
                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 1 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

 SEMPRE À LUZ DA OBRA DE                                     

ALLAN KARDEC & CHICO XAVIER 

 

Se é certo que Kardec Codificou a Doutrina Espírita, por nossa vez, depois 

de tantas e seguras observações Matemáticas-CHAVES, afirmamos que não 

há como deduzirmos em contrário: Vivaldo P. S. Filho, a autêntica 

reencarnação do Rei Santo de França, vem Decodificando                                     

a Revelação Espírita. (Reencarnado) 
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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.                                                         

 

www.vivaldoespiritismo17.com.br 

______________________  

 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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___________________ 

“Que todos operem na difusão da verdade, 
quebrando a cadeia férrea dos formalismos impostos 

pelas pseudo-autoridades da cátedra ou do altar, 
amando a vida terrena com intensidade e 

devotamento, cooperando para que se ampliem as 
suas condições de perfectibilidade, convencendo-se 

de que as suas felicidades residem nas                      
coisas mais simples.”  

 

  
 

– EMMANUEL 
 

De Emmanuel/Francisco C. Xavier, “EMMANUEL”, 

Capítulo # XXVII, 2ª. Edição, pela Editora da FEB. 

___________________ 

 

 

 



                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 4 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

 

 

 

 

   

Luis VIII São Luis IX

. 

Quanto ao caráter de seriedade (sem severidade!), das 

Comunicações apresentadas no decorrer da presente obra 

original... 

, podemos humildemente 

assegurar que é dos mais respeitáveis, concluindo a partir 

daí que os postulados do Espiritismo estão sendo                          

integralmente respeitados. 

Nota: Extrato da Obra original... . 

 



                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 5 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

A Saga Continua                     

SÃO LUIS IX                 

Um (Novo) Estudo-CHAVE para a 

Decodificação dos 

 

     

UMA NOVA OBRA EVANGÉLICA, MEDIÚNICA, E DE 

PESQUISA, À LUZ DE ALLAN KARDEC, 

FRANCISCO C. XAVIER, E DA BÍBLIA SAGRADA 

(O ANTIGO E NOVO TESTAMENTOS).  

Pelo Médium                                                
Vivaldo P. S. Filho 

Pelos Espíritos de Luz                                                                                 

André Luiz, Canuto Abreu                          

& Hernani G. Andrade                                                       
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DESVENDANDO A 

DO ESPIRITISMO 

 

Os Espíritos ANDRÉ LUIZ, CANUTO ABREU & HERNANI G. 

ANDRADE, por meio de Vivaldo P. S. Filho, dão prosseguimento 

aos seus Estudos-CHAVES sobre os Sinais, Códigos & Enigmas 

(Matemáticos) Secretos de Deus pela Revelação Espírita. 
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Os Diretores Espirituais                                                              
do Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

Capa Revista em 15/03/2018, embora mantendo na                        
integralidade o mesmo conteúdo do livro original que levou                           

cerca de 16-17 anos para ser concluído. (166 pág.) 

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

capacidade transmissora. 
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Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa 

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

É que, nos tempos atuais, o Mundo Espiritual está a 

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE CURA – 
Relatos de um Médium Espírita", Organizado pelos 

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

Difusão Espírita, 1990, Araras/SP), prefaciada pelo 
Espírito EMMANUEL, em psicografia do grande e 

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

tem ele mais de 130 livros publicados, dentre os quais: 

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

os demais: de sua própria autoria mediúnica e de 
pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com 

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) este livro digital (PDF), 

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus 

(vivaldoespiritismo17.com.br) 

https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio


                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 11 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

    

Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier. 

    

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

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

    

Uma das encarnações passadas do médium baiano Vivaldo P. S. Filho, 

nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****_____ 
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Como das vezes anteriores (especialmente nos 

Livros de # 41, 42 & 43) teremos como convidado 

de nosso Sistema de DeCodificação a figura ímpar 

do próprio Codificador do Espiritismo, Allan 

Kardec, quanto a da sua seguinte reencarnação 

como Chico Xavier, quando veremos as suas 

ligações doutrinária-aritiméricas com as tarefas 

passadas-presente-futuras de:                                                   

São Luis IX            
Todos envolvidos numa mesma cadeia de 

acontecimentos matemáticos-CHAVES 

consequentes & universais, deliciosamente 

intrigantes na Obra do Espiritismo, como autênticos 

Sinais & Códigos Secretos de Deus                             

pela Terceira Revelação! 

 

Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 
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A Reec. Brasileira de 
São Luis IX                                       

Com Espíritos Amigos 

 

Médium Vivaldo P. S. Filho                                                             

André Luiz, Canuto Abreu             

& Hernani G. Andrade 

 

“Paulo e Estevão”: O (seu) 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 & Elvis Presley. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual: ”A Reenc. Brasileira de São Luis 

IX”, 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 versão: 09/2017 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 03/2022. 

   Este Livro, da Autoria de André Luiz, Canuto Abreu & 

H. G. Andrade, vem complementar obras anteriores da 

lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho que se referem à 

Missão de São Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à 
época da Codificação foi o Presidente Esp. da Sociedade 
Espírita de Paris, orientando de mais perto os Serviços 

de Kardec junto à Falange do . 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (de # 53), a sua publicação 

em nosso se deu em 09/2017, quando 

temos o backup (original), deste Livro (53), que foi 

preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária, com data de 
09/2017, quando para o seu backup em PDF, existe em 

meu acervo digital também com data de 09/2017, que, 

claro, poderão vir a servirem para alguma conferência 

histórica e/ou doutrinária, caso isso seja do interesse de 

algum pesquisador (a). 
 

     
 

As capas: da 1ª. versão, de 09/2017 & da 2ª. versão, do mês 03/2022. 
    

Aqui, vamos fazendo a Revisão & Ampliação, por 

meio do backup original de 09/2017, segundo eu pude 

verificar em meus arquivos-digitais!! 
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(JÁ) EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

165 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 (26), caso em algum momento isso venha a 

ocorrer, deverá ser doado à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, 

com isso não recebendo o autor, ou os seus familiares, qualquer 

remuneração proveniente de sua venda. 



                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 18 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

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 
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conhecimento de gramática, apesar de sempre procurar 

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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 
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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 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 & Francisco C. Xavier deverá, sim, ser 
invariavelmente “gratuita”. 
 

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa que 
se diga em pleno 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, do 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 do Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”,                                                  

por Vivaldo P. S. Filho. (Obra digital, em PDF, com 166 págs.). 
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___________ 

A NOVA CIÊNCIA DA “DECODIFICAÇÃO ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

DOS : 

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC & 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 

, 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, “Revista Espírita”, Ano IX, março de 

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

parte I, 1ª. edição, pela Editora da FEB, 2004).                                 
O destaque no texto de Kardec é nosso. 
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do 

Médium Vivaldo P. S. 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 
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sábia, embora muito simples e muito 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 INVÍSIVEL, 
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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 “Decodificação 

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, da sua 2ª. Edição, de 1943:  

 ___________ 

  - “Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises nos 
domínios da numerologia, fugindo ao escopo de nossas 
cogitações espirituais.” E continua ele: “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, 
porém, os homens não foram criados para os números.” (Os 

grifos são nossos). 
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   Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta 

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

da Espiritualidade, que ora nos assiste e transmitem-nos as 

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

números, por exemplo: a criação do mundo em 7 dias, o sonho 

de José com as 7 vacas magras e 7 gordas, o perdão deve ser 

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

dezessete vezes, etc. Até que ponto se pode crer na presença 

dos números em nossas vidas? R – A numerologia deve trazer 

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

ciência para o domínio de nossos conhecimentos. (...). Nota do 

médium: Os grifos são meus. 



                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 30 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

_____________________ 

 

“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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_______________ 

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

Espiritualismo, que são os Cristãos afeiçoados ao 
Espiritismo, se encontram ainda tão fervosoramente 
ligados, por sentimento de volupia, aos interesses da 

materia carnal. Cremos, que os tempos são outros!... Ou 
procuramos cumprir as nossas tarefas e deveres diante do 

Cristo Amado, ainda hoje, ou seremos obrigados, por 
força da Divina Lei, a seguir, às sós, por caminhos 
tremendamente obscuros, e terrivelmente sofridos. 

– Espírito Neio Lúcio                                           
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                        

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

Se desejas realmente ser fiel a Deus, cuida de ti primeiro. 

Cada ser, como cada Criatura do Pai, sorve da vida cada 

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                       
(Salvador/BA, 13 de novembro de 2012) 

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

laços nobres e dignos que os aguardam na Vida Superior, para a 

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

– Espírito Allan Kardec/Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

apresentar-se, pois não tem a pretensão de ter chegado ao 

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

(Allan Kardec, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1, janeiro de 1866, 1ª. edição, FEB, 2004) 

Nota: O grifo no texto de Allan Kardec é nosso. 
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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 2022 completo 58 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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___________ 
 

 
 

Minha amada mãezinha Maria Isaura, quando do comecinho da 
pandemia de covid-19, no primeiro semestre de 2020, aqui em                  

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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___________ 
 

 
 

Minha amada mãezinha Maria Isaura, ainda hoje, 20/03/2022, 
continua se cuidando, aos 81 anos de dedicada vida à Jesus, contra a 

pandemia de covid-19, dando exemplo aos mais jovens, aqui                  

no Lar de minha querida irmã Morgana Rubia.                                                                                              

___________ 
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_________________ 
 

O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

DeCodificação Espírita 

 

   A D C nada mais é do 

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 

dos Céus as claridades dos... , 

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 Testamentos). 

    

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas dos Mundo Ocultos 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 fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer que o grande Allan Kardec a conduziu também 

de maneira cientificamente racional e lógica.  
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   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi 

pinçado do nosso Livro # 16: 

, com a devida adaptação para este Livro de 

André Luiz com Espíritos Amigos.  
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 
 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida 

Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr. 

Carlos A. Baccelli, que, além de ser um respeitado 

médium psicografo, de Uberaba/MG, é também, senão 

um dos maiores, o maior de todos os biógrafos do Cisco 

de Deus: Francisco C. Xavier.  
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Na Bíblia, em Kardec & Chico Xavier. 
São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho 
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São Luis IX

__________ 

As Apresentações dos Espíritos: 

William Crookes                                           

& Clara de Assis  
COM PREFÁCIO DA BENFEITORA: 

Veneranda 
__________ 
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William Crookes, OM , PRS (Londres, 17 de junho de 1832 — Londres, 4 de 

abril de 1919) foi um químico e físico inglês. Freqüentou o Royal College of 

Chemistry em Londres, trabalhando em espectroscopia. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Order_of_Merit
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidentes_da_Royal_Society
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1832
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Crookes
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Apresentação # 2 – No Campo do Amor  

_____________  
 

 

   O tempo, este precioso intermediário entre o 

Homem, a Mulher, a Natureza, e Deus, serve de 

balisa para que possamos medir a nossa resistência 

entre o bem que devemos praticar, ainda hoje, e a 

maldade que sempre está a espreita dos corações 

que prezam mais pelas coisas do que pelos seres, e 
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pelos caminhos mais mais fáceis da vida, na maioria 

das vezes esquecidos todos e todas da recomendação 

de Jesus sobre... “a porta larga e a estreteita”. 

   Evidentemente, que aqui não somos daqueles que 

primam por uma experiência terrena carregada de 

agustias e de dores, pois que isso seria o mesmo que 

nos colocarmos na condição de masoquistas 

espirituais, aliás, precisamos repensar o modo de 

como pensamos e agimos pelo Espiritismo, não na 

sua essência moral, toda Evangélica, que nos pede 

para amarmo-nos uns aos outros como o Cristo 

nos amou, mas nesse tipo de onda de acreditar que 

somente pelo sofrimento-agudo iremos todas e todos 

encontrar o definitivo Reino de Deus. 

 

   A mensão de Nosso Senhor à nossa necessidade de 

sofrer, naturalmente que está mais associada à nossa 

tremenda falta de caridade em relação aos outros, 
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quando nos esquecemos de que somente praticando 

a bondade é que nos salvaremos dos tormentos 

criados pela nossa própria consciência de culpa, por 

não temos nos utilizado de todo o nosso potencial de 

generosidade e gentileza para quebrar essa corrente 

tenebrosa de sofrimentos-atrozes que, ainda, nos 

mantém acorretados ao passado de crimes, senão 

materiais, com toda a certeza espirituais, quando não 

podemos nos esquecer que Deus nos vê a fundo, não 

havendo nada de nossa mente e do nosso coração 

Lhe escapando à percepção. 

   Sejamos todos bons, sejamos generosos, sejamos 

pacificos, e se sejamos gentis, ofertando ao mundo a 

nossa pequenina cota de Amor, já que nenhum de 

nós viverá fora do seu Campo Eterno de atividade, a 

despeito das loucas preteções e gostos que matemos 

pelo que é trasitório. 

                                                    

WILLIAM CROOKES                         

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      
(Salvador/BA, 15 de setembro de 2017) 
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   Nota do médium: Essa enigmática foto (abaixo), 

onde vemos Sir William Crookes de braços dados com 

o Espírito (materializado) de Katie King, por meio da 

excepcional mediunidade de Florence Cook, vem fazer 

com que percebamos mais a fundo esta sua Mensagem 

acima, quando ele mesmo nos recomenda uma união- 

humana perfeita, seja de encarnados para encarnados, 

seja de Espíritos para Espíritos, quanto de Espíritos para 

os humanos, e vise e versa, numa Solidariedade entre 

os Universos. 

 

______________ 
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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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Apresentação # 3 – No Campo da Instrução 

_____________ 

 

   Toda obra de Deus carece do tempo, este 

precioso intermediário entre o Amor e a Sabedoria, 

servindo de construtor do futuro humano na esfera 

da inteligência, quando precisamos lhe entender 

como um patrimonio bendito das boas ações na 

camaradagem que deve prevalecer entre os filhos e 

as filhas do Criador. 

   Se podemos entrelaçar o amor à sabedoria, não é 

menos correto aceitar a inteligencia como um dom 
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que devemos utilizar em toda e qualquer ação que 

diga respeito à vida, de uma maneira geral. 

   - O amor entrega-se todo. 

   - A inteligencia, entretanto, por meio da instrução, 

nos freia a ignorância de acreditar que nada devemos 

fazer diante do malfeitor, senão lhe entregar a nossa 

vida como uma inocente oferta de sua agresividade, 

deixando-lhe impune e solto num mundo onde as 

almas puras e verdadeiramete bem-intencionadas, 

também, precisam de socorro e de defeza. 

   Não iremos enumerar tão extensa lista de ações e 

demandas que necessitam de nossa vigilância pela 

utilização bem-aproveitada da inteligência, embora 

estejamos vendo uma Humanidade profundamente 

carente de ajuda neste sentido, já que a nossa 

singela mensagem deve atingir aos corações hávidos 

por rápidas pinceladas de esclarecimentos, com isso 

deixando para os nossos amigos e amigas terrenos 

apenas aquela advertência de Allan Kardec, no... O 

Livro dos Espíritos: quanto ao fato de que os 

maus ‘se destacam’ no mundo por ‘falta de coragem’ 

dos que são bons. 

   Timidez não compra alimento, e nem tão pouco 

agasalha os corpos, por isso trabalhemos pela nossa 

sobrevivência material, e Espiritual. 

CLARA DE ASSIS                             

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         
(Salvador/BA, 15 de setembro de 2017) 
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   Nota do médium: Esta Mensagem que acabamos de 

ver acima, racionalmente vem complementar a anterior, 

que foi Assinada por Crookes, vendo a querida Santa de 

Assis observar que o amor precisa estar em todas as 

nossas ações cotidianas da vida, mas que esse amor seja 

cauteloso, aliás, como nos orientou Jesus Cristo em sua 

‘Boa Nova’. 

_________________ 

“Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos; 

sede, portanto, prudentes como as serpentes e 

simplices como as pombas.”                                                                                    

(Mateus 10:16) 

“Bíblia Sagrada”, pela Tradução de JOÃO FERREIRA DE 

ALMEIDA, Sociedade Bíblica do Brasil, 2ª. edição: 1993. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 52 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

 

Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 - 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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   __________________ 

    Com este novo Lançamento, o Livro de # 53, 

damos continuidade às obras da Lavra de Vivaldo P. 

S. Filho que dizem mais respeito algumas das 

, obedecendo a uma 

Orientação do Alto para que, sempre que possível, de 

acordo a com a condição emocional e psíquica deste 

Mensageiro reencarnado, procurássemos entabular 

com os estudantes de Espiritismo, de uma maneira 

geral, um novo diálogo sobre as ocorrências da... 

DeCodificação Espírita, 

providenciado para os seres planetários pela Equipe 

da Falange da Verdade, colocando à descoberto  

para os (as) companheiros (as) da : 

A Substância e a Consequência Matemática 

do Espiritismo, demonstrando-lhes também a sua 

essencialidade Evangélica, para que não nos  

percamos pela vida tão somente com uma Ciência- 

Espiritual, visto que é pelo Evangelho de Jesus que 

vamos encontrar a necessária condição de existência 

para os todos os Espíritos, unindo-nos às demais 

crenças dos Universos pelo devotamento às causas 

do Bem-Eterno. 

Veneranda                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                              

(Salvador/BA, 21 de setembro de 2017) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda 

usa de um pseudônimo (no Livro: , André Luiz/Chico 

Xavier, pela FEB), já que, por intermédio da faculdade mediúnica de 

Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, a mesma, se 

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL – A mulher 

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

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

   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a 

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de pães em 

rosas.  

   Ela é reverenciada no dia 4 de Julho, data do seu falecimento. 

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a reencarnação de 

Isabel, a prima de Maria (por uma Reencarnação “Múltipla” com 

esta mesma!), e mãe de São João Batista. 

_______________________ 

   

A Visitação de Nossa Senhora à Santa Isabel, mãe de S. João Batista.  

Maria foi às montanhas, a uma cidade de Judá. (Lc 1:39). 

http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-livro.html 

http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Julho
http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-livro.html
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_________________ 

Nota do médium em 18/06/2021 (Reprise): 
 

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

alegria e felicidades, pois que a sua doce, quanto muito 

disciplinada, presença astral, em meu Lar ou na rua, 

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

como devo, ou não, proceder em relação à minha vida 

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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PRIMEIRA PARTE 

A Reencarnação Brasileira 

de São Luis IX 
__________

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes 

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz & Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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_____ _____ 

 

Dr. Carlos Chagas                                                                

(O pseudônimo “André Luiz” foi utilizado nas obras 

da abençoada lavra mediúnica de Chico Xavier).                                            
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___________ 
 

DESVENDANDO A 

MATEMÁTICA OCULTA 

DO ESPIRITISMO 

 

 

 Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 & 17. 



                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 60 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

   Enquanto alguns de nós, espíritas, vão tentando 

ajeitar as suas ideias com as dos quadros inebriantes, 

espiritualmente falando, da... Decodificação 

Espírita, visto que ainda se sentem um tanto 

apreensivos diante de tamanho manancial de 

equações, por mais pequeninas e simplórias de 

serem realizadas, que sejam, que, por sua vez, não 

apenas oferecem o tema da... Reencarnação e da 

Mediunidade sob um novo prisma, como nos alerta 

quanto à grande tolerância que devemos ter para 

com aquelas pessoas aparentemente simplórias, 

particularmente no seu aspecto material, financeiro 

mesmo – nós temos como exemplo maior, a figura 

sem comparação do próprio Senhor, que nada tinha 

de si mesmo, mas que foi e continua sendo o sublime 

dono do mundo!! –, que muitas vezes nos causam 

aversão pela pobreza quase franciscana que lhes 

caracterizam a reencarnação atual, mas que, na 

verdade, são como pequenas estrelas no fundo de 

um grande Céu escuro, que brilham sobre as trevas 

espessas da apagada experiência humana, e que, de 

uma maneira muito particular, acabam por vir a 

influenciarem muitos olhares e muitos corações 

românticos que nada mais esperam da vida senão 

uma gota de esperança que lhes mitigue a sede por 

paz e por alegria, vamos vendo o nosso companheiro 

mediúnico, Vivaldo/Luis IX, se envolvendo cada vez 

mais nesta tarefa que já se alonga por quatro (4) 

anos, desde que se iniciou no mês de outubro (10) 

de 2013, pela proposta original de desvedar algumas 
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de suas próprias vidas sucessivas, sempre muito 

disposto a fazer mais e a oferecer mais de si mesmo, 

embora também plenamente consciente de que este 

(seu) serviço valioso pertence, essencialmente, ao 

, que nos dá a graciosa alegria de 

participar de um Estudo como este, ou melhor 

dizendo... Desenvolvendo-lhe, compreendendo que 

nada mais executamos senão a humilde tarefa de 

Decodificar alguma coisa da... Matemática de 

Deus pala Doutrina dos Espíritos, quando já 

sabemos muito bem que esta Mecânica Divina já fora 

ofertada aos homens e mulheres terrenos desde as 

épocas mais recuadas da sua vida planetária, 

perfeitamente inserida no contexto científico, quanto 

filosófico e religioso da Terra Material, por exemplo, 

quando podemos lhe observar em todas as suas 

diversificadas manifestações Culturais e Literárias, 

por exemplo, do planeta, sempre se ajustando ao 

caráter de cada região ou de cada sociedade humana, 

sem que isso signifique uma perda de identidade com 

o mais Alto, já que todas as ocorrências da Natureza 

estão subordinadas à vontade do Criador!!... 

 

________________ 
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   Estamos, sim, diante de um fato controlado da Vida 

Espírita, à revelia da vontade humana, e que nada 

tem a ver com coincidência, pois nos Universos tudo 

obedece a um ritmo e à uma organização de 

, que cabe a cada um de nós, 

enquanto adeptos (as) de uma Revelação Espiritual- 

Científica, lhe devassar os segredos até as entranhas 

de sua alma. 

   Por isso, convidamos a todos vocês a continuarem 

conosco nessa intrigante & laboriosa empreitada 

aritmética-CHAVE, que haverá de nos render grandes 

e emocionantes alegrias, já que ao seu final, ainda 

nesta vida, os seres encarnados serão conduzidos a 

questões de ordem moral que absolutamente lhes 

dizem respeito ao futuro, para Além da Terra, e não 

somente quanto ao seu presente. 

________________ 

 

________________ 
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   O alcance dessa nossa tarefa, não está restrito a 

um punhado de números & pequenas equações, por 

mais meritórias e inebriantes que todas sejam, 

mas a um Esquema-CHAVE muito maior de Proféticas 

manifestações de fé  e esperança no Criador da 

Vida, que tem como oferenda principal a cada 

criatura elevar os corações humanos, por exemplo,  

até Ele, que nos vê e nos julga segundo as 

nossas próprias ações, e que, invariavelmente, 

está nos guiando os passos por meio de sua perfeita 

clarividência, apenas aguardando de nós, seus filhos 

e filhas ainda um quanto ingratos, a boa-vontade 

livre em Lhe seguir, segundo Jesus Cristo, o Filho 

Maior que enviou para nós todos e todas com a 

missão singela de nos ensinar a amar. 

________________ 

 

________________ 
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___________________ 

 

Elvis Presley e a 9ª. Esfera Espiritual da Terra:                 

A Reencarnação de Arão,                                                            

o irmão mais velho de Moisés. 

_____ _____ 

___________________ 
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QUARTO LIVRO DE MOISÉS                       

COMUMENTE CHAMADO 

NÚMEROS 

 

   Por que, aqui, o específico... QUARTO (4º.) Livro 

de Moisés?  

   Pelo fato de estarmos Decodificando as Vidas 

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

Que nasceu no mês (4) de abril.  
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________________ 

   E dentro desse inebriante Esquema de Sinais & 

Códigos Secretos de Deus pelo Espiritismo, 

vamos nos defrontar com algumas determinadas 

personalidades da vida planetária que, de alguma 

maneira, fizeram, quanto ainda o fazem, parte da 

Caravana de Luz do Espírito da Verdade, mesmo 

que tenham transitado pelo mundo material, em suas 

particulares tarefas e missões, em épocas passadas 

bem distantes do momento da Codificação Espírita, 

naturalmente que nos levando a verificar que todas 

as ocorrências humanas, particularmente as que se 

consagram ao labor da Verdade, estão de alguma 

maneira subordinadas ao controle da Vida Superior 

da Terra, e que escapa de todo à nossa compreensão, 

a não ser, como vemos aqui, quando se apresentam 

por meio de efusivas manifestações da Mediunidade, 

quando não da própria Ciência-Humana. 

 

________________ 



                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 67 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

   Já está mais do que claro que nada mais fazemos 

do que colocar em destaque os especialíssimos 

códigos matemáticos secretos que dizem respeito à 

algumas das reencarnações passadas de Vivaldo P. 

S. Filho, o São Luis IX, evidentemente que tomando 

como pano de fundo a sua atual reencarnação no 

Brasil, e por isso, pelo menos por enquanto, será 

dispensável tomarmos como uma fonte de consulta 

os específicos textos originais da Bíblia, quanto do 

Espiritismo, por ser a sua nacionalidade atual a 

brasileira e naturalmente a mais conectada com os 

fatos & dados literários-CHAVES nacionais, onde vive 

atualmente, e mesmo porque seria descabida a nossa 

incursão num estudo aprofundado dos textos em 

seus originais (manuscritos originais, anotações, 

cartas pessoais, & etc...), quando sabemos que o 

medianeiro não conhece, nesta sua atual experiência 

terrena, as línguas em questão... 

 

Elvis & Vivaldo, Duas Almas Amigas em encontros pela Eternidade. 
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________________ 

   E abrindo o novo Esquema, mesmo que parcial, já 

que outros elementos-CHAVES de comprovação da 

VOLTA de São Luis IX poderão ser encontrados em 

outros episódios marcantes da Bíblia, vamos nos ater 

a este EXATO momento que diz respeito à particular 

reencarnação passada do inesquecível Elvis Presley 

como o Arão, se bem que a base-fundamental da 

Decodificação para o Livro... NÚMEROS, no que diz 

respeito ao Rei do Rock é esta aqui, lembrando sobre 

a santidade deste selecionado # 4... 

________________ 

Capítulo IV (4) 

Ninguém poderá ver o Reino de Deus 

se não nascer de novo, 
 

O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

que traz duas mensagens de São Luis sobre a 

Reencarnação, nos itens de # 24 e 25, com uma 

nota de Allan Kardec no item de # 26. 
________________ 

   Com isso, vejamos o que encontraremos a partir 

de uma análise do Capítulo # 1, versículo # 3, de 

NÚMEROS, no momento em que aparece o nome de 

Arão pela primeira (1ª.) vez dentro dessa passagem 

bíblica, e vejamos as conexões matemáticas que 

ligam uma personalidade à outra, com a devida e 

necessária lembrança de que tanto os Capítulos como 

os versículos do “Antigo Testamento” somente foram 
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adicionados aí muitos séculos depois por Gutenberg, 

o pai da Imprensa: 

- Arão: Este nome – dentro do texto corrido da 

narrativa bíblica, contando do seu começo, no 

versículo 1, para o final, de ida, já no versículo 3 –, 

cai sobre a palavra de # 97.  

- Arão: Este nome – dentro do texto corrido da 

narrativa bíblica, contando do começo do versículo 

3, onde ele se encontra, no Capítulo 1, para o final, 

por uma contagem de ida –, cai sobre a palavra de # 

32.  

 Quando... 

- 97 (a 1ª. ida) + 32 (a 2ª. ida) = 129. 

   A partir disso, faremos uma pequena, mas sempre 

necessária arrumação, até porque estamos falando 

em relação ao Rei do Rock, que por sua vez trata-se 

do Diretor Espiritual, ao lado de Clara de Assis, que 

traz do Mundo Superior os Seres de Luz que tem mais 

a ver com à Arte, à Cultura, de uma maneira geral, 

que haveria de dar e vem dando suporte à Missão de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), desde meados do 

ano de 2012, ou por volta disso, no que diz mais 

respeito ao seu trabalho pela psicografia!!... 

- 6. (pela conversão do elemento de # 9). 

- 9.  

- 12. 
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OS ENIGMÁTICOS # 6, 9 & 12: 

   O exato... mês (6) de junho e o mês (9) de 

setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo P. S. 

Filho iniciou & completou a primeira parte 

original da sua (1ª.) primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita, “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela Coord. 

dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de Assis, 

em Homenagem ao Livro... “VOLTEI”, pelo Espírito 

Irmão Jacob (por psicografia de Chico Xavier/FEB), 

quando o # 9 também representa a 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), de onde tem partido a maior parte das 

Entidades da Luz que tem lhe auxiliado na produção 

dos Livros psicográficos. 
 

   Quando, também precisamos nos lembrar do título 

de família: São Luis IX (9) de França. 
 

  

São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho. 
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________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Em que é que, na causa primária, se revela uma 

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

reconhece o autor.’ Pois bem! Vede a obra e 

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo 

de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus 

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

causa e, quanto maior for o que opere, tanto maior há 

de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é 

que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for 

esse nome que lhe deem. (Nota de Allan Kardec. Os 

destaques são nossos). 

(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 9, De 

Deus, 93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – 

5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser 

supremo fosse tão somente produto de um ensino, 

não seria universal e não existiria senão nos que 

houvessem podido receber esse ensino, conforme se 

dá com as noções científicas. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 6, Provas 

da existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De 

Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 

100 mil exemplares – 5/2013, tradução                                       

de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                                          

________________ 
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Vejamos a questão # 12, de  

“O livro dos espíritos” 

    É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

{LE-17.} 

   “Não, Deus o proíbe.” 

 

Allan Kardec, “O livro dos espíritos” (1857), q. 12, Criação, 

Capítulo II, (EDIÇÃO HISTÓRICA BILÍNGUE) – 1ª.edição – 1ª. 

impressão – 4/2013, tradução de Evandro Noleto Bezerra,                 

Edição da Editora FEB.                                                    

________________  

Nota: Observemos, que nesta especifica edição da FEB, a vemos 

redirecionar a q. 12 para a q. 17: O exato dia (10) e mês (7) do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), de “O LIVRO 

DOS ESPÍRITOS”, já na sua edição definitiva. Neste caso, dentro do 

texto definitivo, a palavra-chave que se apresenta é: “revelado”, 

que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do 

Espiritismo. 

Podemos, tranquilamente, deduzir que outros elementos-chaves 

haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma 

investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a 

atual VOLTA de São Luis IX, tudo ocorrendo na mais perfeita 

harmonia com a Obra de Allan Kardec!!                                         

________________   
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________________ 

   Entretanto, a situação-CHAVE para essa vida 

passada & bíblica... 

passa a se converter em mais um elemento de 

comprovação divina da atual missão de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX), quando observamos, de uma 

maneira invertida..., mas absolutamente controlada 

pelo Poder de Deus, no exato # 126 desta página 

onde começa... NÚMEROS, desta Edição de 2013 da 

Bíblia Sagrada (Edição Brasileira)... 

   Assim... 

- Página: 126. 

   Ou seja, temos o mesmo resultado anterior, só que 

visto agora por um angulo que não nos escapa à 

observação atenta!! 

   Vocês duvidam? 

   Aliás, minha gente, será que ainda existam os que 

duvidam de tudo isso, mesmo vendo diante dos seus 

olhos um oceano de claridades imortais?!... 

   Então verifiquem vocês por si mesmos, a partir do 

mesmo quadro anterior, com a particularidade da 

troca do # 9 de antes, pelo # 6 de agora... – Risos... 

–, da seguinte maneira... 

- 6. 

- 9. (pela conversão do elemento de # 6). 

- 12. 
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OS ENIGMÁTICOS # 6, 9 & 12: 

   O exato... mês (6) de junho e o mês (9) de 

setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo P. S. 

Filho iniciou & completou a primeira parte 

original da sua (1ª.) primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita, “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela Coord. 

dos Espíritos Elvis Presley & Santa Clara de Assis, 

em Homenagem ao Livro... “VOLTEI”, pelo Espírito 

Irmão Jacob (por psicografia de Chico Xavier/FEB), 

quando o # 9 também representa a 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), de onde tem partido a maior parte das 

Entidades da Luz que tem lhe auxiliado na produção 

dos Livros psicográficos. 
 

   Quando, também precisamos nos lembrar do título 

de família: São Luis IX (9) de França. 
 

     

São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho. 
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________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Em que é que, na causa primária, se revela uma 

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

reconhece o autor.’ Pois bem! Vede a obra e 

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo 

de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus 

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

causa e, quanto maior for o que opere, tanto maior há 

de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é 

que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for 

esse nome que lhe deem. (Nota de Allan Kardec. Os 

destaques são nossos). 

(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 9, De 

Deus, 93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – 

5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser 

supremo fosse tão somente produto de um ensino, 

não seria universal e não existiria senão nos que 

houvessem podido receber esse ensino, conforme se 

dá com as noções científicas. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 6, Provas 

da existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De 

Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 

100 mil exemplares – 5/2013, tradução                                       

de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                                          

________________ 
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Vejamos a questão # 12, de  

“O livro dos espíritos” 

    É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

{LE-17.} 

   “Não, Deus o proíbe.” 

 

Allan Kardec, “O livro dos espíritos” (1857), q. 12, Criação, 

Capítulo II, (EDIÇÃO HISTÓRICA BILÍNGUE) – 1ª.edição – 1ª. 

impressão – 4/2013, tradução de Evandro Noleto Bezerra,                 

Edição da Editora FEB.                                                    

________________  

Nota: Observemos, que nesta especifica edição da FEB, a vemos 

redirecionar a q. 12 para a q. 17: O exato dia (10) e mês (7) do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), de “O LIVRO 

DOS ESPÍRITOS”, já na sua edição definitiva. Neste caso, dentro do 

texto definitivo, a palavra-chave que se apresenta é: “revelado”, 

que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do 

Espiritismo. 

Podemos, tranquilamente, deduzir que outros elementos-chaves 

haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma 

investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a 

atual VOLTA de São Luis IX, tudo ocorrendo na mais perfeita 

harmonia com a Obra de Allan Kardec!!                                         

________________   
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   Estamos diante de mais um fato reencarnatório 

devidamente comprovado pela concordância-CHAVE 

& matemática, vendo Elvis Presley (Arão) entrar na 

linha equacional-CHAVE que diz respeito à atual 

VIDA & missão de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), 

segundo o princípio do... # 4 (QUARTO LIVRO DE 

MOISÉS), que está dentro do Esquema-CHAVE dos 

números-básicos, ou elementos fundamentais, da 

Decodificação Espírita, quando também devemos 

recordar que Vivaldo foi, durante muitos anos, o 

fundador e presidente do Fã Clube de Elvis Presley 

na Bahia, “Elvis Today Fan Club”, sendo isso fácil de 

se comprovar pelas diversas & épicas Entrevistas 

que ele concedeu inúmeras vezes aos órgãos oficiais 

de Imprensa de Salvador, Bahia, aliás, um hobby que 

ele custeou por longos anos por sua própria conta, 

embora a sua situação econômica sempre tenha sido 

das mais penosas (risos). 
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_____ Sigamos à frente!! - 1 _____ 

   Façamos mais alguma coisa, para que possamos 

eliminar as possíveis dúvidas dos nossos leitores, que 

também se encontram na condição de estudantes da 

Decodificação Espírita: 

 

- Arão: Este nome – dentro do texto da narrativa 

bíblica, contando apenas do começo do versículo 3, 

onde ele se encontra, no Capítulo 1, para o final, de 

ida – cai sobre a palavra de # 32. 
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   Quando, podemos deduzir... 

- 3 + 2 = 5, com + 3 (do # do versículo 3) = 8. 

   Mas se unirmos de maneira adequada este # 8 

(encontrado a partir do versículo!!) ao # 1 (do # 

deste Capítulo # 1, de... NÚMEROS), teremos 

Decifrado o enigma para a vida passada de Elvis 

Presley (como o Arão), unida à atual vida & missão 

de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX): 18. 

   Quando... 

- 1: O mês (1) de janeiro do nascimento de Elvis 

Presley (Arão). 

- 8: O mês (8) de agosto da morte de Elvis Presley 

(Arão). 

________________ 

 

________________ 
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_____ Sigamos à frente!! - 2 _____ 

   Procuremos agora ser um pouco mais precisos 

quanto à essa vida passada de Elvis como Arão, 

nos detendo mais uma vez no Capítulo 1, versículo 

3, onde o nome... Arão, aparece pela primeira (1ª.) 

vez dentro desse texto, a partir dos especialíssimos 

NÚMEROS encontrados nesta passagem do Antigo 

Testamento (Edição Brasileira), que evidentemente 

nos dirigem à supremas reflexões em torno da 

procedência divina da Decodificação Espírita... 
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   Assim... 

- Arão: Este nome – dentro do texto da narrativa 

bíblica, contando apenas do começo do versículo 3, 

onde ele se encontra, no Capítulo # 1, para o final, 

de ida – cai sobre a palavra de # 32. 

- 32 (do # da palavra onde cai o nome... Arão) + 

3 (do # do versículo) = 35. 

   A situação-CHAVE aqui é realmente de deixar o 

coração saltando de alegria!! 

   Vejamos por esse prisma... 

- Temos o # 8 (do 3 + 5), do dia (8), temos o # 1 

(do Capítulo), do mês (1) de janeiro, e o # 35, do 

nome Arão, da ida + o versículo!!), que foi... O 

ano de (19)35 em que Elvis Presley (Arão) viria a 

nascer!!!..., fechando o providencial Esquema de 

Sinais & Códigos de Deus, pelo menos até que algum 

outro (a) médium e/ou pesquisador providencie mais 

alguma coisa além do que fizemos. 
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   E dessa maneira fechamos essa nossa pequena, 

mas muito especial, Introdução... para o Estudo de 

NÚMEROS, na Bíblia Sagrada, no que diz respeito 

às Vidas Sucessivas de São Luis IX, agora na 

personalidade de Vivaldo P. S. Filho, tendo tido 

como apoio sua ligação espiritual com Elvis Presley, 

na antiga personalidade de Arão, o irmão mais velho 

de Moisés.   

   Quanto mais o tempo passa e o Estudo avança, 

vamos percebendo que as coisas não são tão difíceis 

de compreender, julgando que a matemática como 

colocada aqui se apresenta de maneira muito simples 

de ser compreendida. 

   Evidentemente, que o esforço do nosso médium, 

Vivaldo, leva em consideração a sua capacidade de 

observação pela... clarividência psicométrica 

& psicoscópica, enriquecendo ainda mais o seu 

modo de observar tais fatos & dados da vida mental 

dos Espíritos, encarnados quanto desencarnados, no 

presente como no passado, e, até certo ponto, no 

futuro da experiência planetária, invariavelmente 

obedecendo ao controle mental dos seus generosos 

e atentos . 

   Não é a nossa intenção esgotar este assunto das... 

, como Arão, 

por exemplo, visto que outros elementos-chaves 

poderão ser encontrados a partir deste episódio, com 

destaque para o Capítulo de # 18, de NÚMEROS, 

não nos esquecendo de que ele, Elvis, também foi a 
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reencarnação do Rei Daví, na Bíblia, quanto a de 

Gabriel Delanne, já no Espiritismo. 

__________________ 

O Nome de batismo do Rei do Rock:               

Elvis Aaron Presley 

Não há o que duvidar!! 
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   ________________ 

   Se estudarmos com o devido cuidado todas as 

possibilidades matemáticas da Bíblia Sagrada, não 

ferindo a espontaneidade dos números-chaves, ou 

dos demais elementos-chaves fundamentais da 

Decodificação Espírita, certamente que os 

Segredos de Deus irão aparecendo pela luz da 

Verdade, até porque toda verdade está também 

sujeita ao interesse de quem lhe busca ou precisa lhe 

buscar!! 

________________ 

 

________________ 
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Aqui, temos um novo e precioso estudo de André Luiz pelas 

faculdades mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), a partir 

de... “Sinais” & “Códigos” Secretos de Deus deixados pelos 

Espíritos Superiores na “Bíblia Sagrada” (Tradução Brasileira), e 

no “Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo”, por Allan 

Kardec (1ª. edição, 1ª. impressão, pela FEB, 4/2014). 
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Foto: arquivo Globo. 

O Espírito de Chico Xavier, o mesmo de Allan Kardec/João 

Batista (O Espírito da Verdade) desvendando pela 

mediunidade de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) os mistérios, 

até então, ocultos dos:                                                                

Códigos de Deus do Espiritismo 
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  _____ Sigamos à frente!! - 3 _____ 

 

   Como de costume, vamos procurando alinhavar os 

nossos textos atuais com específicas lembranças de 

textos que produzimos antes, sempre obedecendo a 

uma linha de pensamento racional-doutrinário para a 

Decodificação Espírita, já que a sua mecânica, 

ou didática, obedece a um esquema matemático de 

fundamentação numérica universal, concordante, 

repetitiva, criando para nós todos e todas um 

especializado encadeamento & cruzamento de fatos 
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& dados... numéricos, literários & editoriais, 

absolutamente racionais e consequentes, fazendo 

com que nos deparemos, a cada momento, com os 

mesmos elementos-chaves de sempre: quando 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho) continua sendo e 

sempre será o epicentro fundamental desta e 

metódica Revelação Divina, pelos motivos que já 

foram largamente apresentados desde a obra 

original... “São Luis IX” (EM 3 VOLUMES), que nos 

revela a magia e a santidade da... Matemática 

Superior de Deus, a partir dos seus números 

fundamentais, ou números-básicos:  

4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

   Orientando os nossos passos sobre a forma mais 

adequada de aferir ou decifrar os códigos secretos 

deixados pelos Espíritos do Senhor na... Literatura 

do Espiritismo, quanto na da... Bíblia Sagrada 

(Edição Brasileira), assim conformando essa nossa 

metodologia de Decodificação com o caráter da 

literatura ou de qualquer outro tipo de material 

cultural, científico, religioso, etc..., em investigação, 

sem que isso signifique perder a essencialidade 

da sua proposta-original, que não é conflitosa com 

a Ciência, muito ao contrário, visto que tudo vem em 

auxílio dos agentes da Ciência terrena.  

   Como se costuma dizer no popular... “Uma mão 

lava a outra.” – Risos. 

________________ 
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_ São Luis IX na Bíblia Sagrada _ 
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_____ Sigamos à frente!! - 4 _____ 

   A gente viu a coisa se desenvolvendo, surgindo de 

uma maneira muito curiosa, vendo como... Elvis 

Presley (Arão) & Vivaldo (São Luis IX), a sua 

ligação Matemático-Espiritual está simetricamente 

associada desde os tempos proféticos do antigo povo 

hebreu, em nada casual, por meio de uma equação 

de acontecimentos-CHAVES que escaparam ou tem 

escapado do controle dos seres simplórios da vida 

planetária, isso ocorrendo por uma contagem de ida, 

a partir do... versículo de # 3, do Capítulo de # 1, 

de... NÚMEROS, mas, por outro lado, como será 

que as coisas sairiam se dessa vez fizéssemos tudo, 

ou em parte, por uma contagem de volta, com base 

nestes mesmos elementos (1 & 3)...?... 
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Mas, antes de fazermos isso, vejamos um ‘detalhe’ 

muito importante, assim... 

- NÚMEROS... 36 (o # de CAPS.)...126 (o # da 

PÁG.), que, uma vez sendo bem-compreendidos, 

nos darão o seguinte Esquema-Chave para, pelo 

menos, esta específica Vida Passada de Elvis, como 

o Arão bíblico... 

- 3 + 6 + 1 + 2 + 6 = 18. 

   Se assim podemos nos expressar, minha gente, de 

uma maneira ‘milagrosa’ vemos vendo surgir diante 

da gente o seguinte Esquema-Chave...  

- 1: O mês (1) de janeiro do nascimento de Elvis 

Presley (Arão). 

- 8: O mês (8) de agosto da morte de Elvis Presley 

(Arão). 

________________ 
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________________ 
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________________ 

- A Palavra-chave... Arão, por uma contagem de 

volta, tendo como base o seu versículo de # 3, cai 

sobre a palavra de # 1. 

   Quando... 1 (da volta) + 3 (o # do versículo) = 

4. 

   Então, pessoal, não foi exatamente onde tudo aqui 

deu início, pelo seguinte quadro-Chave?!... 

________________ 

Capítulo IV (4) 

Ninguém poderá ver o Reino de Deus 

se não nascer de novo, 
 

O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

que traz duas mensagens de São Luis sobre a 

Reencarnação, nos itens de # 24 e 25, com uma 

nota de Allan Kardec no item de # 26. 
________________ 

   Já que estamos Decifrado o Esquema-CHAVE das 

Vidas Sucessivas de Elvis Presley (o Arão) em 

conexão com as de (Vivaldo P. S. Filho), 

que está ou estaria (oculto) dentro do contexto... 

numérico, literário & editorial, da “Bíblia Sagrada”, 

por exemplo!! 

   Por qualquer ponto de vista que observemos estas 

coisas de Deus, veremos tudo voltar a desaguar na 

ideia-base de sempre!!   
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_____ Sigamos à frente!! - 5 _____ 

   Agora, iremos dar prosseguimento ao Estudo da 

atual VOLTA de São Luis IX, especificamente, 

embora ainda dentro de... NÚMEROS, que como 

sabemos trata-se do... QUARTO (4º.) LIVRO DE 

MOISÉS, número este que diz respeito... Ao mês 

(4) de abril do nascimento de São Luis IX (Vivaldo 

P. S. Filho). 
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QUARTO LIVRO DE MOISÉS                           

COMUMENTE CHAMADO                    

NÚMEROS 

______________ 

Com a ressalva de que selecionamos este específico 

Quarto (4º.) Livro de Moisés, com a intenção de 

nos colocarmos racionalmente diante do... 

________________ 

Capítulo IV (4) 

Ninguém poderá ver o Reino de Deus 

se não nascer de novo, 
 

O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

que traz duas mensagens de São Luis sobre a 

Reencarnação, nos itens de # 24 e 25, com uma 

nota de Allan Kardec no item de # 26. 
________________ 
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   Tenhamos sempre em nossa mente que estamos 

realizando um Estudo-Reencarnacionista sobre 

(o... Vivaldo P. S. Filho), a partir de 

NÚMEROS Históricos que foram inseridos, de uma 

maneira Oculta, , na Bíblia 

Sagrada, quanto na Excelente Obra do Espiritismo, 

fundamentalmente nas de... Allan Kardec & Chico 

Xavier, oferecendo ao mundo científico, quanto ao 

filosófico e religioso contemporâneo da Terra Material 

uma forma toda particular de pensar a respeito da... 

Reencarnação e da Mediunidade, por exemplo, 

sempre com o coração voltado para as coisas graves, 

as mais importantes da nossa Vida-Sentimental, pois 

não há como escaparmos à fatalidade da mensagem 

gloriosa do Cristo, quanto ao: “AMAI-VOS UNS 

AOS OUTROS COMO EU VOS AMEI” 
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   ________________ 

   Sigamos para o exato Capítulo de # 17, de... 

NÚMEROS, que naturalmente nos remete... Ao dia 

(10) e mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX), com isso procurando 

destacar da Bíblia o que há de conexão com a atual 

missão de Vivaldo. 

   Para compreendermos bem essa passagem do 

Capítulo # 17, precisamos nos reportar à natureza 

toda particular da Nova Missão de São Luis de França 

quanto ao Espiritismo, na observância de que os 

postulados espíritas florescem do Mundo Invisível 

da mesma maneira pela qual as amêndoas maduras 

deram flor na “tenda da revelação”, agora 

transubstanciada na Nova Ciência da... Decodificação 

Espírita, como um desenvolvimento natural da 

Codificação Espírita, onde vemos aparecer dos 

NÚMEROS Ocultos da Vida Espiritual Superior todo 

um cortejo de preciosas informações matemáticas-

CHAVES que, na atualidade,  vem consolidar a 

Reencarnação e a Mediunidade, deixando viva a 

mensagem de luz das proféticas narrativas bíblicas 

no que diz respeito à fé e à obediência em Deus, e 

nas consequências da falta dessa mesma fé e dessa 

mesma obediência, que deve ser sempre tolerante 

e pacificada, quando compreendemos que a crença 

espírita real está, essencialmente, alinhada com a 

Substancia Moral da Bíblia, no Antigo e no 

Novo Testamentos, dando uma nova luz sobre as 
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ocorrências proféticas dos antigos hebreus, quanto 

as messiânicas de Jesus Cristo. 

   ________________ 

   Esta parte muito particular (17) de... NÚMEROS, 

vai até o versículo de # 13,  

   Quando: 1 + 3 = 4...  

   Não somente o enigmático Livro 4º. de Moisés, 

como... O mês (4) do nascimento de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho), & do nascimento próprio 

Espiritismo. 

   Lembrando-nos ainda, do... 

________________ 

Capítulo IV (4) 

Ninguém poderá ver o Reino de Deus 

se não nascer de novo, 
 

O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

que traz duas mensagens de São Luis sobre a 

Reencarnação, nos itens de # 24 e 25, com uma 

nota de Allan Kardec no item de # 26. 
________________ 

   Enquanto...  

   Temos o # 8 (dos # 1 + 7, do seu Capítulo!!)... 

O mês (8) da morte de São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho). 

________________ 
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 ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas 

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                  

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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   Da mesma maneira que aqui Iniciamos, estamos 

encerrando mais este nosso Estudo, alinhado com 

as narrativas da Bíblia, tentando despertar os leitores 

e estudiosos (as) da Decodificação Espírita para 

uma reflexão mais atenta dos ensinamentos bíblicos, 

que não somente nos enriquece o Espírito como nos 

oferecem múltiplas experiências no vasto campo da 

investigação reencarnacionista, invariavelmente 

obedecendo ao princípio do: buscai e achareis. 

   O estudo é enriquecedor e fascinante!! 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

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

espaço entre os adeptos (as) do Espiritismo! 
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________ 

CONTRA FATOS & DADOS                        

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

________ 

   Se é bem verdade que nada devemos julgar sem 

uma observação racional e criteriosa dos fatos e das 

coisas, sejam materiais ou espirituais, não podemos 

deixar de dar a justa consideração e reverência a 

todas as formas de Revelações que são trazidas 

do Mundo Maior para o enobrecimento da própria  

Humanidade, seja por meio dos homens e mulheres 

comuns ou seja pelos médiuns humildes e sinceros, 

quando passamos a verificar que realmente são 

autenticas, caso contrário estaremos incorrendo 

numa grande e trágica falta de respeito para com as 

atenções de Deus à cada um de nós. 

   E com isso, nos damos por satisfeito, pelo menos 

por enquanto. – Risos. 

   Desejo muita paz a todos e a todas vocês, sempre 

agradecendo pela caridade da atenção e do sincero 

esforço em nos compreender. 

ANDRÉ LUIZ                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        
(Salvador/BA, 19 de setembro de 2017) 
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   Nota do médium: Este meu querido benfeitor, André 

Luiz, me deixou com a tarefa, caso assim desejássemos, 

de localizarmos os # de todas as páginas deste precioso 

Capítulo # 17, de NÚMEROS, na... Bíblia Sagrada (a 

Edição Brasileira, na sua Edição de 2013, com o 

copyright de 2010), sempre procurando obedecer ao 

esquema de racionalidade, e também de consequência, 

quanto de universalidade, que tem sido oferecido pela 

Decodificação Espírita... 

 

- 126 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133 + 

134 + 135 + 136 + 137 + 138 + 139 + 140 + 141 + 

142 + 143 + 144 + 145 + 146 + 147 + 148 + 149 + 

150 + 151 + 152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 + 

158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 163 + 164 + 165 + 

166 + 167 + 168 + 169 = 6490. 
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_______ 

Vejam só, que coisa mais surpreendente: 

ACABAMOS DE ENCONTRAR O EXATO... DIA 10, DO 

MÊS DE JULHO (7) – estes, do Capítulo # 17, de 

NÚMEROS – DO ANO DE 1964,                               

DO NASCIMENTO DE VIVALDO P. S. FILHO            

(SÃO LUIS IX). 

O DeCodificador do Espiritismo. 

_______ 

   Como já nos disse Santo Agostinho: os números são 

sagrados. 

   Quanto à questão doutrinária dos nossos Estudos 

(Matemáticos) Reveladores, antes de tudo, todos e 

todas nós devemos estar conscientes de que as Obras do 

Espiritismo, especialmente Por Allan Kardec & Chico 

Xavier, que fique bem frisado isso, quanto o Antigo e o 

Novo Testamentos, particularmente este último, pelas 

preciosas e indispensáveis lições de paz, alegria, e amor 

de Nosso Senhor Jesus Cristo, serão sempre necessárias 

para qualquer verdadeiro (a) Cristão, principalmente 

quando já esteja interessado pelos empolgantes temas 

da Reencarnação e da Mediunidade, já que, segundo 

entendemos, de nada valerá tamanho conhecimento 

(oculto) sem o guia seguro do Evangelho. 
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Canuto Abreu & Chico Xavier. 

Silvino Canuto Abreu (Taubaté, SP, 19 de janeiro de 1892 - São Paulo, 2 de maio de 
1980), advogado, farmacêutico e médico, foi um notável pesquisador e 

escritor espírita, atuante divulgador do Espiritismo. Entre outras obras, destaca-se a 
série de artigos O Livro dos Espíritos e sua tradição Histórica e Lendária, que mais 

tarde foi reunida num volume publicado sob o mesmo título. De suas viagens mundo 
afora, o Dr. Canuto Abreu trouxe para o Brasil uma grande coleção de manuscritos 

de Allan Kardec e outros documentos originais de grande importância para a 
Historiografia Espírita, acervo esse que deu origem ao valoroso Projeto Allan 

Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora - MG.  

Portal Luz Espírita (luzespirita.org.br) 

https://www.luzespirita.org.br/index.php?lisPage=enciclopedia&item=Esp%C3%ADrita
https://www.luzespirita.org.br/index.php?lisPage=enciclopedia&item=Espiritismo
https://www.luzespirita.org.br/index.php?lisPage=enciclopedia&item=Allan%20Kardec
https://www.luzespirita.org.br/index.php?lisPage=enciclopedia&item=Projeto%20Allan%20Kardec
https://www.luzespirita.org.br/index.php?lisPage=enciclopedia&item=Projeto%20Allan%20Kardec
https://www.luzespirita.org.br/index.php?lisPage=enciclopedia&item=Canuto%20Abreu
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___________ 

DESVENDANDO A 

MATEMÁTICA OCULTA 

DO ESPIRITISMO 

 

 

 Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 & 17. 
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   De uma maneira que ninguém possa questionar 

os nossos Estudos matemáticos-CHAVES, por maior 

que seja a boa-intenção daqueles que se encorajam 

a se contrapor às nossas Revelações sobre a atual 

VOLTA de São Luis de França em terras do Brasil, 

vamos verificando a cada passo de nossa tarefa que: 

Os Números são mesmo de Deus, pois numa 

trilha luminosa como esta, onde vemos, a cada 

momento do caminho, as estrelas-vivas da Verdade 

se manifestarem por meio de incontáveis sinais tão 

evidentes, claros demais, só nos cabe mesmo é 

reverenciar a grandeza da , 

que nos dá a todos e todas conforme a nossa 

capacidade de compreensão, e naturalmente por 

conta do nosso próprio merecimento, por menor que 

seja a nossa boa-intenção em Lhe acolher a 

Sabedoria Suprema, evidentemente que nos dando a 

todos a capacidade de processarmos mentalmente e 

sentimentalmente o que a própria Natureza, e os 

Universos como um todo, vem descortinando para 

qualquer um de nós, seja pelos meios naturais, 

aparentemente naturais, ou provocados, como tem 

sido a descoberta destes inumeráveis... Sinais & 

Códigos deixados pelos seus Divinos Prepostos na 

Obra de Allan Kardec, como temos tentado oferecer 

ao irmãos e irmãs encarnados na Terra Material por 

meio da Decodificação do Espiritismo, sempre 

ajustando o nosso trabalho ao condicionamento físico 

e mental do próprio intermediário psíquico, que, por 
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sua vez, tem nos deixado muito à vontade para nos 

servirmos de suas singelas faculdades mediúnicas, 

embora seja evidente o seu desgaste, já que desde o 

ano de 2012, quando deu inicio de maneira mais 

ostensiva à sua faculdade de psicografia, vem 

executando essa tarefa maneira, absolutamente, 

exaustiva para a grande maioria dos seres terrenos, 

contribuindo com a experiência humana com as 

claridades de uma verdade que poucos, ainda, tem a 

capacidade de poder reter em si mesmos, não 

necessariamente pelos cálculos muito simples 

que temos ofertado, mas por falta de interesse de 

uma boa parte dos meus irmãos e irmãs em abrir os 

seus corações para as coisas realmente de Deus, pois 

se a nossa causa é meritória pelo seu conteúdo 

científico, ela é e será ainda mais formidável pelo seu 

embasamento Evangélico, já que o Cristo Amigo está 

sendo evidenciado à cada linha e à cada quadro deste 

sagrado Livro de memórias Espirituais. 

ESTAMOS DECODIFICANDO O ESPIRITISMO!! 

____________________ 

      

Pelo Espírito André Luiz & Amigos. 
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________________    

   Aqui, um pouco diferente do que André Luiz fez 

no Capítulo anterior, vamos apenas nos deter nos 

respectivos # das páginas que compõem o Capítulo 

#  IV (4), do Livro: “Imitação do Evangelho 

segundo o Espiritismo”, que se trata da 1ª. 

edição original francesa do Evangelho Segundo o 

Espiritismo, exatamente como preparado por Allan 

Kardec, e lançado por ele mesmo em 1864, aqui 

numa versão bilíngüe, com a tradução de Evandro 

Noleto Bezerra, em sua 1ª. edição brasileira pela 

Federação Espírita Brasileira, 4/2014, dando-nos a 

oportunidade de verificar em loco os impressionantes 

e evidentes Sinais Matemáticos-CHAVES deixados 

pelos Espíritos Superiores já no primeiro momento do 

Evangelho pelo Espiritismo.  

   Devemos sempre ter em mente que este simbólico 

& enigmático # 4, que representa o Capítulo IV (4) 

do Livro... Evangelho Segundo o Espiritismo, 

NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE 

NÃO NASCER DE NOVO: Trata-se do mês (4) do 

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

do nascimento próprio Espiritismo. 

   E uma vez fazendo essa pequenina lembrança, 

vamos ao que nos propomos fazer, que é a devida 

Decodificação dos Sinais & Códigos Secretos 

de Deus do Espiritismo, oferecendo aos leitores 

algo a mais para pensar, refletir, e estudar. 
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________________ 

    

IMITATION 

DE 

L’ ÉVANGILE 

SELON LE SPIRITISME                                       

PARIS 1864 

______________ 

   O Capítulo IV (4) tem começo à página de # 33 

e finaliza na página de # 46: 

- 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 38 + 40 + 41 + 

42 + 43 + 44 + 45 + 46 = 553. 
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   Então, podemos deduzir: 

- 4 (do # do Capítulo IV) + 3 + 5 + 5 = 17.  

   Temos (acima), o seguinte Esquema...  

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

- 7: O mês (7) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

________________ 

 

Uma rara foto de Vivaldo, em casa,                                                                             

em finais dos anos de 1960. 
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_________________________ 

 “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.” 

 

–                                                            

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974). 

_________________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

   “Não; falta-lhe para isso o sentido.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 10, Atributos da 

Divindade, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, 

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 



                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 118 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

que há de ter uma causa. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são nosso). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 7, Provas da 

existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 

5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.   

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 17, Dos elementos 

gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, Conhecimento do 

princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. 

impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de                          

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

permitiu reconhecê-la, sem o que é provável ainda a 

ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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________________ 

   Embora, este resultado de # 17 (10 & 7) seja 

algo surpreendente para qualquer um (a) que esteja 

atento (a) aos detalhes da investigação, devemos 

verificar outras formas dos # das páginas deste 

Capítulo # IV (4), PERSONNE NE PEUT VOIR 

LE ROYAUME DE DIEU S’ILL NE NAIT DE 

NOUVEAU, de uma maneira que não pairem mais 

dúvidas sobre a autenticidade dos nossos Serviços 

de Decodificação... 

- 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 38 + 40 + 41 + 

42 + 43 + 44 + 45 + 46 = 553. 

   Quando... 

- 5 + 5 + 3 = 13. 

   Quando: 

- 1 + 3 = 4... 

   Temos de VOLTA o simbólico & enigmático # 4, 

que representa o Capítulo # IV (4) do Evangelho 

Segundo o Espiritismo, NINGUÉM PODERÁ VER 

O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO: 

que se trata... Do mês (4) do nascimento de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), & do nascimento 

próprio Espiritismo. 

________________ 
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   Parece que este elemento de # 4, repetido 

inúmeras vezes em nossos Esquemas-CHAVES de 

Decodificação para esta nova fase de Estudos, tem 

a finalidade de nos evocar a universalidade dos 

serviços sagrados e santos que temos procurado 

levar a efeito desde o ao de 2013, enfim, como temos 

apresentado desde o Livro original... “SÃO LUIS 

IX” (EM 3 VOLUMES). 

   Entretanto, quando somamos o enigmático # 4 

(encontrado acima) + 4 (do # do Capítulo IV) = 

8..., que se trata... Do mês (8) da morte de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

________________ 

   Evidentemente, que fechando essa questão sobre 

os elementos matemáticos-CHAVES que dizem mais 

respeito à atual VOLTA de , 

numa nova reencarnação no Brasil, sim, pois ele já 

havia reencarnado em solo brasileiro na roupagem 

fisiológica, por exemplo, de... 

!! 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas 

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                  

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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________________ 

   Mas sentimos que este atual e pequenino Estudo 

de Decodificação ficaria um tanto incompleto e até 

impreciso se não elaborássemos um último artifício 

matemático-CHAVE para que tudo acabe ficando 

ao gosto de Jesus Cristo, que sempre deseja o melhor 

da gente, quando, a partir de uma investigação 

aritmética somente nos # das paginas que trazem 

as duas (2) mensagens de São Luis sobre a 

Reencarnação, INSTRUCTIONS DES ESPRITS, 

neste Capítulo de # IV (4), da 1ª. edição francesa 

de 1864 – verifiquemos, que esta primeira edição 

francesa foi realizada com exatos... 100 anos de 

antecedência... Do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX), em 1964. –, com mais uma 

nota feita por Allan Kardec, quando todos e todas 

haveremos de encontrar... 

- 43 + 44 + 45 + 46 = 178. 

   Temos acima, de volta o Esquema... 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

- 7: O mês (7) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

________________ 

   E ainda, caindo como uma luva divina, temos o 

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

P. S. Filho). 

________________ 

   E quem se recorda de como Iniciamos esse nosso 

novo Capítulo? 

   Iniciamos ele, pelo # 4, do Capítulo # IV (4), 

também representando... O nascimento de São 

Luis IX, & em seguida pelo... Dia (10) e mês (7) de 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho., que são Duas 

Almas, mas o mesmo Espírito!! 

   Enquanto, agora, como acabamos de verificar, 

concluímos com... O dia (10) e o mês (7) do 

aniversário de Vivaldo P. S. Filho, somente que 

acrescentado também... O # 8, da desencarnação 

de São Luis IX. 

   Um alinhamento e uma precisão de estarrecer. 

________________ 

   E para que o nosso trabalho se apresente completo 

aos nossos (as) leitores, vejamos como se saem os 

específicos # dos itens que dizem respeito às duas 

(2) mensagens dadas por São Luis sobre a 

Reencarnação, na ISTRUCTIONS DES ESPRITS, 

nesta que foi a 1ª. edição francesa do O Evangelho 

Segundo o Espiritismo, do ano de 1864: 

- 39 + 40 (dos 2 itens!!) = 79. 

   Mas, antes vejamos isso... 
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   Quanto aos respectivos # das páginas destes 

dois (2) itens de São Luis, agora sem o comentário 

(nota) de Allan Kardec, somente São Luis, isto para 

sermos o mais preciso possível: 

- 43 + 44 + 45 = 132. 

- 4: O mês (4) do nascimento de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (dos # 4 + 4): O mês (8) da morte de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

________________ 

   Esse acima, foi um primeiro Esquema... 

   Agora, vejamos o segundo Esquema... 

- 43 + 45 (das páginas) + 39 + 40 (dos 2 itens, 

por São Luis!!) = 167. 

   Que deduzimos assim... 

- 10 (pelo # 17): O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7 (pelo # 17): O mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- E pelo ‘acerto de contas’ entre esse # 6, & o # 4, 

do Capítulo IV (4), vamos ter... O exato ano de 

(19)64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX). 

________________ 
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   Mas, vocês estão lembrados do # 132, da soma 

das páginas (43, 44 & 45)?! 

   Pois bem, uma vez a gente tendo elucidado o 

Esquema-CHAVE de mais acima, parece que ficou 

faltado alguma coisa, não seria... 

- As 15hs, pelos # 1... &... 5, este a partir dos 3 + 

2), quando temos... As 15hs, do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

________________ 

 

Vivaldo, em pleno épicos 1970. 
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_________________________ 

 “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.” 

 

–                                                            

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974). 

_________________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

   “Não; falta-lhe para isso o sentido.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 10, Atributos da 

Divindade, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, 

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

que há de ter uma causa. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são nosso). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 7, Provas da 

existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 

5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.   

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 17, Dos elementos 

gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, Conhecimento do 

princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. 

impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de                          

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

permitiu reconhecê-la, sem o que é provável ainda a 

ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 



                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 134 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

 
 

 

E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos (as) do Espiritismo! 
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________ 

CONTRA FATOS & DADOS                        

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

________ 

   Se os estudantes da Decodificação Espírita forem 

resgatar outras evidências matemáticas-CHAVES 

a partir desses mesmos fatos & dados, é certo que 

encontrarão outras sólidas evidências & provas 

que fortalecem esta empolgante e viva Tarefa de 

Decodificação, entretanto vamos, aqui, restringir 

para simplificar o Estudo!..., com isso dando o 

nobre esforço por encerrado!! 

   Desejamos a todos e todas queridos (as) leitores a 

generosidade de uma prece, tanto para Vivaldo P. S. 

Filho, o nosso santo-apóstolo reencarnado, quanto 

para nós mesmos, os seus muito apagados Guias & 

Mentores Espirituais, quando estamos convencidos 

da grande insignificância de cada um de nós mesmos 

e mesmas, diante de tão tremenda e ardente tarefa, 

a de conduzir o rebanho de Jesus para o seu próprio 

aprisco de paz e alegrias. 

_________ 

CANUTO DE ABREU                           

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      
(Salvador/BA, 20 de setembro de 2017) 



                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 136 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

   Nota do médium: Geralmente, eu só tenho uma 

visão mais clara e mais abrangente dos conceitos e das 

análises dos , sobre o que estamos 

tratando, quando entro na sintonia-fina deles, o que me 

capacita a lhes perceber a grandeza de intenções e a 

profundidade da sua tarefa que hoje encampamos com 

alegria e fé, entretanto quando eles me deixam à deriva, 

em relação ao que desejam, fico totalmente perdido e 

surpreso, como se a minha capacidade mediúnica se 

perdesse por alguns momentos, o que me deixa meio 

envergonhado ao perceber que nada eu poderia realizar 

sem a vontade deles, essencialmente deles e delas, a 

não ser por algumas pequeninas coisas que fazem parte 

de minha própria bagagem intelectual e moral nesta 

atual reencarnação, já que são eles mesmos, os meus 

generosos e muito queridos Benfeitores Espirituais, que 

verdadeiramente me controla as faculdades mediúnicas. 

(Risos). 
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   Que Oxalá seja sempre louvado, abençoando a todos 

os (as) médiuns que já se encontram realmente bem-

intencionados, e aos que precisam de suas bênçãos para 

que possam seguir, pelo Evangelho de Nosso Senhor, 

esquecendo-se e se afastando de uma maneira definitiva 

da ignorância e do atraso espiritual. 

   Estamos todos no mesmo barco. 
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Hernani Guimarães Andrade (Araguari, 31 de maio de 1913 — Bauru, 25 de 

abril de 2003) foi um engenheiro e parapsicólogo espírita brasileiro. 

Fundou em 13 de dezembro de 1963 o Instituto Brasileiro de Pesquisas 

Psicobiofísicas (IBPP), onde procurou demonstrar cientificamente a existência 

da reencarnação, de fenômenos paranormais como a mediunidade, a obsessão 

espiritual, e o electronic voice phenomena, e do que denominou Campo 

Biomagnético (CBM) ou Modelo Organizador Biológico (MOB).                                                                                

Hernani Guimarães Andrade – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Araguari
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_maio#Nascimentos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1913
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bauru
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/2003
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parapsic%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1963
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Pesquisas_Psicobiof%C3%ADsicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Pesquisas_Psicobiof%C3%ADsicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reencarna%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4menos_paranormais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obsess%C3%A3o_(espiritismo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Obsess%C3%A3o_(espiritismo)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Electronic_Voice_Phenomena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hernani_Guimar%C3%A3es_Andrade
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___________ 

DESVENDANDO A 

MATEMÁTICA OCULTA 

DO ESPIRITISMO 

 

 

 Baseado nos Números-Chaves: 4, 7, 8, 9,10 & 17. 
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  Seja de uma maneira ou de outra, pelas formas 

múltiplas como temos observado, a nossa pesquisa 

matemática-CHAVE sobre a atual VOLTA de 

 ao solo da experiência brasileira 

estará sempre alinhada com a mais sóbria e perfeita 

universalidade, como se os Poderes dos Céus 

tivessem parado de fazer o que estavam fazendo 

para tão somente se preocupar em Arquitetar todo 

este conjunto imenso de provas aritméticas, por 

exemplo, que, todas juntas, se apresentam ao 

mundo espírita contemporâneo, por exemplo, como 

a mais organizada manifestação espiritual desde os 

predestinados tempos da... Codificação do Espírita 

Por Allan Kardec, mesmo porque aqui estamos 

diante da Decodificação do Espiritismo, sendo 

realizada pelo próprio Espírito São Luis, que ao tempo 

da Terceira Revelação foi o Presidente Espiritual da 

Sociedade Espírita de Paris, agora transubstanciado 

na personalidade do humilde médium baiano Vivaldo 

P. S. Filho, que ao nosso lado, ou sob o comando da 

Equipe da Verdade, vem conduzindo esta tarefa 

singular, como se estivesse possuído pelo calor do 

coração precioso do próprio Consolador. 

   Observemos-lhe o esforço de uma maneira correta, 

sem segundas intenções, menos felizes, e veremos 

que tudo, realmente, sempre se encadeia de maneira 

racional e muito equilibrada, conduzindo-nos a um só 

pensamento: o de que realmente está 

de volta!! 
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O EVANGELHO                     
SEGUNDO O ESPIRITISMO 

131ª. edição – 5ª. impressão (Edição Histórica) – pela 

tradução de Guillon Ribeiro, Ed. da FEB, 5/2015. 

__________________ 

   Sempre vale a pena a gente lembrar que estamos 

nos dedicando ao Estudo-CHAVE do # 4, quando 

veremos... 

   O Capítulo # IV (4), tem começo à página de # 

67 e finaliza na página de # 77: 
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- 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 

76 + 77 + 4 (do # do Capítulo IV em Estudo agora) 

+ 24 + 25 (os # dos 2 itens que são assinados por 

São Luis, sobre a reencarnação!) = 845. 

   Então, como já podemos facilmente deduzir, a um 

só golpe de vistas (risos), o Esquema-Chave de 

sempre surge ainda aqui, sem que haja qualquer 

jeito, para quem quer que seja, de se opor ao que 

estamos tratando... 

- 4: O mês (4) do nascimento de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho). 

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

P. S. Filho). 

________________ 

   Um outro caso enigmático, agora Desvendado 

pela Decodificação Espírita, como se estivéssemos 

participando de algum filme de ficção científica. 

________________ 

   

________________ 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas 

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                  

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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   Tomemos do mesmo exemplo de antes, até porque 

os FATOS & OS DADOS (Chaves) continuam a se 

repetirem, nos chamando a atenção pela santidade 

do Serviço Mediúico & de Pesquisa em curso..., da 

seguinte maneira... 

   O Capítulo # IV (4), tem começo à página de # 

67 e finaliza na página de # 77: 

- 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 

76 + 77 + 4 (do # do Capítulo IV em Estudo agora) 

+ 24 + 25 (os # dos 2 itens que são assinados por 

São Luis, sobre a reencarnação!) = 845. 

   Então, a partir dos # acima, podemos deduzir da 

seguinte maneira... 17 (dos # 8 + 4 + 5). 

   O seguinte Esquema-Chave de volta... 

- 10 (pelo # 17): O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7 (pelo # 17): O mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

________________ 
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_________________________ 

 “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.” 

 

–                                                            

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974). 

_________________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

   “Não; falta-lhe para isso o sentido.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 10, Atributos da 

Divindade, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, 

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

que há de ter uma causa. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são nosso). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 7, Provas da 

existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 

5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.   

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 17, Dos elementos 

gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, Conhecimento do 

princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. 

impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de                          

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

permitiu reconhecê-la, sem o que é provável ainda a 

ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     

 



                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 148 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

 

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 150 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

 

    

“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

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

espaço entre os adeptos (as) do Espiritismo! 
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________ 

CONTRA FATOS & DADOS                        

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

________ 

   Podemos assegurar aos leitores e leitoras, que a 

partir dessa mesma passagem do... O Evangelho 

Segundo o Espiritismo, por essa específica Edição, 

por exemplo, sim, porque por outras Edições teremos 

o mesmo resultado-base, repetitivo, haveremos de 

encontrar outros tantos elementos que, sem dúvida 

alguma, continuarão a assegurar a veracidade da... 

. 

   Mas essa tarefa deixaremos a cargo dos que já se 

interessam pelo assunto, que, diga-se de passagem, 

alegra-nos a alma, pois sempre vale ao instrutor dar 

a guia para que os seus próprios alunos se habilitem 

ao estudo. 

   A nossa recomendação para os espíritas da Terra 

será a mesma do : 

   - Amai-vos & Instruí-vos. 

H. G. ANDRADE                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        
(Salvador/BA, 20 de setembro de 2017) 
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____________ 
    

Nota de André Luiz em 22/03/2022: 

____    

   Realmente, a cada investigação, vamos verificando 

que a Decodificação vai se firmando como uma Ciência 

complementar ao Espiritismo, aliás, ela não poderia nem 

ter chegado a surgir se não tivesse sido preparada pela 

, visto que Kardec laçou as suas 

bases, mesmo que de uma maneira sugestiva, ao ter 

idealizado... “A Ciência da Concordância dos Números”, 

como verificamos pela “Revista Espírita”.   
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________________ 

 

Eu sou o caminho, e 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  

   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 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João 

Batista (“Múltipla” com João Evangelista), & 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. 
 

 
 

 
 

   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 Hiroshima, da chegada 
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com 

Júpiter. 
 

    
 

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 16/12/216,                                           
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                                   
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_____ A SISTEMATIZAÇÃO DO ESTUDO 

PELA “DOUTRINA ESPÍRITA” II _____ 

   VOLTAMOS A INSISTIR QUE NÃO PODEMOS PRESCINDIR 

DOS APONTAMENTOS ABAIXO, PARA MAIS UMA VEZ 

VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA DIVINA DA 

MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, QUE AGORA 

SE ECONTRA REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO... 

VIVALDO P. S. FILHO, QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE 

TUDO, 

, JÁ QUE 

ESTS DUAS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM TODO 

O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS 

QUE, ATÉ AQUI, TEM SIDO DISPONIBILIZADAS A PELA 

INCOMPARAVEL BONDADE DE NOSSO SENHOR!! 

– 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.” 

  

– (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-CHAVE e também de pesquisa-CHAVE... 

histórico-matemático-doutrinário, e como uma forma 

de trazer ao nosso encontro direto com os leitores 

(as) encarnados um pouco mais de material para 

reflexão, pinçamos da obra original, 

, 

um pequeno, mas muito sugestivo extrato, que 

cremos será de grande valia para que os nossos 

devotados espíritas, pesquisadores e/ou religiosos, 

de uma maneira geral, e para aqueles e aquelas que, 

por algum motivo qualquer, não terão condições de 

estudarem de uma maneira mais detida esse Livro 

principal, possam verificar, mesmo que em síntese, 

o grau de alta confiabilidade das palavras dos 

Benfeitores Espirituais da Vida Maior (desencarnados 

e os encarnados – estes últimos, em estado de 

Desdobramento Espiritual) do querido Vivaldo P. 

S. Filho, seguramente que a atual reencarnação de 

São Luis de França: 

   Agora, nos perguntamos: “Será realmente que 

estes fatos & dados histórico-matemáticos 

seriam apenas alguma 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, o de 

papel, a não ser por sua divulgação nas redes sociais 
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da Internet, a exemplo do Facebook, quanto no seu 

próprio Site Espírita), assim como em referência ao 

Capítulo de # 9 de , seja ele material ou 

moral, sem qualquer desfavorecimento descabido 

para com outros irmãos e irmãs de serviços 

mediúnicos ou a qualquer ensejo de favorecimento 

especial à sua personalidade espiritual, vejamos que 

o próprio Senhor Jesus Cristo nos advertiu de que: 

“conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

particularmente!), se levantarão contra a esta nossa 

empresa, se colocado a condição de verdadeiros 

“fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, por 

exemplo, todos e todas, lamentavelmente, mais ou 

menos... bravios, irritadiços, e/ou arrogantes, 

questionando a incontestável realidade dos fatos & 

dados até aqui apresentados de maneira uma 

positiva pela , 

tentando passar para os (as) demais a condição de 

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

inúmeras evidências-CHAVES que se insurgem 

contra a nossa grande pequenez diante da Riqueza 

da Vida Com Deus, exatamente por acreditarem que 

“outros tantos milhões (?) de criaturas encarnadas 

no solo da Terra Material também nasceram sob a 

regência... Do signo de câncer, às 15hs do exato dia 

10 do mês (7) de julho de 1964”...  

   E dentro desse abençoado Esquema-CHAVE, 

devemos também acrescentar ao leitor e leitora que, 
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curiosamente, Vivaldo P. S. Filho, este Vivaldo de 

que tratamos (risos), 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 52 obras anteriores. 

______ 

 

______ 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, 

pelo menos para Vivaldo e seus Autores Espirituais, 

já que é muito natural pensar desse modo, por outro, 

solicitaremos aos possíveis contraditores (as), deste 

seu/nosso Serviço Mediúnico & de Pesquisa Elevada, 

que venham e apresentem alguma outra pessoa que 

seja, também, médium de variadas faculdades 
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psíquicas, e que, evidentemente, nos ofereça o 

conjunto de características matemático-mediúnicas 

que foram produzidas e apresentadas até o presente 

momento, agora, em seu conjunto, numa Coleção de 

vinte (53) Livros que sinceramente cremos serem 

todos de inquestionável valor doutrinário para o 

Espiritismo, os mesmos versando de uma maneira... 

muito clara, muito racional, e objetiva, sobre estes 

especialíssimos temas matemático-transcendentais 

(

) que chegam a confundir até mesmo os 

mais excelentes investigadores da Reencarnação, 

da Mediunidade, e da Vida Espírita, de uma maneira 

geral, e que, à rigor, esteja suficientemente 

capacitada para, por seu intermédio, verter do Mais 

Alto, de um só golpe, toda essa imensa quantidade 

de informações filosóficas, científicas, e religiosas, 

que fazem parte tanto da obra original... “SÃO LUIS 

IX” (EM 3 VOLUMES), quanto do seu Portfólio São 

Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na 

Obra São Luis IX”, o Livro de # 5), sobre o tema da 

atual VOLTA de São Luis IX. 
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   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 de 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 Senhora F. O. (que foi a 

Ruth/Elizabeth d´Espérance, por exemplo...), 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 

(que foi a reencarnação do Rei Davi bíblico!!), 

num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

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

da História, facultando assim uma maior precisão... 

Numérica, Literária & Editorial, em torno da 

“Aritmética Reencarnacionista” que aqui vem 

sedo colocada exposição, e um mapa matemático-

CHAVE indicando algumas das 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-médium 

encarnado, abstração feita da sua própria vida quase 
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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 P. S. Filho e São Luis 

IX, - Nota em 28/01/2022: Algum tempo mais tarde, 

todos ficaram sabendo da sua também encarnação 

como o Rei Luis VIII, o seu próprio pai!! –,  como 

apresentado nas fotografias que ilustram esse livro-

luz, quanto nos de Maria Isaura & Branca de Castela, 

Maria Francisca & Margarida de Provença, além das 

que constam em outras obras, como no caso da 

reencarnação atual de Santa Bárbara & Harriet 

Elizabeth B. Stowe, estas como a Senhora Marcela 

Martins, como as de E. D´Esperance-Senhora F. O. 

(esta, no Livro de # 22), como ficou evidente nos 

registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranquilos 

em relação ao testemunho prosopográfico das 

personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (...qualquer perícia mais aprofundada neste 

campo da Técnica Policial & Criminalística deverá, 

sim, levar em consideração outros tantos aspectos de 

natureza Mediúnica, Médica, em suas diversificadas 

especialidades, e forçosamente Matemática, como é 
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nosso caso aqui!), configurando assim... mais uma 

prova material e documental, particularmente em 

torno da 

 – como apresentado de maneira 

consistente no Livro: “A Reencarnação Programada 

& Múltipla na Obra... São Luis IX”. 

______________ 

 

Capa do Livro de # 5, já devidamente                                  

Revisto & Ampliado, em 01/2022.                                                       

______________ 
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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”, adaptado a partir do seu texto original para esta nova 

versão... Revista & Ampliada ... de 03/2022, do Livro: “A 

Reencarnação Brasileira de São Luis IX”. 
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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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Pelo Espírito André Luiz                                                        

Com  
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                     Livro # 53: “A Reenc. Brasileira de São Luis IX” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 173 

Ed. e-book: 
2017-22 
 

SEGUNDA PARTE 

Compreendendo a 

Codificação Espírita  
__________

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes 

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço                  

Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), no Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9) 

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro Livro (em 

PDF) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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_____ _____ 

 
Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

agosto de 1977) foi um cantor, 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. Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll.  

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/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
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/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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                                      C A P Í T U L O # 4 

________________ 

Elvis Presley Continua                           

(Re) Apresentando o Espiritismo 

aos Espíritas   
   A vida humana tem permanecido atenta a tudo o 

que acontece com ela, visto que os seus meios 

inumeráveis de comunicação têm fomentado em toda 

a parte uma ciência sobre as ocorrências que fazem 

notícias aqui e ali, embora, muitas e muitas vezes, 

salvaguardando algumas preciosas iniciativas de se 

fazer realmente uma notícia de boa qualidade, 

estão atrás de tormentas, agustias, e tempestades, 

vendo nas pessoas somente um gordo percentual de 

possibilidades econômicas, mas, para a nossa grande 

tristeza, vemos que os irmãos e irmãs da Terra tem 

buscado muito pouco se aproveitar dessas mesmas 

notícias do bem para construir em si mesmos, em 

seus corações, um habito melhor de convivência 

pacífica e caridosa, e aí entram muitos companheiros 

(as) que transitam pelos Centros Espíritas de todas 

as partes, que mesmo vendo e assistindo, ouvindo e 

lendo sobre tantas catástrofes, sejam elas climáticas, 

atmosféricas, médicas, sociais, e/ou familiares, não 

estão fazendo quase nada para que os seus Espíritos, 

ao final dessa atual jornada reencarnatória, saiam daí 

como pessoas verdadeiramente vitoriosas, e possam 
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voltar ao seio do mundo carnal, pela reencarnação, 

objetivando crescer ou continuarem crescendo para 

Deus. 

  

   É de doer, ver e presenciar a desolação de muitos 

dos Espíritos, que, ao voltarem para Cá, para este 

Outro Lado da Vida, nada mais fazem senão se 

acolherem na própria desgraça de terem perdido as 

suas chances de voltarem ao Plano terreno por uma 

reencarnação meritória, quando para eles e elas nada 

mais resta do que prantear e gemer, somente 

lembrando de que Jesus havia lhes avisado sobre os 

dramas a que todos nós estamos sujeitos caso não 

lhe aceitemos a mensagem terna e feliz da Caridade, 

para os outros e por nós mesmos. 

Elvis PRESLEY                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                      
(Salvador/BA, 20 de setembro de 2017) 
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   Nota do médium: Devo lembrar aos amigos leitores 

da tão grande intimidade sentimental que tenho com 

este grande , que quase não encontro 

dificuldade alguma em manter contato com ele, quando 

ele passa a me transmitir inúmeros conselhos e algumas 

maravilhosas imagens do seu próprio plano de ação, 

envolvendo-me da alegria de poder perceber inúmeras 

nuanças da sua Vida Espírita, inclusive das irradiações 

magnéticas, ou áuricas, que ele mesmo possui. 

 

   Muitas das vezes que eu o vejo pela minha vidência 

mediúnica, é através das imagens em DVD por meio 

do meu aparelho de televisão. Esta é uma característica 

muito interessante de minhas faculdades psíquicas, pois 

vejo o movimento de auras e da fisiologia dos Espíritos, 

quando se encontravam encarnados e atuando na TV, ou 

então em quadros de programas transmitidos “ao vivo” 

hoje em dia.  
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   Quanto à sua mensagem acima, nós que já labutamos 

há algum tempo no Espiritismo, quanto na mediunidade, 

podemos humildemente dar o nosso testemunho de que 

a situação dos espíritas desencarnados, pelo menos de 

uma grande quantidade deles e delas, de nós mesmos, 

seguramente ainda é hoje da mesma maneira quando o 

nosso querido Chico Xavier se encontrava reencarnado, 

quando ele afirmava, a alguns de seus amigos mais 

próximos, segundo tomei conhecimento por biografias 

suas feitas por seus amigos-queridos: “Os espíritas 

estão desencarnado mal.” 

   Evidentemente, que Elvis sabe muito bem o que está 

falando, mesmo porque ele já se encontra há muito 

tempo no Plano Espiritual, e somente devemos ver em 

suas palavras um alerta precioso para que, antes de 

tudo, procuremos fazer a Caridade, pois como sabemos: 

. 

   E é neste sentido que o vemos também chamar a 

atenção para os meios de comunicação da nossa amada 

Terra, para que, acima de interesses econômicos e de 

grupos políticos, vejam no povo que lhes dão audiência 

uma feliz oportunidade de educação, sim, educando as 

coletividades humanas para a alegria-saudável e a 

boa-convivência entre todos, evidentemente que se 

utilizando da fundamental liberdade de expressão para 

construir o que realmente for bom e justo para todos. 

   Que Deus nos conceda paz e equilibro para não 

voltarmos a cair em tentações, antigas ou novas. 
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___ Sammy Davis Jr.___ 

 
Samuel George "Sammy" Davis, Jr. (Harlem, Nova Iorque, 8 de 

Dezembro de 1925 — Beverly Hills, 16 de Maio de 1990), mais conhecido 
simplesmente como Sammy Davis Jr., foi 

um cantor, dançarino e ator estadunidense. Essencialmente dançarino e 
cantor, Davis passou sua infância no vaudeville e se tornou conhecido por suas 

performances na Broadway e em Las Vegas, estrelando programas de 
televisão, e filmes. Fez parte do grupo de atores liderado por Frank Sinatra, 

conhecido como Rat Pack. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sammy_Davis,_Jr.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Harlem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_Dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_Dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1925
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_Maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1990
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7arino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaudeville
https://pt.wikipedia.org/wiki/Broadway
https://pt.wikipedia.org/wiki/Las_Vegas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Sinatra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rat_Pack
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sammy_Davis,_Jr
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                                      C A P Í T U L O # 5 

Sammy Davis Jr. Continua                           

(Re) Apresentando o Espiritismo 

aos Espíritas   
   Não posso dizer a cada um de vocês que me 

encontro totalmente tranqüilo neste momento, 

principalmente quando me observo em meio a tantas 

Entidades luminosas que mais se assemelham a 

deliciosas estrelas, como se de suas auras saíssem 

elementos mentais com sabores e aromas diversos 

que, geralmente, só fazem a alegria das crianças e 

dos (das) jovens ainda envolvidos pela beleza do 

romantismo-puro, e aconchegante!... 

   

   Nossa! Quanta alegria posso sentir vinda destes 

corações divinos, que sabem muito melhor do que eu 
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quais palavras utilizar numa reunião tão delicada e 

esperançosa quanto essa!... 

   Sou um homem dividido entre a luta terrena e a 

felicidade do Céu, não necessariamente por conta de 

uma indecisão-doentia, mas por reconhecer que 

ainda, talvez, não me encontre capacitado para 

conduzir de volta ao aprisco de Jesus Cristo tantas 

criaturas, minhas irmã terrenas, que, por enquanto, 

só pensam em “curtir a vida”, quando vemos que a 

vida humana nada mais tem sido do que um terrível 

tormento para os que aí vivem e para os que aqui já 

se encontram, pois não há como dissociarmos uma 

relação tão íntima quanto esta que observamos pela 

antena da envolvente mediunidade, sentindo-nos 

verdadeiramente propensos a varar os Universos, e 

deixando para trás, na confiança exclusiva em Deus 

(risos), a eventual volta dos nossos irmãos da Terra 

ao generoso acolhimento do Bem. 

 

Sammy com sua esposa May Britt. 
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   Vamos ser sinceros uns com os outros, vocês 

também, a essa altura do campeonato, não 

pensariam dessa maneira?!...  

 

   Pois é, mas graças a Deus, por aqui, nós todos e 

todas temos à nossa própria disposição verdadeiros 

e grandes amigos e amigas que nos orientam e nos 

encorajam a fazer a doce Caridade como Jesus nos 

ensinou, com desprendimento, e de coração.   

   Então?!... Pensando um pouco melhor: 

   Me aguardem para breve, sim, porque depois de 

falar tanto no Bem, parece que fui envolvido pela sua 

teia de amor e paixão, que gruda como visgo, e faz 

com que nos transportemos dos terríveis infernos de 

nossa própria personalidade doentia para os 

encantadores Céus de Deus, que nos aguarda o 

interesse e a boa-vontade em lhe devassar pela 

prática do , sem distinção. 

SAMMY DAVIS, JR.                           
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 20 de setembro de 2017) 
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Nota de André Luiz em 22/03/2022: 

____    

   Assim que ele tomou a sua decisão, tratou de operar 

pela sua própria reencarnação, e conseguiu muito 

rápido, visto que o Sammy já tinha méritos suficientes 

para encontrar que lhe endossassem 

a futura tarefa no Planeta, vindo então a encontrar uma 

família de procedência europeia, mas que atualmente 

vivem no interior do Estado do Paraná, no Brasil, que 

aceitasse lhe receber no seio de seu Lar.  
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___ Rita Hayworth ___ 

 
Rita Hayworth (nome artístico de Margarita Carmen Cansino; Nova 

Iorque, 17 de outubro de 1918 — Nova Iorque, 14 de maio de 1987) foi 
uma atriz norte-americana de ascendência hispano-irlandesa, que atingiu 

o auge na década de 1940 e                                                                          
tornou-se um mito eterno do cinema.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1918
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ascend%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_da_Irlanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Hayworth
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                                     C A P Í T U L O # 6 

Rita Hayworth Continua                           

(Re) Apresentando o Espiritismo 

aos Espíritas   
  Os nossos corações, por maior que seja a dor de 

ver o Mundo Material se contorcer em aflições e 

angustias, não perde a doce esperança de ver os 

nossos irmãos e irmãs terrenos se reerguerem das 

sombras do orgulho e do egoísmo para as... 

. 

   A nossa geração, a da maioria dos Espíritos da Luz 

que auxiliam o nosso Vivaldo P. S. Filho na tarefa da 

Mediunidade com Jesus, pelo menos os que são da 

9ª. Esfera Espiritual da Terra, quando encarnada foi 

forjada ao som de bombas violentas e assassinatos 

em massas, como se a vida de milhões de criaturas 

valessem bem menos do que um punhado de feijão, 

que por mais que seja valioso para a alimentação de 

alguns, em nada pode valer pela saúde e pela paz de 

milhares, milhões de pessoas que nada mais 

esperam do mundo senão uma pequena gota de 

afeto e atenção, com isso liberando as suas intensas 

dores não pelo alimento-material, mas pela luz 

espiritual que nutre hoje e nutrirá sempre os nossos 

Espíritos, cada vez mais sedentos por amor, pelo 

verdadeiro amor. 
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   Esta semana, acompanhando o nosso Vivaldo 

durante a transmissão de um determinado telejornal 

em rede-nacional, vimos assustada, embora sem 

surpresa, uma das mais respeitadas autoridades da 

ONU – Organização das Nações Unidas, afirmar que: 

“O MUNDO ESTÁ VIVENDO UMA GRAVE CRISE 

DE SOLIDARIEDADE.”, isso, evidentemente, pela 

grande falta de Caridade que tem tomado o Espírito 

das criaturas terrenas. 

   Não é mesmo de fazer doer qualquer coração 

humano, ou espiritual?! 

   

   Precisamos urgentemente nos amar como irmãos 

(ãs) em uma só Humanidade. 

   RITA HAYWORTH                           

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        
(Salvador/BA, 20 de setembro de 2017) 
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   Nota do Médium: Esta grande e inesquecível artista 

de Hollywood, hoje na Vida Maior, tem sido uma grande 

Amiga Espiritual para mim, que desde o ano de 2012 

vem trazendo a luz do seu amor e do seu zelo para a 

gente na Terra Material, dando-me, vez por outra, a 

generosidade de lhe perceber em detalhes físico-astrais, 

deixando ainda mais o meu coração feliz e contente por 

ver que ela, sim, está cada vez mais bela em suas feições 

perispirituais. 

__________ 

   Ela, segundo sabemos, foi a reencarnação de Judas 

Iscariotes, quanto a de . 
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FIM 
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Pelo Espírito André Luiz                                                        

Com  
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As Despedidas... 
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_____ O Livro de # 26 _____ 

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas Tarefas 

na Mediunidade com Jesus Cristo (1996-2016)____ 

Agora em DOIS (2) VOLUMES, Revisto & Ampliado!! 

     
 

O médium  
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas explicativas 

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

www.vivaldoespiritismo17.com.br 

facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

OS ARQUIVOS (EM PDF) DOS MAIS DE CEM (100) LIVROS 

PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS 

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!                                                

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 
 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
https://www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo/?__cft__%5b0%5d=AZW2QANnvqLA-PQWpXh-E8_0OQpHEAVhOvCFSFoSk8x60CMmKil1SM9aBKR7c1qqwu4JXLNdXG60A_ImkmE_ZHO8kcF5IDNYpreUX5hkCFBY8JLg827BAmcquwhxZsxVGjbtyMce564GyfJPMiyN93EZbcgznrU6QtJm-a53KTqjbwlVfKQHndeqod5eCeLOpPo&__tn__=kK-R
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_________________ 

 

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

mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos 

os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o 

nosso próprio coração no conteúdo da obra original: 

 

“A Reencarnação Brasileira de São Luis IX”                                                                                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão: 09/2017. 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 03/2022.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 
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Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

Uma nota importante: Precisamos alertar ao leitor interessado pelo nosso trabalho de 

investigação de algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, que a Decodificação do 

Espiritismo vem sendo realizada desde a obra original:  "São Luis IX" (EM 3 

VOLUMES) – com backup original de 03.03.2015 –, que teve a sua divulgação virtual 

por volta do mês (6) de junho de 2015, e que hoje já se espalha por praticamente toda 

a obra psicográfica de Vivaldo, a sua reencarnação atual, salvo raras exceções, e que 

naturalmente vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada no decorrer dos anos e de cada 

novo livro (e-book) virtual, carecendo inclusive da colaboração de qualquer um 

estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as 

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative 

work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism 

Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes) – 

with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6) June, 

2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays 

reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and 

improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual student 

collaboration that is willing to contribute with our simple effort  with your onw notes, study 

and investigations. 
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

mais de 100 obras, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!! 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

Espirituais sobre Ciência, Filosofia, e Religião (inéditas), os 

Amigos da Vida Maior, em grande parte da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), 

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

somente de grandes verdades, mas, acima de tudo, de muita 

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8). 

 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

  

Quando nos propomos por uma ação benéfica na 

direção dos que estão gemendo de dor e aflição, os 

, de uma maneira mais decidida 

ainda, fazem de tudo para nos socorrer as mazelas 

materiais e morais, evidentemente que 

sobrecarregados pelo assédio e pelo assalto dos 

Espíritos sombrios que não querem que nós próprios 

sejamos socorridos. 

‘Vigiemos e oremos’, espíritas.  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                 
(Salvador/BA, 20 de setembro de 2017) 
By André Luiz/A FALANGE DA VERDADE                                                

SEM FINS LUCRATIVOS – 1ª. Versão... 09/2017.                                                                                                                 

Revisto & Ampliado... 03/2022. 


