amigo leitor poderá pensar que me pegou em 

alguma contradição, já que ao mesmo tempo em 

que estou relatando a minha caminhada para 

trás (Lucas 9:62), para a retaguarda de nossa vida 

para levantar, pelo menos tentar, os mais sofridos, 

eu também trago a advertência de Jesus para não 

olharmos para trás...  
 

   De qualquer maneira, meditando na mensagem 

Evangélica com a atenção que ela merece, veremos 

que, do ponto de vista moral, ela não nos impede 

de voltar sobre os próprios passos para auxiliar e 

servir a quem clama pela migalha do nosso amor e 

da nossa urgente caridade, que são uma só coisa, 

e dentro deste contexto de solidariedade é que vou 

procurando me aperfeiçoar nos temas relativos à 

personalidade humana, que se hoje trava uma luta 

intensa consigo mesma, sem saber ao certo se 

“sobe” ou se vai “descer” na Escala Espírita, 

certamente que terá um futuro, sem fim, para 

aprender como deve proceder em relação a sua 

própria ação no bem, mesmo que seja pela dor. 

 

Elizabeth Montgomery                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 25 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Desde que eu comecei a perceber 

que ela começaria a psicografas, eu sequer me dava 

conta do que ela haveria de nos trazer para a reflexão; 

quando, assim que eu terminei a sua mensagem, 

passei a recordar de que, em outras de suas 

mensagens, ela já havia tratado de nos deixar 

informados que em sua Dimensão do Astral (a 9ª. 

Esfera) existe a possibilidade de cada residente poder 

acessar o que vai no pensamento das demais Entidades 

(pessoas!) que por lá estão morando; não como uma 

obrigação, mas levando em consideração o estagio 

evolutivo em que se encontram no momento, que lhes 

dá a tranqüilidade de se colocarem “a descoberto” uns 

para os outros, sem que isto impeça-os de, também, se 

precaverem dos perigosos pensamentos intrusos, ou 

indesejados, que podem lhes acessar a intimidade, 

mental e sentimental, com más intenções...  

   O que nos leva a crer, que, mesmo na sua Região do 

Espaço Invisível, os que lá residem, pela evolução 

moral que já alcançaram, não se encontram totalmente 

livres do assedio dos Seres das Sombras, algo como 

vemos nos filmes de ficção cientifica, quando muitos 

seres de regiões obscuras do Universo conseguem 

invadir locais, ou planetas, que estão sob a jurisdição 

de Personalidades mais ou menos evoluídas em moral e 

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

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

de 1950 e 1960. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor 
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Capítulo # 6: Elizabeth Taylor  

“Elvis & Amigos” Vol. 3  

Quem Devo Ser? 
 

 

   Eu tenho pensado bastante sobre o grande 

dilema que tem acometido os irmãos da existência 

planetária nos últimos meses, isto eu falo em 

relação ao dramático Covid 19...  
 

   Não que estejamos demasiadamente preocupados 

com o que pode acontecer fisicamente com cada 

criatura reencarnada que venha a contrair esta 

(nova) peste do Século 21, afinal, minhas amadas 

crianças da Terra Material, todos nós, sem qualquer 

distinção, estamos sujeitos a pegar uma doença e 

rumar para novas Existências, seja ainda no Mundo 

em que vivemos ou em outras Regiões do Universo, 

pelo fenômeno natural da morte, mas exatamente 

porque, isto, tudo tem levado as pessoas a se 

comportarem como elas gostariam de ser, mas não 

como elas tenham sido ou já o são, e dentro desse 
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complicado modelo de “ser ou não ser”, temos 

nos deparado com irmãos, mesmo entre os que já 

se consideram espíritas, completamente dispostos a 

não serem o que deveriam realmente ser... 
 

   Eu, sinceramente, espero que vocês estejam me 

compreendendo? – Risos. 
 

   É de doer, mas, pasmem vocês, existe ainda 

muitos de nós, que mesmo atravessando uma 

situação pandêmica como esta, se comportando 

como devem se comportar, no íntimo estão 

tramando voltarem a ser como antes, sem que nada 

disto possa ou venha a lhes modificar 

definitivamente a índole, como se de Deus somente 

desejassem ficar curados da Covid-19, sem se 

darem conta que Deus não é bobo, que na hora 

certa haverá de nos endereçar algum outro tipo de 

enfermidade, e quem sabe mais perigosa do que 

esta, para que na louca pretensão de tentarmos, 

novamente, ludibriar a Justiça Divina, não 

sejamos esquecidos pela dor e nem pela morte, que 

haverá de nos acolher a todos, mesmo a nós que já 

nos encontramos desencarnados, para nos remeter, 

individualmente e/ou coletivamente, ao mundo 

planetário que haveremos de merecer, visto que o 

Criador opera os seus milagres, se assim podemos 

nos expressar, por meio de mil modos diferentes. 
 

   Façamos a nossa melhoria interior, aproveitando-

nos de toda sorte de experiência, para que a saúde 

real se estabeleça em nós pelo poder do Amor.  
 

Elizabeth Taylor                                    
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 26 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Já dá para perceber como os 

Espíritos Amigos estão encarando a nossa atual 

provação humana; pouco ou quase nada, posso assim 

afirmar, estão considerando as nossas dores atuais, 

aliás, quem já transita pela Doutrina Espírita há mais 

tempo, ou então aqueles que já tiveram a oportunidade 

de estudar os livros de André Luiz, pelo Chico Xavier, 

poderá compreender melhor que, por mais que estas 

Entidades da Luz se compadeçam das nossas muitas 

agruras físicas, ou materiais, o foco deles é verificarem 

se, a despeito de todas estas agruras, estamos 

procurando fazer aquela mudança interior tão urgente 

para que, de certo, estas mesmas, ou outras, agruras 

não venham a se perpetuarem em nossa vida por 

longos anos, quem sabe até para depois da perda do 

nosso corpo somático. 
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   Isto, me faz recordar uma passagem de Jesus: “Ali 

haverá o pranto e o ranger de dentes...” (Lucas 

13:28), mas o que, infelizmente, eu tenho visto no 

decorrer dos anos, particularmente no período dos 

últimos 24 anos que tenho me dedicado à mediunidade, 

são até mesmo os espíritas, particularmente estes e 

estas, não darem a importância devida às advertências 

evangélicas, sequer as da própria Doutrina, quase que 

completamente entregues aos interesses da existência 

materialista, muito mais tocados pelas coisas de 

Mamon do que pelas coisa sagradas da nossa Vida 

Imortal, a de Deus...  

   Aqui não vai qualquer crítica injustificada, mas mais 

uma sincera advertência para que todos nós, enquanto 

crentes no Senhor, não nos esqueçamos que Ele irá nos 

julgar palas ações, antes das intenções; e olha que o 

que não tem faltado por ai são “boas intenções”, como 

se o Inferno já não estivesse abarrotado delas (risos). 

   Evidentemente, que quando vemos o Livro dos 

Espíritos, de Allan Kardec, nos esclarecer sobre este 

emblemático pensamento filosófico, o de que, segundo 

os Espíritos Superiores, Deus, antes da nossa ação, 

nos julgará pelas nossas intenções, o inverso do 

que acabamos de dizer mais acima, certamente estaria 

dizendo em relação às boas e honestas intenções, 

diametralmente diferente do que temos visto aqui e ali 

durante a minha atual, e também, pobre romagem pela 

Terra Material. 

   Sigamos em frente, com o Cristo. 
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Esther Jane Williams (Inglewood, 8 de agosto de 1921 — Beverly Hills, 6 
de junho de 2013) foi uma nadadora e atriz estadunidense... Antes de entrar 

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

Carolina do Sul e foi modelo profissional... 
 

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

“Elvis & Amigos” Vol. 3  

Quem Devo Ser? 
 

 

   Minha gente! Contra o Covid 19 – que se trata 

de uma: Entidade! –, quanto para qualquer outro 

tipo de doença ou enfermidade, somente teremos 

como antídoto final: O AMOR!... 
 

   Uma coisa tão simples de se compreender como 

esta, não pode ser difícil demais de se por em 

pratica, claro, porque se, geralmente, o sentimento 

humano se oferece mil brechas distintas de fazer o 

mal, a si mesmo e aos outros, o que é pior ainda 

(risos), não podemos cogitar que, de nossa parte, 

por mais medonha que seja a nossa personalidade 

atual, não sejamos capazes de superar o mal moral 

e fazer todo o bem que for preciso, e olha que aqui 

eu estou me dirigindo a cada criatura viva, sem me 

retirar deste ‘balaio de gatos’ (já pedindo o perdão 
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de todos os bichanos! – Risos...), e por este meio 

muito suave – porque a Caridade produz dentro de 

nós mesmos um doce fluido de paz, saúde e alegria 

–, sim, curar todas as mazelas e as anomalias que 

estejam a devastar os corpos e as mentes dos que, 

por enquanto, não sabem como verdadeiramente se 

comportar diante dos seus demais irmãos de 

romagem planetária...  
 

   Evidentemente, meus filhos, que enquanto o 

Plano Material, como um todo, não se comprometer 

com a solidariedade que devemos nos devotar uns 

aos outros, em todos os momentos, pelo bem, de 

alguma maneira todos, eu disse todos, terão que 

sofrer, pelo fato de nenhum Espírito reencarnado, e 

agora eu me dirijo especialmente a vocês da Terra 

Material, estar completamente imune às doenças 

que trazem lágrimas e sofrimentos, sem escolher 

um destino certo!... 
 

   Como se costuma dizer por ai: “Estamos todos 

no mesmo barco... O que atinge a Chico, 

atingirá também a Francisco.” 
  

   Confiemos em dias sempre melhores, mas não 

nos esqueçamos que temos o dever de fazer o bem 

não somente para nós ou para os do nosso grupo 

familiar, mas para todos aqueles que, de alguma 

maneira, foram colocados por Deus na mesma 

embarcação planetária a qual precisamos zelar e 

proteger, elevar e acudir, como irmãos espirituais e 

filhos de um mesmo Pai Celestial. 
 

Esther Williams                         
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 26 de março de 2020) 
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   Nota do médium: As palavras de Ester me tocaram 

também fundo a alma, especialmente por ela ter nos 

dado a conhecer que esta pandemia do Coronavírus ser 

uma Entidade Extraterrestre (real e viva), ou seja, 

uma Personalidade Independente, que, segundo 

ela, tem se nutrido da falta nossa de amor e de 

caridade, pela maneira egoística que a maioria de nós, 

ainda, temos nos tratado, ou vínhamos nos tratando, e 

isto vamos verificando pelos meios de comunicação..., 

estes, hoje, mais conscientes da gravidade do 

momento, se dedicando a ajudar as instituições de 

governo e sociais do planeta inteiro na difusão da 

maneira como devemos agir com zelo pela nossa saúde 

e pela das demais pessoas, todos, governos e 

sociedades, em geral, imbuídos de se socorrerem 

uns aos outros, pelo bem de nós mesmos; quando, de 

coração, esperamos que tudo venha a nos favorecer 

com um mundo verdadeiramente melhor de se viver, e 

conviver.  

 

“O Predador (em inglês: Predator) é um filme americano de ficção científica de 1987 dirigido 

por John McTiernan. Ele é estrelado por Arnold Schwarzenegger como o líder de uma equipe 

de forças especiais de elite que estão em uma missão para resgatar reféns do território 

guerrilheiro na América Central...” (https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Predador). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
https://pt.wikipedia.org/wiki/Americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_de_fic%C3%A7%C3%A3o_cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/1987_no_cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/John_McTiernan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Predador


              Livro # 117: “Elvis & Amigos – Vol. 3” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

80 

 

   Claro, que quando ela nos alerta quanto ao fato de 

qualquer um de nós, habitantes da Terra, poder 

desencarnar durante esta pandemia, “por estarmos 

todos no mesmo barco planetário”, não podemos 

perder de vista que os bons, os generosos, enfim, as 

pessoas de bem seguirão para Mundos Felizes; 

enquanto que as pessoas egoístas, evidentemente, que 

haverão de seguir para Mundos atrasados, condizentes 

com a sua personalidade. 

   Mas, como não temos bola de cristal para sabermos 

quanto ao nosso próprio destino, para depois da morte, 

quando ela vier, hoje ou daqui a 50 anos, por exemplo, 

quem sabe, o melhor que temos a fazer é orar, pedindo 

a Jesus Cristo que nos dê resistência para vencermos o 

momento atual, nos cuidando, e um coração cheio de 

amor, para que façamos o bem, dentro de nossas 

humildes possibilidades, que seja.  

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

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

cujo trabalho a peça foi baseada. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Audrey_Hepburn 
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Capítulo # 8: Audrey Hepburn  

“Elvis & Amigos” Vol. 3  

Amantes uns dos Outros 
 

 

   Meu povo de Deus! Não podemos desistir de 

lutar pelos nossos ideais; precisamos estar na linha 

de frente com o Cristo, o Salvador Supremo do 

Mundo, para que, unidos pelo bem geral, pela 

felicidade individual de cada um de nós e coletiva de 

todas as sociedades do Planeta, possamos encontrar 

um equilíbrio moral que possa nos assegurar uma 

existência de paz, não a paz do “mar morto”, como 

já nos alerta: O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

mas aquela tranqüilidade que somente poderá ser 

alcançada e vivenciada pelos que já acolhem em 

seu coração a benção da Caridade; sim, sempre 

ela, por mais que muitos tentem lhe desconsiderar 
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o sublime caráter, quando, enfim, todos possamos 

vivê-la como nos orienta a Doutrina dos Imortais, 

sem qualquer nódoa que possa lhe desnaturar a 

divina missão, que é a de fazer com que todos os 

povos do Planeta passem a viver como verdadeiros 

irmãos universais: se respeitando, se considerando 

e se entre ajudando, como o Cristo nos convidou a 

sermos: amantes uns dos outros!... 
 

   Não temos duvida de que as dores de vocês, em 

relação mais direta com o Covid 19, ataca não 

somente o corpo, mas, em especial, os vossos 

Espíritos, deixando-nos profundamente ansiosos 

para saber se vocês haverão de aproveitar mais 

esta convocação geral do Senhor, que nos pede 

solidariedade não somente por nós mesmos, e pelos 

nossos, mas por todos aqueles e aquelas que estão 

pelo mundo, desamparados por tudo e por todos, 

sim, não duvidem disso, pois que existem muitas 

criaturas, nossas irmãs em Cristo, que da vida 

humana nada mais tem recebido senão o desprezo 

daqueles de nós que, tristemente, se imaginam 

imunes às tragédias, como se o Todo-Poderoso não 

estivesse atentamente nos escutando a própria 

desgraça pessoal!... 
 

   Continuamos rogando de todos vocês: 
 

   - Fé. 
 

   - Esperança. 
  

   - Caridade. 
 

Audrey Hepburn 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Esta é outra mensagem que me 

tocou fundo a alma, não que as demais não tenham me 

agradado, longe disso, mas porque, de alguma 

maneira, esta Mensageira da Vida Maior, me evocou os 

quadros tristes das vidas que seguem em países com 

bem mais carências materiais, por exemplo, do que o 

nosso abençoado Brasil, ainda mais quando estamos 

atravessando esta pandemia, que, em algum momento, 

pela bondade de Deus, haverá de passar, mas que sem 

dúvida poderá causar maiores estragos nestas regiões 

mais empobrecidas do mundo do que em nosso pais, 

que, diga-se de passagem, precisará urgentemente de 

se solidarizar, o quanto for possível, com outras nações 

menos afortunadas que a nossa, criando, como é da 

sua própria índole espiritual, meios de exemplificar para 

as demais nações o quanto ainda pode se considerar: O 

Coração do mundo, a Pátria do Evangelho, como já 

nos disse o Espírito Humberto de Campos, por Chico 

Xavier (FEB), algo que precisamos fazer não apenas 

agora, meus amigos, mas em todas as épocas e em 

todos os tempos. 
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   Um acontecimento que também me marcou muito, 

foi quando eu assisti ontem pela TV Bahia (Rede Globo 

de Televisão), aqui em Salvador, Bahia, um gracioso 

grupo de jovens mulheres se unindo para, pela 

internet, ou pelo bairro que moram, conseguirem 

recursos financeiros para continuarem mantendo os 

salários, ou proventos, de pessoas que, de alguma 

maneira, trabalhavam para elas, e para outros, no dia a 

dia de suas vidas, aliás, elas mesmas ajudavam e 

procuravam a ajuda de outras pessoas, no bairro classe 

alta que elas residem, pelo menos, para custearem os 

salários de pessoas muito simples que absolutamente 

precisam da ajuda de todos...  

   Como nos ensina o “Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, de Allan Kardec:  

   - Seriam espíritas estas mulheres? 

   - Que importa a sua procedência religiosa, o que nos 

importa mesmo é o amor ao próximo que elas têm 

demonstrado com as suas atitudes.  

   Que o Senhor da Vida às abençoe. 
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de junho de 1926 —

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

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

cabelos loiros e as suas formas voluptuosas.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brentwood_(Calif%C3%B3rnia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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Capítulo # 9: Marilyn Monroe  

“Elvis & Amigos” Vol. 3  

Em Clima de Caridade 
 

 

   Notem que estamos traçando estas poucas linhas 

dando ênfase ao caso do Coronavírus – inclusive, 

com a informação de que este “vírus” se trata, sim, 

de uma Entidade Extraterrestre que, atraída pelo 

magnetismo enfermo da Terra, no que diz respeito 

ao comportamento egoístico dos que aqui habitam, 

veio do seu Mundo com a missão de observar-nos 

os acontecimentos humanitários, visto que, para 

estes seres altamente intelectualizados, de natureza 

profundamente embrutecida, o que lhes interessa 

da nossa sociedade terrena são os nossos pendores 

para ações bélicas, individuais e coletivas, para que, 

como subalternos, venhamos a lhes fornecer o 

material físico, e menos intelectual, que possa lhes 
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garantir a escravidão planetária obrigatória... –, não 

porque tenhamos algum pendor para a tragédia e 

para o sofrimento, mas porque não poderíamos 

realizar uma obra como esta, sob os cuidados de 

Elvis Presley & Clara de Assis, sem nos ampararmos 

no conceito de Solidariedade, aliás, em nenhuma 

de nossas obras anteriores nos esquecemos de 

tratar deste assunto, o da Caridade Sem Máculas, 

e nada mais correto do que, num momento como 

este, quando vemos uma perversa doença esmagar 

tantos corações pelo Brasil e pelo mundo a fora, 

alinharmos a nossa inteligência com o nosso mais 

estreito sentimento de pacificação humanitária, 

pedido encarecidamente, de todos, a hóstia do 

próprio amor, para que o Planeta inteiro, desde este 

exato momento, possa começar a perceber que 

nada somos sem a devotada ajuda de uns para com 

os outros, até porque, como se tem podido verificar 

pelos meios de comunicação: Televisão, Rádio, 

Internet, etc..., se a humanidade como um todo, 

com o coração voltado para Deus, não ouvir as 

nossas Celestes Vozes, mesmo que seja tão 

somente na intimidade de suas consciências, sem o 

amparo direto da Doutrina Espírita, que fique bem 

claro isto: ficaremos na companhia de Seres 

horríveis, que da gente somente desejam os 

serviços medonhos de nossa alma, ainda, muito 

enferma!... 
 

   A recomendação de sempre, e para sempre, a 

partir do que temos visto a humanidade passar, 

embora as dificuldades do caminho: em forma de 

doenças, crimes de toda a sorte, e de um punhado 

de homens e mulheres que, na condição de pseudo-

empresários e governantes, ou de lideres políticos e 

religiosos que tenta nos minar a confiança no Deus 
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Verdadeiro, é a de termos aquele bom ânimo 

evangélico (João 16:33)! 

_________________ 

   Fiquemos agora com mais uma breve postagem 

que o nosso Vivaldo, sob a minha sugestão mental, 

endereçou ao seu Grupo Familiar pelo whatsapp: 

   “I., a nossa parte é crer primeiro nEle... aceitar 

que existe continuidade de Vida, e esta vida aqui é 

terrível pra qualquer um, embora devamos 

trabalhar pela nossa saúde e pacificação, pela 

melhoria deste mundo material...  

   Certa vez, um repórter perguntou ao Chico 

Xavier:  

   - Se de repente o mundo nosso se acabar, for 

destruído por alguma fatalidade, o que será de 

nós?... 

   Sabiamente, o Chico respondeu:  

   - Ora, vamos para outro mundo...  

   Então, I., procure primeiramente "se agarrar" a 

Jesus, e ao Seu Reino, que segundo Ele não é este 

em que vivemos, e não ao que temos por aqui...  

   Hoje, a humanidade está atravessando uma 

grande provação, que se não forem tomados os 

cuidados devidos poderá ser extinta, mas que antes 

de qualquer coisa nos "obriga" a sermos pessoas 

melhores, especialmente nós que somos espíritas...  



              Livro # 117: “Elvis & Amigos – Vol. 3” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

90 

   Claro, vamos ter fé, crer nesta vida atual, lhe 

embelezando pelo nosso trabalho e amor, mas 

antes de tudo: "Busquemos o Reino de Deus", 

como nos orienta o Evangelho...  

   Apego, mesmo, somente ao bem, a pratica da 

caridade, que por ela teremos a certeza de 

salvação, seja na Terra ou em outras Regiões do 

Universo Infinito!!!  

   Beijos minha fofa, agora vou lhe dar um 

descanso; sei que tem coisa ai pra fazer!!!!  

   Te amooooooo!!! 

 

   Abraços, e muita saúde a todos!!!” 

_________________ 

   Contando com a atenção do leitor amigo, pedimos 

ainda que se esforcem para oferecer aos nossos 

irmãozinhos menores (animais) o carinho e o 

cuidado que eles merecem. 

Marilyn Monroe                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Pelo que eu pude observar pela 

minha vidência mediúnica, em relação a esta terrível 

Entidade Batedora (Extraterrestre), caso estivéssemos 

no seu mesmo campo de ação (dimensional), ela seria 

capaz de nos destroçar o corpo espiritual (físico), mas, 

na situação em que nos encontramos do lado de cá, na 

Dimensão terrena (5ª. Esfera), propriamente dita, 

podemos lhe endereçar as nossas (honestas) vibrações 

de paz, de muita paz, que, por sua vez, lhes alcançará 

em cheio, dando-lhe um melhor posicionamento acerca 

de nós mesmos. 

   Ela, a Entidade Batedora (Extraterrestre) Covid-19, 

seguirá com a sua missão planetária, mas encontrará 

resistência em nosso meio sentimental, o que acabará 

por lhe prejudicar, mas não de todo, a tarefa em curso. 

   Como nos diria Jesus: “Vigiai e orai” 
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Clara de Assis, em italiano Santa Chiara d'Assisi, nascida Chiara 

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

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

(ou Ordem das Clarissas). 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_italiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assis_(It%C3%A1lia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1193
https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1253
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_das_Clarissas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_das_Clarissas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clara_de_Assis
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Capítulo # 10: C. de Assis (Co-Autora)  

“Elvis & Amigos” Vol. 3  

Em Clima de Bem-Estar 
 

 

Clara & São Francisco 

   Jesus Amigo! 
 

   Como pequeninos servos do teu grandioso amor, 

pedimos a força necessária para que, Entre os Dois 

Mundos, continuemos neste esforço de Elevação das 

Sociedades humanas, contribuindo com a migalha 

da nossa boa vontade: pelo Bem-Estar de toda a 

existência planetária, na qual, particularmente, 

me encontro engajada em tarefas de socorro e 

alívio aos que nos buscam pelo momento grandioso 
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e sagrado da dor e da prece, que nos chegam, 

Mestre Maior, como raios luminosos a nos carregar 

o próprio coração de mais força e mais resistência, 

visto que a dor e a prece que toca a alma dos que 

sofrem na Terra, também, nos toca profundamente 

o próprio Espírito!... 
 

   Como tem dito os demais Amigos Espirituais, não 

somos insensíveis aos dramas da Humanidade, mas 

não podemos desconsiderar que estamos todos num 

processo de permanente aprendizado das Leis do 

Mais Alto, Obra Eterna de Deus, tentando, aqui e 

ali, cada um ao seu modo e ao seu momento, 

interiorizar cada gota de esperança que o Evangelho 

nos passa, então, Amigo Querido e Muito Amado, 

dá-nos a todos a capacidade não somente de Lhe 

compreender os Ensinamentos, mas, também, de 

lhes por em prática, mesmo que seja na hora 

suprema do sofrimento, enquanto não temos a 

capacidade de Lhe seguir pelo Amor Incondicional... 
 

   Rogo por todos, encarnados e desencarnados, que 

pedem por tua ajuda, e mesmo pelos que ainda não 

lhe conhecem como nós o conhecemos, para que o 

seu manto protetor envolva-nos a todos, trazendo-

nos de volta para a realidade da Caridade!... 
 

   Que a sua vontade esteja sempre acima de todos 

os nossos interesses, por mais justos que possam 

parecer, porque em Ti vemos a Deus, o Pai Bondoso 

e Justo de todo o Universo.  
 

   Assim seja.       

Clara                                             
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Ao final desta sua tocante 

mensagem, com a natural abstração de minha condição 

de intermediário dela, quando eu já me encontrava em 

lágrimas, percebi que as mesmas vinham de Santa 

Clara, que, por sua vez, me observou que a nossa 

atenção mais urgente deve, sim, se dirigir para os 

doentes do vírus (material), levando em consideração o 

cuidado que cada um de nós devemos ter com os mais 

velhos, os idosos, além dos enfermos de qualquer 

condição, que por isso já se encontram debilitados 

imunologicamente, mas que não descuidemos de pedir 

a Deus por todos, por toda a Humanidade, visto que 

ninguém está a margem da Bondade do Altíssimo. 

   Como já nos disse Veneranda: “Tudo passa, só 

não passará a Mensagem Consoladora de Jesus.” 
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   Sigamos a frente, confiando no Cristo, pedindo paz, 

saúde e luz para todos. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos Elvis Presley            

& Clara de Assis                                                         

Com  



              Livro # 117: “Elvis & Amigos – Vol. 3” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

98 

SEGUNDA PARTE 

André Luiz Fala sobre              
Os Códigos de Deus no  

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

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

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

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

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

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

Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi 

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

trabalhou como clínico e pesquisador. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1879
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_P%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacteriologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
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___Capítulo # 11___ 

  

O grande Mentor de Chico Xavier: 

Emmanuel, e a sua                     

ligação (matemática) com a                     

futura VOLTA de São Luis IX 
_____________ 

   À medida que o nosso trabalho vai avançado, 

vamos vendo que podemos fazer alguma coisa a 

mais ao que já tivemos realizado, não importando a 

obra, visto que cada uma delas, das que tem sido 
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alvo da nossa detida atenção, mereceu e continuará 

merecendo a nossa investigação, tendo em vista 

que, num trabalho como este que estamos levando 

a cabo, seria uma imprudência de nossa parte 

acreditar que tivemos ou teríamos a capacidade de 

esgotar o assunto, mesmo que tenha sido em 

relação a uma única obra literária da Doutrina 

Espírita, aliás, isto tem sido observado por cada um 

dos Benfeitores e Amigos Espirituais de Vivaldo, 

que, de alguma maneira, tem oferecido ao Plano 

Material o venerável serviço da Decodificação 

Espírita, apenas dando curso ao que Allan Kardec 

tratou de fazer no século XIX, embora de maneira 

inversa, Codificando a Doutrina dos Imortais!... 

_________________ 

   Aqui, vamos nos aproveitar da rara & HISTÓRICA 

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

Emmanuel, por Chico Xavier, Editora da FEB, do 

ano de 1961 (10/07): 
 

   Nós vamos nos concentrar na Página # 17, que 

simbolicamente nos remete ao: Exato dia (10) e ao 

mês (7) de julho, do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX)..., quando haveremos de 

encontrar a palavra-chave: números, que tudo 

tem haver ao nosso Esquema de Decodificação 

(Matemática) dos Sinais & Códigos Secretos de 

Deus do Espiritismo, que nos dará o seguinte 

quadro-chave: 
 

Palavra-chave: números. 
 

- Contagem de ida... (93). 
 

- Contagem de volta... (34). 
 

   Que podemos deduzir da seguinte maneira: 
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- 93 + 34 = 127... 
 

   Quando: 
 

- 1 + 2 + 7 = 10: O exato dia (10) do 

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

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

   Agora, façamos um pouco diferente: 
 

- 93 (ida) + 34 (volta) + 17 (# da Página) = 

144. 
 

   Quando: 
 

- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

- 4 + 4 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte 

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

_____________ 

   Agora, façamos um pouco diferente a partir deste 

mesmo # 144, dentro do mesmo esquema de 

Códigos (Matemáticos) Secretos para a VOLTA 

de São Luis IX: 
 

- 1 + 4 + 4 = 9. 
 

- 4 + 4 = 8. 
 

   Quando teremos novamente: 
 

- 9 + 8 = 17... 
 

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS NA OBRA DE EMMANUEL,  

POR CHICO XAVIER, REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX !! 
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E a vai encontrando o 

seu espaço entre os adeptos do Espiritismo! 

 



              Livro # 117: “Elvis & Amigos – Vol. 3” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

105 

   Não podemos dizer a você, caro leitor, que seja 

muito fácil de realizar tal façanha, com todas estas 

características investigativas e tão especiais sobre a 

Lei da Reencarnação, entretanto, meus amigos 

planetários, podemos afirmar que a parte Moral 

interessa-nos muito mais do que estes breves 

números & palavras, que, ao seu modo, também, 

nos oferecem excelentes materiais para a reflexão, 

visto que se, aqui, como deverá ser em qualquer 

outro lugar, a parte Moral da Doutrina se destaca 

em primeiríssimo lugar, sem duvida que a sua 

parte Cientifica se manifesta como um excelente 

ponto de apoio ao que Jesus, Kardec & Chico Xavier 

tem nos ensinado a respeito do amor que devemos 

nutrir uns pelos outros!...  
 

 
 

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

André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 28 de março de 2020) 
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   Nota do médium: Neste reduzido esquema, vimos o 

grande André Luiz, o Amigo Espiritual que me dedica a 

sua Assistência pela mediunidade, vimos como os 

quadros referentes à atual VOLTA de São Luis IX se 

mantém íntegros dentro de mais esta obra gigantesca 

de Chico Xavier, tudo se apresentando com o mesmo 

esquema de conseqüência & universalidade de 

sempre.  
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

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

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de 

forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

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

Allan Kardec. 

   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

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

colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 
Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    
 

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

_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 



              Livro # 117: “Elvis & Amigos – Vol. 3” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

113 

 

   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

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

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

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

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

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

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

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 

da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 

bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 

116 obras anteriores. 

 

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

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas 

faculdades psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o 

conjunto de características matemático-mediúnicas que foram 

produzidas e apresentadas até o presente momento, em seu 

conjunto numa impressionante coleção, agora, de 117 livros de 

inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 

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

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

excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 

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

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

de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 

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

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

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

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da 

História, facultando desse modo uma maior precisão 

numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 

Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 

perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 

cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 

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

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

para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 

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

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

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

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

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

como ficou evidente nos registros fotográficos 

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

ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 

dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 

técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 

tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

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

uma prova material, mesmo que circunstancial, e 

documental, particularmente em torno da “Reencarnação 

Programada da Família Real de França” do século XIII, 

assim como a do século XVII – como apresentado de maneira 



              Livro # 117: “Elvis & Amigos – Vol. 3” – Elvis Presley & St. Clara/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

118 

consistente no livro: “A Reencarnação Programada & Múltipla 

na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 

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

Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

de 03/2020, em “Elvis & Amigos– Vol. 3”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 

com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 

caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos Elvis Presley            
& Clara de Assis                                                         

Com  
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_________________ 
 

 

Priscilla, Lisa & Elvis Presley. 

FIM 
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_________________ 
  

        
 

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática, 
mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos 
os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o 

nosso próprio coração no conteúdo da obra original:  
 

“ELVIS & AMIGOS” (VOL. # 3).  
Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, março de 2020) 
_________________ 

  

- 1ª. versão:  03/2020  
 (Arquivo disponível no nosso Site Espírita).                                                                       

 
_________________ 

 

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

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

www.facebook.com/vivaldo.psfilho   

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

OS ARQUIVOS (EM PDF) DE TODOS OS 117 LIVROS PSICOGRAFADOS 

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

INTEIRAMENTE GRATIS!                                            

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 

http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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Elvis Presley, A Reencarnação do Rei Daví (Bíblico). 

 

Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de  

Francisco Cândido Xavier 
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Elvis & Amigos – Volume 3 
 

A nossa intenção é a de vermos os nossos irmãos terrenos sempre 

felizes, estimulados à felicidade pela pratica do bem, onde quer que 

ele se faça necessário; conscientes de que não conseguiremos 

conquistar este deleite da Alma do Cristo se não for pela nossa 

obstinada vontade de ver as demais pessoas tão felizes e alegres 

quanto nós mesmos, pensando na existência como uma dádiva 

verdadeiramente de Deus, que quer nos ver alegres, muito alegres, 

mas naquela alegria que não tem qualquer associação com a 

infelicidade alheia!... 

Embora as dores, saibamos que existe um Controle Maior que vem 

dos Céus, que nos oferece meios de escapar dos muitos abismos que 

a reencarnação, geralmente, nos dirige, como provas ou expiações, 

contudo, se tivermos fé, esperança e caridade, tenhamos a certeza 

de que todos os males passarão, se não hoje, com certeza que            

logo, logo, amanhã. 

Elvis Presley (Espírito)                                                               

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                      

(Salvador/BA, 28 de março de 2020) 

    

OBRA MEDIÚNICA SEM FINS LUCRATIVOS,                                           

BY “A FALANGE DA VERDADE” – 03/2020.                                                                         


	VOLUME 3 – Com Diversos Espíritos
	V o l u m e  # 3
	Elvis & Amigos
	Com Espíritos Amigos
	(...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo princípios de origem Superior, atentem para a importância do extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no tempo”, do confrade Hér...
	Segunda-feira, 23 de maio de 2011
	O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA
	O CÓDIGO SECRETO DO ESPIRITISMO



