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Obra dedicada à , a filha amada de 

, que se encontra atualmente reencarnada no solo bem-

aventurado do Brasil, na terra da "força, do valor, e da coragem". 

___________________  
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______________________  

    As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos espirituais (e-

books: PDF) foram capturados em fontes diversas da Internet e em obras da literatura 

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

 

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

"Tudo a vida é afinidade e comunhão, sob as leis 

magnéticas que lhe presidem os fenômenos. 
 

Há entidades espirituais que se dedicam ao serviço 

do próximo, em companhia daqueles que estimam a 

prática da beneficência, tanto quanto existem 

inteligências desencarnadas que, em desequilíbrio, 

se devotam a lamentáveis alterações da 

tranquilidade alheia, junto das pessoas 

indisciplinadas e insubmissas.” 
 

 

-  
 

(Emmanuel/Chico Xavier, "Mediunidade e Sintonia”, 

Cap. 11, Prática mediúnica – 2ª. edição –               
Editora Cultura Espírita União, 1986. 

________________ 
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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
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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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Memórias . Memórias . M 

Com Diversos Espíritos – Volume # 1 
 

Vivaldo P. S. Filho& Brígida da Suécia 

 

“Se não tivesse amor eu nada seria.”                          
(São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios) 
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Carmem Miranda & Elvis Presley, Hawaii 1973. 

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

“Memórias da Vida Eterna – Vol. 1”, 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: 05/2016 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 08 & 09/2021. 

   Este Livro, que tem a bela Autoria Espiritual de Brígida 

da Suécia & Espíritos Amigos, vem complementar as 

obras anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho 

que fazem referência à atual Missão do Espírito de São 
Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à época da 
Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 
Espírita de Paris”, orientando de mais perto os Serviços 
de Allan Kardec junto à Falange da Verdade.  
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 21), a sua publicação em 

nosso se deu no mês 05/2016, então 

temos o backup (original), deste Livro (21), que foi 

preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária com data original 

de 05/2016, quando para o backup em PDF, existe em 

nosso acervo digital um também com a data de 

05/2017, que, claro, poderão virem a servir para uma 

conferência histórica e/ou doutrinária, caso seja do 

interesse de algum pesquisador. 
 

     
 

As capas: da 1ª. versão, de 05/2016 & da 2ª. versão, de 08 & 09/2021. 
 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup original de 05/2016!! 
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_____ _____ 

 

O Espírito Mentor de                     

Francisco C. Xavier                                         
(Atualmente reencarnado no interior do Estado de São Paulo) 
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Memórias DA VIDA ETERNA - # 1 
 

Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 

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

   

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM BAIANO                

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

CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA & PSICOMÉTRIA), REALIZADO 

PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES EM HOMENAGEM AOS LIVROS 

“JESUS NO LAR”, POR NEIO LÚCIO, & “LUZ NO LAR”, POR 

ESPÍRITOS DIVERSOS, E AO “O CONSOLADOR”, POR EMMANUEL, 

PELA INCOMPARÁVEL MEDIUNIDADE DE FRANCISCO C. XAVIER 

(todos os três pela Editora da FEB).  

* * * 

Da Eternidade da Luz para os infernos de sobras e 

dor da vida humana, propriamente dita, existem mil 

e uma maneiras de acessarmos o Coração Perfeito 

de Deus... 

No âmago de cada Criatura, seus filhos e filhas, há 

sempre muito amor e muita compaixão, que são 

portas de entrada para a Realidade da Vida com o 

Pai Celestial... 
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 Porém, há casos, não tão raros assim, onde 

procuramos estar mais entrincheirados com as 

volúpias do aconchego de Satanás, do que, 

propriamente, libertos de todo o mal, mediante a 

inalterável beleza de uma existência não somente 

devotada ao bem, mas, indiscutivelmente, 

desejada por todos...  

Livrai-nos, Pai!..., de toda a tormenta exterior, mas, 

também, nos liberta de nós mesmos!..., das 

sombras de mil pecados que ainda jaz em nossa 

acanhada Alma milenar!!...  

 

(Espírito reencarnado)                                                                             

Vivaldo P. S. Filho (médium)  
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____________ 

Nota do médium em 31/08/2021: 

   Tenho para mim que o Espírito Amigo de Emmanuel, 

dentro das naturais condições de cada médium e de cada 

Espírito, já liberto ou não, está sempre à minha humilde 

disposição, se é que posso me expressar dessa maneira, 

sim, porque toda a vez que tenho a necessidade de lhe 

Revisar & Ampliar, por exemplo, de certo modo, ele 

parece estar de prontidão, como que me aguardando a 

vontade em, pelo menos, lhe capturar o pensamento, 

mesmo que de maneira algo remota, e a certa distância, 

visto que, vez por outra, eu lhe percebo o pensamento 

Elevado vindo de longe... 
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

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

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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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 e Francisco Cândido Xavier deverá ser 
invariavelmente “gratuita”. 
 

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, 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 “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

DOS “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS: 

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade                           
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                        

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

___________ 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, 

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo 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 “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

e a uma maneira sempre diversa de lhe conduzir os estudos, 

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

Xavier, em: “O CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas 140, 

141 e, em particular, a de 142, quando responde o benfeitor:  

 ___________ 

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

_____________________ 

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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As Obras Básicas do Espiritismo: constitui-se por cinco livros. 

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

Espírito André Luiz                                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                          
(Salvador/BA, 26 de julho de 2015) 
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Dedicatória Especial 

     

Vivaldo (São Luis IX) & Maria Isaura (Branca de Castela). 

 

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 nos lecionou durante a minha atual existência, quando neste 
ano de 2016 completo 52 anos de idade. 
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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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Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por 
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

 

Também o nosso carinho especial ao querido autor e mega Elvis-collector Erik 
Lorentzen (www.elvisfiles.no), pela mesma gentileza. 

 

O meu afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo Arne Metzner 
(Norway), que durante anos consecutivos à frente do Flaming Star deu exemplos 

magnânimos de sua paixão e lealdade à Elvis Presley e aos seus fãs, que, mesmo na 
condição impressionante de “ateu”, tem nos demonstrado o que é ser um verdadeiro 

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

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

 

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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 _________________ 
 

O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

“Numerologia Espírita” 

 

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para fazer luzir do 

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos apenas que lhes 

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

que é através da própria obra Espírita, de Allan Kardec & Francisco 

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

assim como da Bíblia Sagrada (Antigo E Novo Testamentos). 

    

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e fora 

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que 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: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, 

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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Elvis Aaron Presley[nota 1] (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado 

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

ousada como dançava e se mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi um dos 

pioneiros do rock and roll. 

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

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley#cite_note-1
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/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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Apresentação # 3 

______________ 

No Mundo do Amor...  

no Brasil do Século XXI. 

 

Em Homenagem ao: “DIA DO AMOR”. 

 

 

MEUS FILHOS E FILHAS! 

 

QUE PENSEMOS SEMPRE NISTO: 

 

- AS ESTRELAS DO CÉU PISCAM... PISCAM, E 

PISCAM... 
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- O CORAÇÃO DO MUNDO, SEMPRE ATORMENTADO 

E, INVARIAVELMENTE, TUMULTUOSO, BATE, BATE E 

BATE... 

 

MAS, A ALMA DOS QUE VERDADEIRAMENTE AMA, 

NUNCA DEIXA DE BRILHAR, DE BRILHAR, E 

BRILHAR!... 

 

O AMOR É ASSIM MESMO, MINHAS DOCES E 

MEIGAS CRIANÇAS, SÓ FAZ SENTIDO NO CORAÇÃO 

DAQUELAS PESSOAS E DAQUELES ESPÍRITOS QUE 

SABEM LHE DAR O VALOR DEVIDO E A 

MERECIDA GUARIDA DENTRO DO PRÓPRIO 

PEITO!... 
 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 25 de abril de 2016) 
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   Nota do médium: Trata-se de uma Mensagem 

espontânea que inicialmente foi psicografada em 

homenagem a uma querida amiga católica residente em 

Varginha, no Estado de Minas Gerais, sem que, antes 

mesmo da recepção da mensagem, eu tivesse tomado 

qualquer conhecimento de que, hoje, celebramos o “Dia 

do AMOR”. 

____________ 
 

“O Dia Internacional do Amor encontra-se no calendário no dia 14 de 

fevereiro, o famoso Dia de São Valentim. Porém, no Brasil o Dia do 
Amor comemora-se a 25 de abril, que em Portugal corresponde a 

outra celebração: o Dia da Liberdade.” 
http://www.calendarr.com/portugal/dia-do-amor/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.calendarr.com/portugal/dia-do-amor/
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“A impressionante vida de Santa Brígida, Princesa da nobreza sueca, que 

pela graça de DEUS revelou um espírito brilhante, caridoso e repleto de 

compaixão. Suas virtudes admiráveis e os preciosos dons Divinos, lhe 

favoreceram a um permanente contato com o SENHOR e a VIRGEM MARIA, 

que a elegeram mensageira, tendo escrito onze livros com as Mensagens de 

JESUS, que são luzes incandescentes e transbordantes de amor, que 

efetivamente orientam e sugestionam todos os corações para a santidade e 

a eternidade feliz.” 

http://apostoladosagradoscoracoes.angelfire.com/index64.html 

http://apostoladosagradoscoracoes.angelfire.com/index64.html
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Apresentação # 4 

______________   

 A Palavra de Brígida 
Uma Fênix... rasgando os céus  

do Brasil do Século XXI. 

Em Homenagem ao: 27 de abril de 1500 - Mestre João, da frota de Pedro Álvares Cabral, pisa 

em terras do Brasil onde faz observações astronômicas. 

 

 

Absolutamente!... Não sou dada a lisonjas, 

principalmente quando se trata de caráter e moral... 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1500
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_Jo%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_%C3%81lvares_Cabral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
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Porém, diante de tais circunstâncias devemos ter 

um pouco mais de atenção no que se refere aos 

caprichos e aos apupos que, geralmente, fazem da 

vida humana um imenso cortejo de lisonjas e de 

malfadadas demonstrações de suposto respeito... 

sem que, antes de tudo, todo esse pretenso 

respeito tenha sido forjado naquilo que 

naturalmente encontramos nas almas justas e 

heroicas... 

Nunca vimos algo tão surpreendente quanto o que 

temos testemunhado ao lado do nosso humilde 

tarefeiro encarnado...  

Sim, é verdade que, embora a grandeza encontrada 

em outros valorosos Espíritos encarnados na vida 

material da Terra, jamais testemunhamos, em 

conjunto com uma sagrada caravana de doces 

Almas redimidas, que nos acompanham “na calada 

da noite” e “no silencio dos verdadeiros anjos da 

guarda”, um único Espírito vivente sobre a face do 

mundo térreo exalar tanta vitalidade espiritual!... 
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Explicar-me-ei melhor, e serei rápida, breve... 

Não foi apenas uma única vez, mas várias as vezes 

que o vimos partir da Terra sob a trombeta sinistra 

da morte material e, logo mais, voltar ao próprio 

corpo-inerte sob a glória da Ressurreição!... 

Estamos sendo otimistas demais..., ou seria um 

caso fascinante de obsessão nele?!... – Risos.  

Cremos, que esta será a pontiaguda observação que 

alguns pretensos espíritas (pois, são todos e 

todas falsos cristãos e espíritas!..., que na verdade 

só desejam a ”lisonja” e a bendita coroa das 

verdadeiras santidades para si mesmos!...) haverão 

de lançar sobre a alma terna e bela do nosso 

Mensageiro São Luis IX (reencarnado)... 

- Que o testem. 

- Que o observem. 

- Que o analisem. 

E, uma vez tendo feito tudo isso, e muito mais, que 

passem a darem-se as mãos, humildes e 

reverentes, por terem a oportunidade de vislumbrar 

diante dos próprios olhos, e, talvez, sob o influxo 

magnético de um de seus cativantes sorrisos, 

apesar da profunda dor causada pela antecipação 

de suas errôneas análises, dos seus antecipados 

testes, e das suas pontiagudas observações, um 

verdadeiro Santo, um competente Cientista, e o um 

inesquecível Evangelista... 
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Pois, em vidas que já se foram, ele fora tudo isso e 

muito mais!... 

- Foi um cristão sincero e devotado. 

- Foi um padre austero e disciplinador, mas não 

depravado e nem corrupto. 

- E foi também um pedinte... 

Entretanto, o que mais tem marcado a sua 

trajetória sobre a face do mundo, sem dúvida que 

tem sido a inestimável presença do Cristo Amado ao 

seu lado... 

Pessoalmente: 

- Fortalecendo-lhe. 

 - Guiando-lhe.  

- Amando-lhe. 

Se dos Céus da Infinitude vemos os Condores 

Angélicos vazar o Éter rumo às trevas infernais das 

regiões inóspitas da existência planetária..., é certo 

que, das sobras da vida terrena, sempre haverá de 

surgir uma Fênix capaz de subverter a ordem 

das coisas materiais, e bater as suas sublimes 

asas na direção da Liberdade-Plena! 

Que Deus seja sempre louvado. 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 27 de abril de 2016) 
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   Nota do médium: Eu mesmo, sequer tinha qualquer  

conhecimento sobre a natureza do Condor, apenas me 

lembrando do seu nome, ou espécie, durante a recepção 

da Mensagem (acima) deste Venerável Espírito de Luz, 

Brígida da Suécia, e isso acontecendo por uma mera 

especulação de minha parte. 

_____________ 

 Home Notícias Meio Ambiente 

O imortal condor-dos-andes 
O Eco, 14 de Março de 2014 às 15h08. 

Rafael Ferreira 

 

Condor-dos-andes 

Jean Jacques Boujot 

   Na mitologia inca, o condor-dos-andes (Vultur gryphus) é imortal. 

Segundo a lenda, quando começa a se sentir velho, que suas forças se 

esgotam, pousa no pico da mais alta montanha, dobra suas asas, recolhe suas 

pernas e se deixa cair, até atingir o fundo dos rios. Esta morte é simbólica, 

já que através deste ato, o condor retorna ao ninho nas montanhas, onde 

http://www.meon.com.br/noticias/meio-ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inca
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renasce em um novo ciclo, uma nova vida. O condor também era o 

mensageiro de bons e maus presságios, e também responsável pelo nascer-

do-sol, já que era ele que levava a estrela acima das montanhas todas as 

manhãs, dando início ao ciclo da vida. 

   A ave também simboliza a força e a inteligência, poder e saúde. Para alguns 

era associado com deuses solares, para outros era considerado o governante 

do mundo superior. Era um animal respeitado pelos povos andinos desde 

antes da colonização da América. Nos tempos modernos é símbolo 

nacional da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. É o 

pássaro nacional da Bolívia, Chile, Colômbia e Equador. 

   O Vultur gryphus é natural da região dos Andes, na América do Sul, 

incluindo as montanhas de Santa Marta. Ao norte, está presente na 

Venezuela e na Colômbia, em poucos números, seguindo para ao longo da 

Cordilheira dos Andes no Equador, Peru, Chile, Bolívia e oeste da Argentina 

até a Terra do Fogo (Tierra del Fuego). Seu habitat ideal são os campos 

abertos e pouco florestados ou área alpinas com elevação de até 5 mil metros, 

que lhe permitem detectar carniça do ar, como é o caso dos páramos 

andinos ou áreas rochosas e montanhosas em geral. Por vezes, pode ser 

encontrado nas planícies ao leste da Bolívia e sudoeste do Brasil, onde já foi 

avistado nos estados Mato Grosso e no Paraná. 

 

http://www.meon.com.br/noticias/meio-ambiente/o-imortal-condor-dos-andes 

 

 

http://cuentoscortosweb.com/mito-del-condor/ 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_do_Fogo
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28089-entenda-o-paramo
http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/28089-entenda-o-paramo
http://www.meon.com.br/noticias/meio-ambiente/o-imortal-condor-dos-andes
http://cuentoscortosweb.com/mito-del-condor/
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Vivaldo, e a sua 2ª. Dose da vacina contra a covid-19. 

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 25 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 

(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “Grátis”,                                   
na lembrança Evangélica do:                                                                                          

“DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                        

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus (vivaldoespiritismo17.com.br)  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Apresentação # 5 
___________ 

 

___________ 
 

   C. M. S. P. Bom dia, meu irmão!  
 

   Está frio por aí? Aqui muito frio!  
 

   Que o senhor tenha um ótimo final de semana!  
 

   Jesus Cristo e nossa/senhora Aparecida cuide do senhor e de sua 

família! 
 

   Abraço fraterno! 
Postagem recebida pelo Facebook, em 03 de julho de 2021. 

___________ 
 

   Olá, querida C.!  

   Sim, o tempo está muito frio, mas a gente vai se 

aquecendo pelo AMOR e pela PAZ que damos e 

eventualmente (risos) recebemos pelos Caminhos de 

Deus...  

   Muito obrigado, pelas suas preces ao Cristo e à 

Nossa Senhora Aparecida em nossa intenção, saiba 

que isso nos fortalece o Espírito, dando-nos mais 

força para seguirmos à frente, procurando exercitar 

a Caridade, pela amizade sincera, pelo bem que 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007119948317&comment_id=Y29tbWVudDo0MTYwODgzNzczOTk5MjkzXzQxNjg5MDczNDk4NjM2MDI%3D&__cft__%5b0%5d=AZWG3mwMbDCovMVlT3DwIKMEHSXaC2x493-jfKO7zyeWSab5p-x3N48z3iSPc7c6sfDp-TVx9X748JIXVQg7QUYrFNbMGg0T97ddQXRjkFpqKgmVq4sYkJyzuh67eNM-xSRDIFXwhzzy45grJazJrRzO&__tn__=R%5d-R
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possamos fazer, embora dentro de nossas humildes 

forças e condições morais e intelectuais, quanto 

materiais...  

   Enfim, devemos todos procurar fazer o que dá para 

fazer, e quem sabe, como já nos disse o Espírito 

André Luiz, pelo Chico: "Um tanto mais..."...  

 

   Não é mesmo, minha estimada irmã em Cristo?!...  

   Fique em paz, e com saúde, e luz em sua vida!!! 

___________ 

 

A Reencarnação de São Luis IX                       
(Salvador/BA, 03 de julho de 2021),                            

A Apresentação de # 4, que foi inserida este Livro de # 21, como forma de 

agradecer aos Bons Espíritos e aos amigos e amigas leitores.
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   Nota: Eu devo dizer que, até certo ponto (risos), fico 

constrangido quando os Espíritos Amigos floreiam muito 

os fatos, atuais ou de outras reencarnações, quanto em 

relação à minha vida no Mudo Espiritual, mas, de uma 

maneira geral, sei que sentem por mim um enorme 

carinho e respeito, até porque, pelo que sito ou pressinto 

em relação ao coração que palpita dentro do peito deles, 

por exemplo, dá para ver como eles se sentem felizes e 

satisfeitos em poder dizer algo da verdade que vai dentro 

de cada um de nós todos, preferido eles e elas, os Seres 

do Além-Superior, falar pela realidade dos fatos que tem 

realmente a ver com a nossa condição moral, se bem 

que, eles e elas, não medem esforços também para nos 

alertar quando as coisas não andam tão bem para a 

gente... (risos)... 
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   Então, procurado, aqui, contribuir com eles e elas, 

, 

em nós mesmos e em todos, vamos também orvalhando 

o nosso caro leitor e leitora com as claridades do Amor, 

compartilhando com cada um de vocês, meus amados e 

amadas, o que temos tratado pelo meu Perfil & Página 

do Facebook, por exemplo. 

_____________ 

   

   Se não for demais, eu constaria de pedir a cada leitora 

e leitor que, se possível, divulgue os nossos atuais 

mais de cem (100) livros mediúnicos (virtuais: em 

PDF.) nas suas redes sociais e entre os seus familiares e 

amigos, para que o nosso Espiritismo possa avançar no 

Plano Material sempre com aquele frescor de amizade 

que tanto empolgava os doces cristãos primitivos, aliás, 

nos dias atuais de pandemia da Covid-19 o que mais 

estamos necessitando, além de fazermos a urgente 

Caridade Material aos que mais necessitam, é de 
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realizar a grande benção da Caridade Moral, em forma 

de Livros que venham a edificar a alma das pessoas, na 

lembrança do que, certa vez, o grande Emmanuel disse 

(O Consolador, Chico Xavier, Editora FEB): “O homem 

precisa mais de luz do que de pão.” 

   Não podemos deixar passar a rica oportunidade que o 

Senhor nos dar agora, para ajudarmos a promover a 

grande Obra da Doutrina Espírita, já que toda ação 

que venhamos a realizar no Bem haverá de nos retornar 

ao Espírito como uma luz divina que nos socorrerá a 

própria existência, em qualquer parte dos Universos de 

Deus que estejamos. 

   Afinal, aqui, como em qualquer parte, estamos todos 

aprendendo e trabalhando para o Cristo. 

   Não é mesmo? 
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Prefácio de Veneranda 
 

 
Deus Sabe! 

Sem sombra de dúvidas, o Todo-Poderoso sabe muito bem 

o que vai dentro do coração de cada um de nós... 

Se somos vítimas “das circunstâncias”, não podemos 

desconsiderar que seremos os heróis ou os carrascos, em 

relação a nós mesmos, segundo as nossas próprias ações 

diante do nosso próximo, e diante do mundo inteiro. 

– Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 
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O PREFÁCIO DA Mentora 

______________   

“Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha 

será exaltado.” 

– Jesus (Lucas 14:11)                                                                                

(“BÍLIA SAGRADA”, pela tradução para o português por João Ferreira                     

de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil , p. 84, 2ª. Edição: 1993,                                    

da impressão de 1999) 

   ______________ 

    Mesmo nós, os humildes tarefeiros da Seara de 

Jesus, que transitamos do Lado de Cá da Vida, não 

possuímos ainda a prerrogativa da Infalibilidade, 

que, aliás, torna-se cada vez mais difícil de ser 

alcançada por estarmos, por força mesmo do grande 

compromisso com a retaguarda, transitando pelos 

Mundos Inferiores da Eternidade..., com isso, a nossa 

situação reencarnatória, a despeito de nossa relativa 

ou eventual Evolução Espiritual, podemos dizer que 

sempre estará, também, subordinada às constantes 

variações de nossa personalidade transitória, já que 

nenhum ou nenhuma de nós podemos desconsiderar 

esta tamanha força que nos impede de realizar o que 

desejamos, ou, pelo menos, do que foi acordado 

anteriormente entre nós mesmos e nós mesmas e os 

Espíritos Benevolentes que nos dirigem de Mais Alto 

as santas tarefas que abraçamos como promessas de 

coração e de mente... 
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   Quem já teve a oportunidade graciosa de se 

debruçar sobre os Livros espiritualistas que versam 

sobre o tema das manifestações psíquicas, dos 

encarnados quanto das dos desencarnados, entre os 

encarnados e os desencarnados, entre encarnados e 

os encarnados, e entre os desencarnados e os 

desencarnados, já deve ter podido verificar que 

há muita coisa ainda a ser Desvendada sobre a 

natureza e a psicologia dos Espíritos, dos homes 

quanto dos demais seres da Natureza material e da 

espiritual, pois que é indiscutível a situação de 

temeridade em qualquer Ser espiritual desencarnado 

diante da só possibilidade de VOLTAR ao solo da vida 

terrena, propriamente dita, ou em qualquer outra 

Região do Espaço que se assemelhe a ela!... 

   De qualquer modo, todos nós, que labutamos com 

o Sagrado-Espiritismo há um pouco mais de tempo, 

sabemos muito bem que o pensamento de uma 

pessoa encarnada nem sempre está integrada ao seu 

desejo de quando se encontrava desencarnada, ou 

antes, e até muito especialmente, de quando se 

encontra temporariamente Desdobrada do seu corpo 

fisiológico..., tanto para melhor quanto para pior!... 

   Como vemos, o Estudo adequado do 

e do , quanto o 

das obras de André Luiz, por Francisco C. Xavier, irá 

trazer uma base solida para que todos e todas vocês 

possam se aventurar à leitura de outros trabalhos 

científico-literários a respeito deste exato assunto, o 

da Emancipação da Alma... 
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   Por isso, destacamos aqui, como em algumas 

vezes anteriores, o precedente muito delicado da 

, já que o nosso 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), embora sempre 

muito desconfortável (a nosso ver, sem motivo 

algum!... Rsrs...), tem sempre se colocado à plena 

disposição dos seus Guias & Amigos Espirituais para 

traduzir para a Terra o pensamento cristalino dos 

seus devotados, zelosos, e generosos Benfeitores da 

Vida Maior, que lhe tem crivado o próprio coração de 

carinhos e sinceros apupos..., já que a Verdade dos 

fatos & dados deve ser apresentada de maneira clara 

e espontânea, embora paulatina!... 

   Por outro lado, é inquestionável também a maneira 

pela qual vem sendo discutido os temas da Doutrina, 

já que os Benfeitores Espirituais que Assinam as 

Mensagens, invariavelmente, fazem questão de se 

apresentar com os seus antigos nomes (ou mesmo 

“atuais”, pois que geralmente os mantém depois da 

morte corporal!), dando nome aos bois, fazendo 

com que todos e todas passem a compreender que 

eles e elas, os Espíritos do Senhor, se manifestam e 

se apresentam como bem desejam, e onde bem 

desejem, à Luz da Vontade do Altíssimo. 

   Estudemos, reflitamos, e, acima de qualquer coisa, 

cooperemos na difusão da Verdade pelo Espiritismo. 

 (Espírito)                                                     

Vivaldo P. S. Filho (médium)                               

(Salvador/BA, 07 de maio de 2016) 
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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


                       Livro # 21: “MEMÓRIAS... – Vol. 1” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 

 

Ed. e-Book: 
2016-21 

65 

_________________ 

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 

dos

__________
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

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

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), 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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Abraham Lincoln  

 

Abraham Lincoln (Hodgenville, 12 de fevereiro de 1809 — Washington, D.C., 15 de abril 

de 1865) foi um político norte-americano. 16° presidente dos Estados Unidos, posto que 

ocupou de 4 de março de1861 até seu assassinato em 15 de abril de 1865, Lincoln liderou 

o país de forma bem-sucedida durante sua maior crise interna, a Guerra Civil Americana, 

preservando a União e abolindo a escravidão, fortalecendo o governo nacional e 

modernizando a economia. Criado em uma família carente na fronteira oeste, Lincoln foi 

autodidata, se tornou um advogado, líder do Partido Whig, deputado estadual de Illinois 

durante os anos de 1830, e membro da Câmara dos Representantes por um mandato 

durante a década de 1840. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hodgenville
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1809
https://pt.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1865
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_presidentes_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1861
https://pt.wikipedia.org/wiki/Assassinato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Secess%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abolicionismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Whig_(Estados_Unidos)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
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CAPÍTULO # 1 

___________________________ 

 

Quanto tempo seria preciso para fazer com que o 

nosso coração se ressentisse das próprias 

medonhas artimanhas que temos articulado de 

maneira tempestuosa sobre a vida dos seres que 

fazem de tudo pela Natureza e pela Sociedade, mas 

que, de nós mesmos, lamentavelmente, não têm 

encontrado senão muita maldita desolação?!... 
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Não por conta do nosso esquecimento, que, via de 

regra, já que vemos a nossa atenção sempre 

centrada neles, invariavelmente, insurgida contra 

qualquer forma de solidariedade e de 

comunicabilidade sã...  

Mas, indiscutivelmente, por conta do gélido coração 

que trazemos dentro do próprio peito, como se de 

nós mesmos não fossemos capazes de passar e 

transmitir senão frieza, má querença, e muito 

despeito... 

 

Afinal, o que tem havido com nós mesmos no 

decorrer desses últimos decênios, onde temos visto 

os triunfadores bombardeios arrasar incontáveis 

coleções de vidas humanas, em nome de uma 

liberdade que só existe na cabeça delas e deles 

mesmos, os pseudo-legisladores da esperança, 
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gerando terror e desolação, mediante uma 

capacidade imensa do homem “civilizado” 

concentrar a sua força e todo o seu poder, antes de 

tudo, na mente?!... 

Não podemos desconsiderar que estamos nos 

defrontando com nós mesmos!... 

Se precisamos ter fósforo para levantar arranha-

céus e multiplicar o poder de nossas usinas de força 

atômica, esquecidos do pão que poderia alimentar 

muitas viúvas e muitos órfãos, não seria ilógico, 

não, observarmos que somente pelo coração, pelo 

bendito sentimento, forjado na mais sincera e 

estreita sinergia com o venturoso pensamento do 

Cristo, no “AMAI-VOS UNS AOS OUTROS COMO 

EU VOS AMEI”, é que poderemos ser salvos da 

grande e nova  tormenta que já começa a se abater 

sobre a Civilização Moderna... 

A perdição da vida espiritual está se abeirando à 

nossa cabeceira...  

E se, imediatamente, não tomarmos sob os nossos 

cuidados a vida terrena, não haverá Santo algum 

que possa nos ajudar a sair do lamaçal de sombras 

e tormentos ao qual estamos nos arrojando... 

- Não por falta de avisos, que tem sido muitos. 

- Não por falta de orientação, que são 

desconsideradas. 

- Absolutamente, que não por falta de bons 

exemplos, que não inúmeros. 
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Mas, unicamente, por falta de boa vontade da 

maioria de nós mesmos, que temos deixado de lado 

os avisos, as boas orientações, e os incontáveis 

exemplos de gente realmente de bem!... 

Por isso, meus caros e minhas caras, 

, façamos o nosso dever de casa 

pelas santas orientações do Evangelho de 

Jesus, antes que seja tarde demais!... 

Que o Bom Deus nos salve de nós mesmos. 

 

16º presidente dos Estados Unidos

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 29 de abril de 2016) 
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   Nota do médium: A Mensagem espontânea acima 

foi psicografada sem que eu sequer tivesse tomado 

conhecimento do aniversário da sua desencarnação, que 

foi em 15 de abril de 1865, portanto há 161 anos, já 

que somente eu fui tomar conhecimento mais preciso de 

sua biografia, pela Wikipédia, alguns minutos após o 

término da psicografia acima, aliás, o que me causou 

grande surpresa e satisfação pessoal, pois veio me dar 

um tanto mais de segurança mediúnica à minha própria 

tarefa... 
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   Outras informações REENCARNATÓRIAS sobre este 

grande Espírito de Luz poderão ser acessadas em nossa 

obra: “SÃO LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), quando os 

meus Espíritos Amigos lhe identificam como uma das 

reencarnações passadas de John Kennedy, um ex-

presidente dos Estados Unidos da América, que também 

foi uma vítima de assassinato.  
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Lady Dy 

 

Diana Frances Spencer (Sandringham, 1 de julho de 1961 — Paris, 31 de 

agosto de 1997), apelidada de "Lady Di", foi uma aristocrata, filantropa e a 

primeira esposa de Carlos, Príncipe de Gales, filho mais velho e herdeiro aparente 

de Isabel II do Reino Unido. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diana,_Princesa_de_Gales  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sandringham_(Norfolk)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aristocrata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filantropa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esposa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos,_Pr%C3%ADncipe_de_Gales
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herdeiro_aparente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_II_do_Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diana,_Princesa_de_Gales
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CAPÍTULO # 2 

___________________________ 

 

Faz algum tempo que venho pensando sobre a 

possibilidade de realizar mais uma 

... 

Não porque eu não queira ou porque não há 

aparelhos psíquicos bem-dotados no mundo dos 

mortais..., mas por causa da minha própria 

condição de Espírito recém reencarnado no Globo 

terreno..., com isso, dentro das condições 

excepcionais e naturais que envolvem qualquer 
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Comunicado Entre Pessoas Vivas, coloco-me à 

disposição do meu receptor reencarnado para que, 

de improviso, me faça alguma pergunta pertinente 

à sua Tarefa e à sua Obra psicográfica, já que tive a 

imensa satisfação de lhe depositar o meu carinho e 

o meu devocional respeito na obra original: “SÃO 

LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), que marcou não 

apenas a sua vida atual, como médium de 

excepcionais faculdades psíquicas, mas como um 

indiscutível homem de bem, de caráter reto, 

embora não perfeito, pois ai já seria pedir demais a 

ele, dentro da sua condição de ser reencarnado: 

1)  Querida e doce Lady! A Amiga Espiritual 

(reencarnada) realmente me pegou de surpresa, 

pois jamais me passara pela mente poder lhe 

fazer perguntas diretas, embora já tenha tido a 

grande alegria de desenvolver determinadas 

Entrevistas Intermundos com outros Espíritos 

de tão grande elevação espiritual quanto o seu, 

minha boa Irmã... 
 

Como se deu a sua passagem para o Plano dos 

seres encarnados, já que sabemos que na 

atualidade toda reencarnação solicita dos 

Espíritos Superiores uma grande cota de 

sacrifício, muito mais que nos anos e séculos 

passados? 
 

R – Para mim, foi um imenso prazer voltar à 

Terra dos mortais, não exatamente por conta da 
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chuva de carinho e de alegria que me invadiu o 

coração, movida pelas entusiásticas aclamações 

populares de um povo tão forte e tão valoroso 

como o britânico, mas porque o dever me 

chamava a esta nova tarefa, toda ela movida 

pelo mais alto amor aos que transitam pelo 

mundo de sombras da Terra, sempre havidos por 

uma réstia de carinho, de afeto, e de conforto, 

já que a Solidariedade jamais poderá viver sem 

a Caridade, pura e simples, sem pompa e sem 

qualquer manejo, ou articulação, dos poderes 

constituídos sobre as massas humanas, mais 

desejosas de sinceridade e lealdade do que de 

despotismo e corrupção, seja em valores morais, 

administrativos, ou espirituais. 
 

 
 

Tive a imensa alegria de ter ao meu lado, me 

apoiando, uma Caravana imensa de Viajores 
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Celestes que, praticamente, me colocaram 

dentro do útero maternal sem que eu tivesse que 

fazer um só esforço para a devida atração dos 

gametas que haveriam de me forjar o novo 

corpinho. 
 

Tarefas como essa, realmente que nos deixam 

sempre a bombordo dos acontecimentos, como 

se estivéssemos visualizando uma grande peça 

teatral de camarote especial... 
 

Eu estou muito feliz, e compreensivelmente 

otimista pelo porvir das nações, embora 

tenhamos que fazer a necessária ressalva de que 

as loucuras humanas haverão também de trazer 

enormes conflitos de ordem econômica e 

institucional para os povos e as nações, tudo 

tendo como pano de fundo o grande desamor 

entre as criaturas da Terra Material, que tem se 

assoberbado de podres compromissos para com 

o seu futuro. 
 

Sim, nada disso nos impede de sermos otimistas 

e muito esperançosos, pois, apesar da treva, 

todo viajante haverá de chegar ao seu destino 

final, que é a felicidade humana... 
 

Se isto nos custará incontáveis lágrimas íntimas 

ou coletivas, ou se levará muitos anos de dor e 

martírio para as individualidades, inclusive para 

nós mesmos, que já pontificamos uma réstia de 

luz em nossas almas, no caso dos Espíritos mais 

evoluídos em moral, só Deus pode prever com a 
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precisão desejável por nós todos e todas, que já 

trabalhamos incansavelmente pelo progresso 

das coletividades terrena. 
 

2)  Seria possível você tecer algum comentário 

sobre as minhas possibilidades mediúnicas no 

que diz respeito aos comunicados com pessoas 

vivas, haja vista que temos também grande 

facilidade de visualizar os Espíritos encarnados 

quando em Desprendimento temporário do 

casulo fisiológico, sem que isso queira dizer que 

ele, ou ela, esteja necessariamente em estado 

de sono profundo, ou antes, num transe 

mediúnico mais acentuado? 
 

R – Como o amiguinho bem sabe, não somos 

exatamente um Espírito afeito às questões de 

Ciência, particularmente a dos Números (risos 

de Dy!), entretanto podemos assegurar aos 

amigos que nos devotam a sua atenção nestas 

pequeninas linhas, que toda vez que você se 

depara com uma personalidade encarnada, em 

estado de Desdobramento do corpo espiritual, 

você passa a emitir determinadas ondas sonoras 

que dizem respeito à nota Si... 
 

O mais, deixaremos por conta da aguçada 

capacidade de pensar e de refletir dos sábios 

espíritas...  
 

Afinal de cotas, nunca é demais recordarmos de 

que o serviço de investigação pertence a todos e 
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a todas, sem distinção, quando há interesse de 

cada ou qualquer criatura, e não somente aos 

Espíritos, propriamente dito. 
 

 
 

Com isso, nos damos por satisfeita, pelo menos por 

enquanto, quando tudo ainda a existência terrena é 

muito sombreado pelas rajadas de ódio e de 

despeito que são lançadas diariamente pelas 

criaturas encarnadas, por exemplo, uma sobre as 

outras, casais que sob a claridade do sol brilham 

poemas de beleza eterna, mas durante ou na calada 

da noite, enfim, na calada dos seus mais íntimos 

desejos, passam a vociferar blasfêmias e muitas 

maldições sobre os seus companheiros ou 

companheiras, como se fossem todos (?!...) 

verdadeiros vampiros e destruidores da felicidade 

uns dos outros... 
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Deus está com cada um de nós, mas será que nós 

realmente estamos com Deus? 

Esta é uma pergunta que precisamos estar nos 

fazendo a cada dia de nossa atual existência 

humana, para que as condições materiais de 

cada um não ultrapassem os limites da 

racionalidade cristã, claro, minha gente, já que a 

riqueza e a pobreza, por assim dizer, são condições 

que parecem se contrapor, quando, em verdade, 

são estágios que precisamos passar com sabedoria 

e com paz, tendo em mente de que a Caridade, 

seja ela Moral ou Material, será sempre a chave- 

dourada para os nossos dourados sonhos de 

felicidade verdadeira, seja a Terra ou o Além-

Túmulo!!... 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 29 de abril de 2016) 
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   Nota do médium: A Mensagem espontânea acima, 

dessa querida , foi toda ela 

psicografada ao “som” do canto de uma delicada cigarra 

que inesperadamente adentrou o nosso Lar nesta noite 

de 29/04/2016, por volta das 22 horas.  

   Um outro assunto que precisamos refletir, é o fato de 

nossa doce e amável Mensageira Espiritual Lady Dy ter 

me crivado o coração com palavras de profundo carinho, 

me colocando na condição de “um homem de bem”...  

   Não somos de parecer que o médium deva, 

intransigentemente, interditar todas as palavras 

generosas dos seus sábios Instrutores da Vida Maior, 

particularmente no que toca à sua própria condição 

espiritual, visto que seria não só uma deselegância como 

um verdadeiro atestado de falta de educação tentar se 

fazer “humilde” demais diante da Elevação destes Seres 

Angélicos, sim, porque muitos destes Espíritos Bondosos 

são de hierarquia muito elevada e em transito pela Terra 

Material com a única tarefa de nos “levantar o moral”, já 

tão abatido pelos nossos insistentes vínculos com a 

ignorância ancestral... Por isso, sempre que o meu 

coração deixa e a minha consciência permite, me 

coloco na condição de singelo intermediário Entre os Dois 

Mundos, procurando atrapalhar o menos possível nos 

seus Ditados Espirituais. 

   O que já não ocorre com tanta facilidade de minha 

parte quando percebo que “pesei demais na tinta” do 

comunicado, a exemplo de quando os Amigos da Vida 

Mais Alta ditam determinadas verdades sobre as 

ocorrências futuras da Terra, ou mesmo sobre a condição 

moral dos seres encarnados, particularmente em relação 

a determinadas regiões do globo terreno...  
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   Não que eu tenha a capacidade de lhes censurar as 

palavras sempre dosadas com muito amor e com muita 

compaixão, mas é que, apesar do meu tremendo esforço 

em passar para o papel o glorioso pensamento destas 

Entidades da Luz, sempre coloco “uma dose maior” de 

agressividade, além da que naturalmente trago em meu 

pobre Espírito, o que acaba por obstaculizar qualquer 

tentativa de minha parte em ser absolutamente fiel aos 

seus comunicados misericordiosos sobre a nossa vida 

terráquea, embora sempre carregados da Verdade que 

não queremos, ou não desejamos, reconhecer. 

   Em todo o caso, vendo o seu olhar profundo e 

perquiridor, absolutamente que não a tomamos como 

um Espírito simplório demais, aliás, a natureza de sua 

aura-magnética, e do seu psiquismo de profundidade, 

revela ser ela uma Alma bastante generosa, arrojada e 

destemida. 
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Marechal Deodoro da Fonseca 

 

Manuel Deodoro da Fonseca[1] (Alagoas da Lagoa do Sul,[2] 5 de 

agosto de 1827 — Barra Mansa, 23 de agosto de 1892) foi 

um militar, político brasileiro, proclamador da República e o primeiro presidente do Brasil.[3] 

O Governo de Deodoro foi marcado pelo esforço da implantação de um regime de Estado 

Republicano. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deodoro_da_Fonseca  
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https://pt.wikipedia.org/wiki/1892
https://pt.wikipedia.org/wiki/Militar
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deodoro_da_Fonseca#cite_note-uolbio-3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deodoro_da_Fonseca
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CAPÍTULO # 3 

___________________________ 

 

O Céu, o Inferno, ou Apenas um 

palmo de Terra um pouco mais Além 

do nosso Olhar?!... 

De minha parte, somente posso afirmar sobre o que 

vejo e o que observo... 

Não que eu tenha alguma estreita aliança com 

Tomé, o que já seria uma autêntica tomada de 
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posição contrária ao sentido todo Evangelizador da 

fé... 

Mesmo porque o meu caráter racional, e 

primordialmente sistemático, não me impede que 

eu também seja um homem convicto das 

coisas do Invisível... 

Sim, porque, do Lado de Cá da Vida, também 

labutamos com o que normalmente está invisível 

aos nossos olhos... 

Se eu pudesse dar alguma certeza sobre a Vida 

Perfeita, razoavelmente que eu chamaria à nossa 

lembrança os Emirados Árabes da Terra, com os 

seus gigantescos arranha-céus e com a sua 

população completamente alheia ao que se passa 

mais “abaixo” dos seus pés, obviamente que 

fazendo a justa abstração da capacidade que eles e 

elas, dos Emirados terreno, lamentavelmente, têm 

de se afastarem do povo simples e mais humilde, 

enquanto que os Seres formoseados pela luz da 

Bem-Aventurança nada mais fazem do que pensar, 

meditar, e refletir, sobre as causas que tanto 

abominam os corações enternecidamente belos, e 

que tanto faz do povo, aparentemente civilizado, do 

globo terreno se parecer com os adeptos de 

Satanás... 

Então, se pensarem direitinho no que eu estou 

tentando falar, de logo, reconhecerão que aqui, 

onde me encontro, trata-se “do palmo de terra de 

mais além”, em relação a vocês...  
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O Céu está exatamente onde se encontram estes 

Seres Espirituais de alto valor sentimental...  

E a Terra de vocês, a nada mais se assemelha do 

que a um grande e tétrico purgatório, onde massas 

humanas ordinária, comuns mesmo, trafegam 

diariamente, de um lado para o outro da 

experiência terrena, como se não tivessem outra 

ilusão que não seja a de pensar que “nada existe 

mais além do seu olhar”... 

 

Por isso, que temos afirmado, de maneira 

insistente, no decorrer dos anos, 

independentemente de qual médium nos sirva de 

intérprete: , 

como se estivessem observando a própria cabeceira 

onde colocam o seu exemplar surrado do “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo”, como se 

estivessem aproveitando da sua presença material 

para incutir ao próprio pensamento a necessidade 

de estarem sempre “em guarda”!... 



                       Livro # 21: “MEMÓRIAS... – Vol. 1” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 

 

Ed. e-Book: 
2016-21 

89 

- Marchemos para diante... 

- Mas sigamos também para o Alto. 

Que Jesus esteja sempre em nossos corações, em 

nossas mentes, e em nossas ações ininterruptas na 

Caridade, já que sem a santa Caridade nada 

encontraremos, “após a morte do corpo material”, 

senão as chamas da dor, e as correntes angustiosas 

do infortúnio!... 

Por outro lado, aproveitando a oportunidade de 

escrever por meio de São Luis IX, devemos dizer 

que não há limites à Imaginação!!... 

Tenham todos e todas muita paz. 

 

1º Presidente do Brasil  

 Vivaldo P. S. Filho (médium)                     
(Salvador/BA, 01 de maio de 2016) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_presidentes_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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   Nota do médium: Este sábio Espírito de Luz já se 

encontra reencarnado na Terra, vivendo atualmente na 

região interiorana do Estado de São Paulo, travando uma 

luta imensa consigo mesmo e contra as forças injuriosas 

da desarticulação governamental que, sutilmente, se 

fazem partidárias da Liberdade e da Moral, mas que, na 

verdade, são como verdadeiras “aves de rapina”, apenas 

aguardando o momento oportuno para se arrojarem 

sobre as suas fáceis presas, embora não desprotegidas 

pela Lei de Deus.  

_____________ 

  

Olhai os Lírios do Campo é um romance de Érico Veríssimo, escrito em 1938. O título da 

obra foi baseado num trecho do Sermão da Montanha, também conhecido por Olhai os Lírios 

do Campo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Olhai_os_L%C3%ADrios_do_Campo_(livro) 

    _____________ 

   Até um pouco depois da psicografia do Irmão da Vida 

Maior Deodoro Fonseca, quando fomos buscar subsídio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89rico_Ver%C3%ADssimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/1938
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serm%C3%A3o_da_Montanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olhai_os_L%C3%ADrios_do_Campo_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olhai_os_L%C3%ADrios_do_Campo_(B%C3%ADblia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olhai_os_L%C3%ADrios_do_Campo_(livro)
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na Internet, nada sabíamos a respeito do livro de Érico 

Veríssimo, que tem tudo a ver com o sentido da sua 

mensagem, então, apenas tínhamos a lembrança da 

passagem terna do Evangelho de Jesus. 

   De qualquer maneira, pelo menos para mim mesmo, a 

situação mediúnica se tornou patente pelo fato mesmo 

da sua mecânica-psicográfica, que em determinados 

momentos da mensagem vinha pela audiência, ter sido 

realizada na mais perfeita independência mediúnica, 

quando, eu mesmo, nada sabia antecipadamente a 

respeito desse detalhe literário. 

   Devemos também lembrar que, antes de tudo, os 

Espíritos Superiores sempre dão preferência aos 

comunicados que dizem mais respeito à coletividade, e 

somente depois aos de caráter particular. 
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Winston Churchill 

 

Winston Leonard Spencer-Churchill (Woodstock, 30 de novembro de 1874 — Londres,24 de 

janeiro de 1965) foi um político conservador e estadista britânico, famoso principalmente por 

sua atuação como primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial.  Ele 

foi primeiro-ministro britânico por duas vezes (1940-45 e 1951-55). Orador e estadista notável, 

ele também foi oficial no Exército Britânico, historiador, escritor e artista. Ele é o único primeiro-

ministro britânico a ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura e a cidadania honorária dos 

Estados Unidos. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1874
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1965
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_(Reino_Unido)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estadista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro-ministro_do_Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oficial_(militar)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o_honor%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
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CAPÍTULO # 4 

___________________________ 

 

A Solidariedade, a Caridade,                           

e a Fraternidade! 

O VALOR REAL DE UM HOMEM, QUANTO O DE UMA 

NAÇÃO INTEIRA, ESTÁ NA SENTENÇA QUE DÁ E NO 

AMOR QUE DEPOSITA DIANTE DAS AMARGURAS E 

DAS LÁGRIMAS DOS SERES QUE LHE 

COMPARTILHAM A ESTRADA!... 

Mesmo que andássemos sozinhos pelo mundo, 

hipoteticamente e absurdamente falando, não seria 

possível para qualquer um de nós, enquanto 

seres da Terra ou do Espaço, nos desvencilhar 
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do Mundo Invisível que nos cerca, e nos 

espia...  

Sim, porque do Lado de Cá da Vida, quanto no lado 

da experiência humana, propriamente dita, também 

labutamos diariamente pela Renovação de nossas 

Almas: pela compreensão das amarguras e das 

lágrimas que fazem com que todos, indistintamente, 

passemos a refletir, a pensar, e a nos adequar aos 

serviços da Solidariedade, da Caridade, e da 

Fraternidade... 

Propositadamente, colocamos a Caridade entre 

estas duas pérolas do coração humano-espiritual, 

para que entre uma ação e a outra não nos 

esquecêssemos de que é pela Caridade que todos e 

todas nós seremos Salvos, senão hoje, 

precisamente amanhã, ou depois!...  

Sentindo-me como uma pluma no meio de um 

atordoante vendaval, não posso deixar de 

compreender como muitas criaturas dos mundos 

inferiores da Eternidade ainda continuam a se 

comportar como verdadeiras cobaias de Satanás..., 

se de um lado às vemos com os nossos olhos de 

dragão em festa, morrendo de vontade de lhes 

devorar as carnes pelas labaredas do nosso infernal 

desejo de reprovação e intolerância, do outro, sem 

dúvida, que vamos nos comportando como sirineus 

perfeitos da Cristandade, meditando nas palavras 

de Vida Eterna do Senhor, e procurando fazer a 

nossa pequenina parte na execução do melhor por 

cada uma delas, criaturas imperfeitas, sim, 
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inferiores, talvez, mas, também muito 

provavelmente, desejosas de se libertarem de 

todo o mal!... 

É mesmo difícil, muito difícil mesmo, imaginarmos 

que existam seres irremediavelmente desejosos de 

permanecerem no atraso... 

Mas, se for mesmo dessa maneira, o que lhes tem 

faltado para que possam dar o seu salto quântico na 

direção da Imortalidade Perfeita, desde já?!... 

- BOA VONTADE! 

Sim, nada mais e nada menos que a tão aclamada 

boa vontade!... 

Se cada um de nós fizermos a pequenina parte que 

nos cabe dentro deste intricado esquema de 

oportunidades universais, no que diz respeito à 

nossa reencarnação em qualquer mundo que seja, é 

certo que não nos tornaremos seres angelizados de 

um momento para o outro, nem mesmo pessoas 

santificadas...  

Mas, indiscutivelmente, passaremos a contar com 

um tanto de vitória com “V” maiúsculo em relação 

às nossas próprias atitudes, o que já contará ao 

cêntuplo quando partirmos “dessa para uma 

melhor”, não vendo a hora de reencontrar “os 

nossos” que já haviam partido antes de nós, e que 

haverão de nos saudar, felizes e entusiásticos, 

depositando sobre as nossas auras luminescentes a 
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palma dos heróis, dos verdadeiros homens e 

mulheres de bem!... 

Que o Senhor nos conceda sempre a alegria do 

triunfo com Ele!... 

- Na Solidariedade.  

- Na Caridade. 

- E na Fraternidade!... 

Realmente, a proposta de Evolução traçada pelo 

Senhor para cada um de nós se apresenta como um 

verdadeiro oásis de luz divina, aguardando-nos a 

vontade de lhe aceitar e lhe vivenciar, envolvendo-

nos de corpo, Alma, e Espírito, no seu perfume 

maravilhoso que haverá de nos embebedar a vida 

para sempre!!...  

 

Ex-Primeiro-ministro do Reino Unido 
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 02 de maio de 2016) 
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_______________ 

Nota do médium em 02/09/2021: 

   Segundo tomei conhecimento, pelas minhas próprias 

faculdades mediúnicas, este Espírito da Vida Maior está 

atualmente reencarnado em nosso país e faz parte, com 

membro, da CPI da Pandemia, na condição de Senador 

da República do Brasil, sedo ele um dos mais sérios e 

competentes senadores de nossa amada nação. 

   Que Jesus o abençoe e o proteja.  
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Chaeles de Gaulle 

 
 

Charles André Joseph Marie de Gaulle (Lille, 22 de 

novembro de 1890 – Colombey-les-Deux-Églises, 9 de novembro de 1970) foi 

um general, político e estadista francês que liderou as Forças Francesas 

Livres durante a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde fundou a Quinta República 

Francesa em 1958 e foi seu primeiro Presidente, de 1959 a 1969. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lille
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1890
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colombey-les-Deux-%C3%89glises
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/General
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Francesas_Livres
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Francesas_Livres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quinta_Rep%C3%BAblica_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quinta_Rep%C3%BAblica_Francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1958
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/1959
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969
https://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
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CAPÍTULO # 5 

___________________________ 

 

Desvendando Mistérios... E 

Decifrando Enigmas!... 

Prezados filhos e filhas do meu coração! 

Sempre estou à disposição de todas e todos aqueles 

que, com verdadeiro entusiasmo e devoção aos 

princípios da Fraternidade e da Liberdade, se fazem 

de intermediários entre o Mundo Invisível e o Plano 

dos Seres Visíveis, SE BEM QUE JÁ ESTOU 

ACOSTUMADO A ME IDENTIFICAR, ORA AQUI E 

ORA ACOLÁ, DE MANEIRA MENOS 
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EXTRAVAGANTE, MENOS ESPALHAVATOSA... 

sem a pompa e sem a “classe” de um general 

vivo-morto!... 

______________ 

Se bem que, do Lado de Cá da Vida, que jamais 

cessa de nos surpreender, sempre que possível 

preferimos nos apresentar mediunicamente pelo 

nome e pelo título que nos glorificou e nos honrou 

em nossa última experiência terrena... 

Esse negócio de Espírito desencarnado somente se 

identificar por pseudônimo, é coisa mesmo de 

quem não tem o que inventar ou até mesmo coisa 

de Espírito altamente endividado, que marcado pela 

profunda tristeza de ter feito “o que não devia ter 

feito”, acaba por se envergonhar tanto de seu 

passado tenebroso que, via de regra, o que mais 

pede a Deus é o “esquecimento” de tudo, ou pelo 

menos de quase tudo, do que realizou de bem ou de 

mal, sim, porque uma vez se recordando de uma 

coisa, vai, invariavelmente, se recordar de outra!... 

Por isso, meus filhos e filhas, o ouvido completo do 

seu passado lhe causa um certo sentimento de 

conforto, embora a tormenta íntima, a lhe queimar 

a profundidade da alma, que não lhe deixa escapar 

da punição!...  

Não tecerei maiores detalhes de minha Identidade 

Espiritual, pois muita coisa, ou quase tudo mesmo, 

já se encontra disponível pela história humana, que 

praticamente irá descaracterizar qualquer, 
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aparente, manifestação de ineditismo, entretanto, 

se fosse trazer algo “de novo” ao nosso 

comunicado, num interessante bate-papo Entre os 

Dois Mundos, é exatamente o fato de eu ter 

descoberto as artimanhas dos que desejavam a 

falência do Estado pela sugestiva, quanto 

inesgotável, ferramenta da Matemática. 

Absolutamente, nunca fui expert nessa generosa 

Ciência, mas fui muito feliz ao lhe decifrar os 

enigmas como verdadeiros troféus depositados em 

minhas mãos, nem sempre generosas, mas muito 

persuasivas... 

E foi por meio dessa elegante persuasão que acabei 

por facilitar a política do meu adorado país, 

elegendo para a minha cátedra particular, de 

investigador inveterado, a doce elucidação de fatos 

e acontecimentos por meio dessa transcendental 

mecânica numérica... 

Se formos sábios como os antigos profetas e 

exímios como os observadores lunares (e quem 

sabe até: lunáticos!...), haveremos de chegar a um 

ponto pacifico entre o que existe de “pronto” dentro 

da obra inquebrantável de Allan Kardec e o que 

temos a disposição pela Nova Ciência da 

“Decodificação Espírita”..., não nos deixando levar 

nem pela demasiada empolgação, sem a devida 

investigação dos fatos, e nem nos consagrando às 

sombras tenebrosas da ignorância, crendo-nos 

“sabedores” de tudo e, pior, crendo que temos uma 

Doutrina acabada, pronta!... 
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De definitivo mesmo, meus amados e minhas 

amadas, somente temos o AMOR de Deus sobre 

cada uma de suas Criaturas. 

Precisamos amar e nos instruir, segundo a 

proposta do Espiritismo, e olha que aqui eu me 

expresso não somente por ter sido ou ser 

apaixonado pela França, mas pelo fato de que esta 

Doutrina nos ensina, como nenhuma outra, embora 

respeitando a todas, que fora do amor não 

salvação, assim como nos leciona                                  

o Evangelho Vivo do Senhor. 

Que Deus Salve a todos os povos do mundo, pois 

somos todos irmãos e irmãs, e, particularmente, a 

França e o Brasil, dois países predestinados dentro 

do Cristianismo, simples como o Cristo nos                

lecionou há mais de 2000 mil anos. 

 

18º Presidente da  França 
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 02 de maio de 2016) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_presidentes_da_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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_______________ 

Nota do médium em 02/09/2021: 

   Embora ele traga em seu grande e generoso coração 

um sentimento de muita fé e esperança no futuro da 

humanidade, não deixa despercebido uma grande 

apreensão em relação ao que ainda teremos que passar  

em forma de duras provações individuais e coletivas, já 

que, como temos tomado conhecimento por meio de 

informações mediúnicas dadas por Chico Xavier, não 

escaparemos a fatalidade de uma guerra nuclear, claro 

que por conta do que ainda vai dentro do coração da 

maioria das criaturas que aqui habitam, que parecem 

terem se esquecido da Lei de Amor de Deus, ou não 

desejarem se dar cota dela.   

___________ 
    

   Quem de vocês já teve a oportunidade ou o interesse 

(risos) de Estudar o nosso Livro de # 19?!... Isso, pelo 

fato de aí, na nota do médium, do Capítulo 10, pelo 

Espírito-Encarnado de Olivia Newton-John, termos feito 

uma pequena, mas muito importante, Decifração sobre 

as ocorrências futuras que ocorrerão na Terra Material, 

em relação à Transição Planetária, segundo Chico 

Xavier por seus amigos, e que me parece oportuno voltar 

ao assunto...    

(9934) Chico Xavier em 1986: "A Guerra virá..." - YouTube 

(9934) Chico Xavier “A Guerra atômica virá e os povos sobreviventes 

invadirão o Brasil!” - YouTube 

   ___________ 
    

https://www.youtube.com/watch?v=qG0cORrR-ig
https://www.youtube.com/watch?v=dWyBdYGR02Y
https://www.youtube.com/watch?v=dWyBdYGR02Y
https://www.youtube.com/watch?v=dWyBdYGR02Y
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   Nesse ponto de nossa lembrança, façamos um breve 

Estudo, a partir do mesmo dado... 

   A sua melhoria, da condição do Planeta, deverá ocorrer 

ou se iniciar por volta do ano de 2057..., segundo 

informações prestadas por seus amigos mais próximos, 

as dos verdadeiros amigos e companheiros de Chico 

Xavier!!... 

- 2057 + 10 + 7 + 1964 + 15 (dia, mês, ano, e hora do 

nascimento de Vivaldo!!) = 4,053... 

   Não temos aí os exatos #-chaves?!... 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (dos # 5 + 3): O exato mês (8) de agosto, da morte 

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

   E assim por diante!!... 

___________ 
 

   Que o Bom Deus seja louvado. 
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Juscelino Kubitschek

 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido 

como JK GCTE • GCBTO • GColIH (Diamantina, 12 de 

setembro de 1902 — Resende, 22 de agosto de 1976), foi um médico, oficial da 

Polícia Militar Mineira e político brasileiro, que ocupou a Presidência da 

República entre 1956 e 1961. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_Militar_da_Torre_e_Espada,_do_Valor,_Lealdade_e_M%C3%A9rito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_das_Tr%C3%AAs_Ordens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Infante_D._Henrique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diamantina
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1902
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resende_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
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CAPÍTULO # 6 

___________________________ 

 

Vencendo o mal com                                     

o Eterno Bem! 

Meus amigos e amigas Kardecistas! 

Entre o Mundo Invisível dos Espíritos, propriamente 

falando, e o Plano dos Seres Visíveis, existe uma 

imensa variedade de vida humana, vegetal, 

animal, e mesmo mineral, que de maneira 

multifacetária se interpenetram e se 

incorporam como se fossem, e na verdade o 
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são, condições Interexistenciais de nossa 

própria personalidade espiritual... 

 SÃO FLORA E FAUNA QUE AGIGANTA AINDA 

MAIS A IDEIA QUE FAZEMOS DO CRIADOR!...  

___________ 

A multiplicidade de vida, quanto a de movimento, a 

de transporte, quanto a de alimentação, podemos 

assim nos expressar, nos faz recordar os incríveis 

romances de Julio Verne e as impressionantes 

histórias ficcionistas da cinematografia do mundo 

onde vivem vocês atualmente..., sempre nos 

colocando mais abaixo em termos de posição 

personalista, ao que sentimos em relação à nos 

mesmos, pois que a grandeza do Infinito, se 

descortinando através de nosso olhar com tamanha 

beleza, não nos deixa dúvida que somos, ainda, 

pobres e miseráveis criaturas “necessitadas de 

tudo”, PELO MENOS NO QUE DIZ RESPEITO AOS 

DESEJOS DA ESPIRITUALIDADE MAIOR, E MENOS 

AOS DA CORRUPÇÃO, seja ela moral, 

espiritual, ou sentimental, que faz com que nos 

tornemos, cada vez mais, necessitados de criar 

mecanismos psicológicos que possam nos disfarçar 

a natureza atrasada e profundamente arrogante e 

perversa, como se as demais pessoas, 

encarnadas ou desencarnadas, não pudessem, 

mesmo que de improviso, nos descortinar o 

caráter perfeitamente esquizofrênico por meio 

de um só olhar, ou de um só gesto, e até 

mesmo de um único sorriso!... 
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Entretanto, precisamos entender que, do Lado de 

Cá da Vida, não encontraremos apenas belezas 

fulgurantes, ou rajadas de luzes poéticas, mas 

também muitas sombras e muitas trevas... 

Diante de tal realidade da Vida Imortal que vos 

aguarda para além do portal da morte carnal, os 

nossos amigos e amigas da Terra Material precisam 

entender, com todo o ardor de suas almas 

eternas, que não há como continuar discutindo se 

há, ou não, vida após a desintegração dos restos 

cadavéricos, por força da inexistência de vitalidade 

fisiológica...  

 

Precisa-se mesmo é de tomar as rédeas da nossa 

atual encarnação nas próprias mãos, e fazer com 

que mereçamos adentrar o Céu, e não o Inferno... 

- A Vida Triunfa! 

- Existem Almas que Desfilam Luz e Paz! 
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- Todos nós Voltamos! 

- A Vida pertence aos Espíritos! 

- No Universo Palpita Mediunidade! 

- A Gênese de tudo está no Pai! 

- O Evangelho nos Pertence! 

- A Revelação é toda de AMOR!... 

Sigamos adiante, servindo incansavelmente no 

Bem, sendo livres de todo o mal, e aceitando Jesus 

como o Nosso Mestre e Senhor!... 

E que Oxalá nos ampare e nos proteja. 

 

21º Presidente do Brasil  
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 03 de maio de 2016) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_presidentes_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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   Nota do médium: Quando o querido Juscelino nos 

adverte quanto a nossa imperiosa necessidade de 

Espiritualização, absolutamente que isso queira dizer 

que devamos desconsiderar por completo as coisas da 

Vida Material, o que seria, por si só, um tremendo 

absurdo.  

   Na verdade, os Espíritos Amigos sempre estão nos 

estimulando a dar mais importância às coisas do 

coração, que dizem respeito ao sentimento, seja ele 

romântico, entre criaturas que se amam e se desejam, 

ou fraternal e solidário, entre familiares, amigos, ou a 

humanidade inteira, pois não podemos entender o 

sentido real da existência espiritual, estejamos na Terra 

ou na Imensidão dos Infinitos, se ela não tiver sendo 

vivida de uma maneira apostolar em relação ao AMOR 

que devemos nutrir uns pelos outros, antes de termos 

“amor” pelas coisas transitórias dessa mesma vida, na 

Terra ou no Invisível, que tem sempre o seu valor 

relativo, segundo a interpretação de Allan Kardec. 

   Há alguns instantes atrás, logo após termos terminado 

a psicografia acima, fomos dar uma arrumaçãozinha em 

nossos Livros que se encontram em uma de nossas duas 

estantes da sala de nossa residência em Salvador/BA, 

quando de repente, ao darmos demasiado cuidado aos 

Livros, tanto aos espíritas como os da sua própria lavra, 

que se encontrava ali mesmo, meio que desajeitados na 

prateleira, vimos o Espírito do grande avatar indiano 

Paramahansa Yogananda se manifestar ao nosso 

olhar espantado e aos ouvidos atentos, isso, tanto pela 

minha clarividência como pela minha clariaudiência 

Intermundos, afirmando-nos de uma maneira incisiva, 

embora carregada de seu doce magnetismo espiritual 
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elevadíssimo: “Pra que tanto cuidado com isso?... 

Dê mais atenção ao que realmente lhe importa...”, 

fazendo, ele, uma perfeita associação ao que o nosso 

Juscelino acabava de lecionar na sua Mensagem 

mediúnica, evidenciando o caráter totalmente prioritário 

de nossas ações perante as coisas do coração, apesar de 

ter nos deixado explicito, pelo seu olhar circunspeto, algo 

malicioso e ao mesmo temo generosíssimo, que o mundo 

material-espiritual está ai e, por isso mesmo, carece 

também de nossa atenção e do nosso valor, embora 

secundário diante dos planos divinos para a realização 

do Reino de Deus em nós. 

   Se nos utilizarmos , 

naturalmente que saberemos dosar muito bem as coisas, 

dando mais importância a uma do que a outra, sem que 

isso signifique desrespeitar a Natureza de toda a Vida 

Universal, seja ela uma manifestação material ou uma 

triunfantemente Espiritual. 
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Nelson Mandela 

 

Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, 18 de julho de 1918 — Joanesburgo, 5 de 

dezembro de 2013) foi um advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul de 1994 a 

1999, considerado como o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prêmio 

Nobel da Paz de 1993,[1] e pai da moderna nação sul-africana,[2] onde é normalmente 

referido como Madiba (nome do seu clã) ou Tata ('Pai'). 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mvezo
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1918
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joanesburgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2013
https://pt.wikipedia.org/wiki/Advogado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_chefes_de_estado_e_de_governo_da_%C3%81frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_Negra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Nobel_da_Paz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Nobel_da_Paz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela#cite_note-nobel-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pai_da_P%C3%A1tria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
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CAPÍTULO # 7 

___________________________ 

 

- Meu amor. 

- Meu doce. 

- Meu carinho. 

- Querido amante. 

- Joia viva. 

- Que olhar mais doce. 

- Que sorriso mais alegre. 

- Bota beleza nisso. 
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- O quanto és formosa. 

- O quanto és bonito... 

Profundamente envergonhado de ter visto tantas 

“palavras” elogiosas a meu respeito, que hoje não 

consigo atinar quem sou eu mesmo!... 

Se um pobre invalido vindo da Terra amada ou um 

Espírito em busca de mais luz?!... 

Se me encontro na soberania dos meus próprios 

desejos ou se me desfaço em lágrimas por ver, e 

aceitar, o quanto ainda necessito da compreensão 

dos que deixei para trás... 

É verdade que não me encontro entre os itinerantes 

das trevas intensas da morte espiritual, porém não 

posso mentir afirmando que já me sinto como um 

felizardo na companhia dos ...  

Entre uma situação e a outra, é natural que existam 

milhões de criaturas terrenas, igual a mim, que se 

julgavam quites com a Inexpugnável Lei Divina, por 

ter feito uma coisinha aqui e outra ali em benefício 

dos seus irmãos e irmãs terrenos... 

Porém, para que verdadeiramente nos sintamos 

quites com a nossa própria consciência, para Além 

da nebulosa desintegração fisiológica, não podemos 

ter dúvidas de que somente pela entrega total de 

nossas caprichosas necessidades materiais às 

labaredas de nossa própria personalidade 

doentia, que haverá de se consumir por si 

mesma, conseguiremos estar fielmente entregues 
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aos braços misericordiosos e mansos de Jesus, 

sabendo Ele que, de nós mesmos, nada ainda 

fazemos senão tripudiarmos das carências afetivas 

dos outros, pela lisonja peçonhenta ou através dos 

elogios falsos, sem qualquer ar de pureza espiritual 

que possa passar aos nossos irmãos e irmãs de 

experiência humana, seja na Terra ou no Espaço, a 

verdadeira manifestação dos nossos interesses                

ou ideais. 

 

Se muitos e muitas de nós somos avessos às falsas 

manifestações do sentimento e do caráter, por 

outro lado não devemos interditar a cariciosa rajada 

de luz e esperança, de otimismo e fé, que muitas 

criaturas românticas, e perfeitamente delicadas, 
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vivamente entregues ao verdadeiro lirismo cristão, 

nos direcionam como forma de demonstrarem o seu 

carinho e o seu afeto, inclusive à pessoas como nós 

mesmos, que, geralmente, muito ciosas das coisas 

espirituais, evidentemente, dão muito mais atenção 

às formas materiais do que ao espírito das coisas..., 

interpretando falsamente ou equivocadamente a 

Mensagem Gloriosa do Amor!... 

Em todo o caso, toda ação caridosa em nosso favor 

será sempre muito bem-vinda, com maior mérito de 

quem a nos doou, compreendendo que é pela 

gentileza e pela tolerância, de uns para com os 

outros, que chegaremos finalmente ao pouso de 

paz, saúde, e de luz da Vida Perfeita com Deus!...  

Pois, que sejamos todos e todas amáveis, meus 

irmãos e irmãs em Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

1º Presidente da África do Sul  
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 04 de maio de 2016) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_chefes_de_estado_e_de_governo_da_%C3%81frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_da_%C3%81frica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_do_Sul
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_______________ 

Nota do médium em 02/09/2021: 

   Após alguns ajustes em seu texto original (acima), não 

posso negar que há, sim, falhas na filtração de algumas 

partes do texto psicografado, não em sua essência 

moral, ou até científica, mas no que diz respeito, mais 

particularmente, à sua redação, por isso, graças a Deus, 

e a boa vontade deles mesmos, que VOLTAM do Mais 

Além para me ajudarem a melhorar o Serviço de antes, 

vamos aqui e ali procurado embelezar ainda mais o que 

temos psicografado da parte deles e delas, dos Espíritos 

de Luz, sempre com amor e devoção ao Senhor, que, 

como sabemos, nos aguarda a perfeição... (em Mateus 

5:48), embora ainda não sejamos perfeitos.  

   Não é mesmo, minha gente?!... 
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Mikhail Gorbachev 

 
Mikhail Sergueievitch Gorbachev ou Gorbatchev GCL (Stavropol, 2 de março de 1931) 

é um político e estadista russo, mais conhecido por ter sido o último líder da União Soviética, 

entre 1985 e 1991. Durante seu governo, as suas tentativas de reforma, tanto no campo 

político, representadas pelo projeto Glasnost, como no campo econômico, através 

da Perestroika, conduziram ao término da Guerra Fria e, ainda que não tivessem esse objetivo, 

deram fim ao poderio do Partido Comunista no país, levando à dissolução da União Soviética. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_da_Liberdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Stavropol
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1931
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Sovi%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
https://pt.wikipedia.org/wiki/1991
https://pt.wikipedia.org/wiki/Glasnost
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perestroika
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fria
https://pt.wikipedia.org/wiki/PCUS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Gorbachev
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CAPÍTULO # 8 

___________________________ 

 

Respeito e Caridade 

Não podemos deixar de pensar no mundo que 

deixamos para traz!..., já que, a bem da verdade, 

da verdade com Deus, nunca será esforço algum 

para os seus prepostos divinos trazerem as sábias 

prescrições da sua Lei aos corações e às mentes dos 

nosso irmãos e irmãs de romagem terrestre, mesmo 

que, na maioria dos casos, isso possa nos custar 

algumas “baixas” dentro do corpo de Soldados 

Celestes que, de maneira corajosa e destemida, se 

atrevem a adentrar a atmosfera deprimente na qual 

vivem e transitam os nossos amigos e amigas da 

Esfera terrena mais sólida, pelo menos mais sólida 

do que a nossa, a da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra!... 
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Precisamos compreender que a Lei vale para todos 

e todas, sem distinção!... 

Precisamos estar cientes de que sem ordem e sem 

organização, sem respeito e sem lealdade, e sem 

devoção aos princípios de Igualdade, tudo vira uma 

grande anarquia... 

E, absolutamente, a anarquia ninguém quer para si, 

e em para os outros, pelo menos em tese!...,              

não é verdade?!... 

Por isso, minha gente, é que temos 

insistentemente trazido aos povos e às nações 

do mundo, mesmo entre aquelas sociedades que 

ainda primam por uma religiosidade ancestral, sem 

a necessária adaptação aos novos tempos, onde o 

culto à Divindade deveria se fazer por meio de uma 

ação, ou de múltiplas ações generosas, 

perfeitamente Espirituais, e não somente através de 

ritos, que, embora mereçam o nosso mais sincero 

respeito, não passam mesmo de ritos, enfim, o 

que nutre o coração dos Seres Mais Elevados 

da vida planetária:  

O respeito à Lei de Deus. 

Se é verdade que não podemos nos considerar 

Entidades perfeitas, ligadas ao Pai pelo mesmo fio 

de luz que O ligava ao Senhor Jesus há mais de 

2000 anos atrás, por outra via de entendimento, 

embora dentro desse mesmo prisma, 

absolutamente que nos encontramos entre os Seus 
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Agentes Divinos, com a incumbência de construir a 

nova mentalidade da vida humana, não somente 

pelo Amor, mas também pela Instrução!... 

Evidentemente, que é pelo AMOR que qualquer 

Espírito, encarnado ou desencarnado, pode mais, e 

sempre mais, mas não podemos desconsiderar, 

pelo menos por enquanto, a grandeza de uma 

mente rica de conhecimento e cultura, de 

inteligência e sabedoria!...  

Por isso mesmo, a hora é de fundamental ligação 

com a Mente Divina do Criador, cabendo a cada um 

de nós, sem detença e sem distinção, formular 

novos pensamentos no que diz respeito ao 

movimento que devemos realizar na direção                    

do Mais Alto!... 

Precisamos subir, meus irmãos e irmãs de 

experiência terrena!... 

Precisamos, urgentemente, encontrar meios de 

construir a nossa estrada para os cimos da luz 

perfeita, por meio de uma racionalidade 

respeitosa, onde possamos sedimentar entre os 

povos e as nações globais o sentido real da 

palavra: 

- RESPEITO. 

Se nos utilizarmos do pequenino percentual de 

neurônios que dispomos atualmente, nesta nossa 

atual experiência reencarnatória, naturalmente que 

seremos todos e todas levados a meditar nas 
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palavras de Nosso Senhor, no capítulo 5, 

versículo 8, de São João: “Disse-lhe Jesus: 

Levanta-te, toma o teu catre e anda.” 

Dessa maneira, sigamos adiante, para frente e para 

o Alto, embevecidos pela grandeza da Verdade pelo 

Espiritismo, que nos oferece mil e uma maneiras de 

crescermos e caminhamos com Ele, tendo como 

princípio básico: o Respeito e a Caridade. 

Que Jesus nos vele os passos hoje e                              

para todo o sempre.  

   

Secretário-Geral do Partido Comunista                                       

da União Soviética  
Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 05 de maio de 2016) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Secret%C3%A1rio-geral_do_Comit%C3%A9_Central_do_Partido_Comunista_da_URSS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Secret%C3%A1rio-geral_do_Comit%C3%A9_Central_do_Partido_Comunista_da_URSS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Rep%C3%BAblicas_Socialistas_Sovi%C3%A9ticas
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   Nota do médium: Fica-nos evidente que, o grande 

líder político e humanitário que escreve mediunicamente 

esta Mensagem, vive Entre os Dois Planos, com a sua 

esclarecida mente e o seu generoso coração lá e cá, 

embora seja conhecido como ateu confesso (Risos...), 

aqui, claro, se manifestando na condição de um Espírito 

ainda reencarnado. 
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Martin Luther King 

 

Martin Luther King, Jr. (Atlanta, 15 de janeiro de 1929 — Memphis, 4 de abril de 1968) foi 

um pastor protestante e ativista político estadunidense. Tornou-se um dos mais importantes 

líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e no mundo, com uma 

campanha de não violência e de amor ao próximo. 

Como ministro Batista, King tornou-se um ativista dos direitos civis no início de sua carreira. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atlanta
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1929
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1968
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pastor_(religi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_direitos_civis_dos_negros_nos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o_viol%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amai-vos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Batista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Jr
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CAPÍTULO # 9 

___________________________ 

 

Pelo Olhar de Jesus! 
Somos todos iguais!...  

Mas, indiscutivelmente, somos também parecidos e 

semelhantes uns aos outros, cada um com um 

pouco do outro, até porque ninguém, 

absolutamente ninguém, está de fora desta sagrada 

condição, a de que somente Deus é Único!! – 

Risos. 

Criados à semelhança de Deus, somos e seremos 

sempre o produto da Matéria Prima Primordial..., 

e com isso não estaremos fadados à morte 

espiritual definitiva, como se nos fosse possível, de 
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uma hora para outra, desaparecermos do Universo 

por falta dessa mesma substância primordial 

divina:  

A PERFEIÇÃO!... 

Por isso que, se fomos criados perfeitos, ou algo 

semelhante a isso (risos), não é menos discutível 

qualquer hipótese de separação ou de pura 

distinção, entre Criaturas PERFEITAS, ou, pelo 

menos, até que compreendamos melhor a 

mensagem Evangélica, fadas à PERFEIÇÃO!... 

Neste integralismo universal, somo peças 

primordiais dentro do Ecossistema de Evolução, por 

Deus, com Deus, e para Deus!..., não podendo, 

nenhum de nós, nos opormos à Lei Suprema                 

da Vida... 

Se hoje, se ontem, ou se até amanhã, alguém 

chegar para você, amigo e amiga espírita, ou 

religioso, e até mesmo um ateu, afirmando-te que 

“não é o teu parente, que não é o  teu irmão”, antes 

de fazer qualquer investida sobre a conduta 

vergonhosa dele, ou dela, meditas nas palavras do 

Senhor, no capítulo 13, versículos 2-3, do 

Evangelho de São Mateus: “e muitas turbas 

reuniram-se perto dele, de modo que entrou 

no barco para se apresentar, e toda a turba 

permanecera de pé na praia. E lhes falou 

muitas (coisas) em parábolas, dizendo: Eis que 

o semeador saiu a semear “... 
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Por dentro desses dois simbólicos versículos do 

grande Mateus, vemos a nação inteira de Cristãos 

movendo-se pelo mundo advertidos pela própria 

consciência de luta..., observando as ações 

humanas pela baliza do Santo Messias: 

esclarecendo, informando, servindo, mas, acima de 

tudo, amando aos seus irmãos e irmãs de 

caminhada térrea como se estivesse assistindo e 

socorrendo, educando e transmitindo palavras de 

salvação a um filho ou filha muito querido, 

compreendendo que cada ser traz, em si 

mesmo, somente aquilo do que possui, na 

maioria das vezes não dando nada mais do que 

aquilo do que pode dar!... 

Sejamos pacientes e tolerantes, amáveis e 

agradáveis, atendendo ao chamado do Cristo onde 

quer que estejamos, facilitando a vida de todos não 

pelo nosso modesto ponto de vida, mas, 

indiscutivelmente:  

PELO OLHAR DO DIVINO AMIGO!... 
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Se fizermos exatamente dessa maneira, estejamos 

sob as claridades do Evangelho ou do sagrado 

Alcorão, do Talmude ou das santas palavras dos 

Devas, não nos perderemos pelos labirintos 

tormentosos da vida materialista, mas estaremos 

seguindo com Ele, da maneira que Ele deseja que O 

sigamos... 

Porque Deus é AMOR!... 

Não podemos perder isso de vistas se procuramos a 

nossa salvação pela redenção de nossas almas, 

milenarmente atreladas, e atoladas, ao lamaçal da 

intolerância e da perversidade, da corrupção e da 

depravação... 

Chega de tanta loucura, meus filhos e minhas             

filhas do coração. 

Que Deus salve todos os povos do mundo. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         
(Salvador/BA, 06 de maio de 2016) 
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   Nota do médium: O Espírito do grande mártir da 

Libertação nos Estados Unidos da América do Norte, 

Martin Luther King, Jr., não desconsidera que, em 

determinadas circunstâncias, e sob específicos aspectos, 

o emprego da força e da energia são necessárias diante 

das inúmeras dificuldades humanas de um entendimento 

cordial e civilizado, isto, de uma maneira geral, porém 

deixa muito claro para cada um de nós que o Cristo nos 

lecionou que “o Reino de Deus será somente para os 

Espíritos de natureza mansa e pacífica”... 

 

“Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os 

embaraceis de vir a mim, porque dos tais                                  

é o reio dos céus.” 

(“Bíblia Sagrada”, tradução por João Ferreira de Almeida, Sociedade 

Bíblica do Brasil, 2ª. Edição: 1993, com impressão de 1999). 

______________________ 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. Brígida da Suécia                          

Com      

 



                       Livro # 21: “MEMÓRIAS... – Vol. 1” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 

 

Ed. e-Book: 
2016-21 

131 

SEGUNDA PARTE 

__________
 

  

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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Indira Ghandi                     

Elucidando Casos de 

Reencarnação 
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Capítulo # 10 

______________ 

 

A Reencarnação (Matematicamente) 

Programada de , 

Decodificada pela ‘Ciência da   

Concordância dos Números’                                  

(à luz da R.E.).  

 
   Baseado no Prefácio do livro: “Biografia de Allan Kardec” – por Henri Sausse. 

   

 

84 – Se um Espírito no plano invisível não é realmente uma criatura 

santificada, como receberá as orações de seus devotos, se a história 

do mundo o canonizou? 

– A canonização é um processo muito arrojado das ambições 

humanas, para ser considerado perante a verdade espiritual.  
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Conhecemos inquisidores, verdugos de povos e traidores do bem, 

conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. A 

prece dos devotos invocando o seu socorro, muitas vezes sem se 

lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração 

perturbado como vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto 

reavivam ainda mais a nudez de suas feridas. 

Freqüentemente, os Espíritos que se encontram nessa penosa 

situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais humildes 

na Terra, a fim de olvidarem os ruídos nocivos das falsas glórias do 

planeta, no silêncio das grandes dores que iluminam e regeneram. 

Emmanuel/Chico Xavier, livro “O CONSOLADOR”, item 84, CIÊNCIAS 

COMBINADAS, Editora da FEB, 27ª. Edição, 2007. (O grifo é nosso). 

Precisamos também estar alertas de que o # 4 representa o exato mês 

de nascimento de São Luis de França, enquanto que o # 8 representa 

o exato mês de morte de São Luis de França, a reencarnação passada 

do médium baiano Vivaldo P. S. Filho... 

   Minhas queridas e meus queridos pensadores do 

Espiritismo! 

   Estamos de volta, aqui, para trazermos mais 

algumas notas singelas sobre a Matemática Divina, 

de uma maneira que possamos todos e todas nos 

instruir, nos envolver e, claro, nos encantar, pela 

, que 

de novo mesmo só traz o nome, já que toda a sua 

metodologia se encontra encerrada na literatura 

Espiritualista do mundo terreno, e mesmo na da 

Ciência dos Homens, à exemplo da Arqueologia e da 

Criminalística, se não de todo, certamente que em 

suas ases analíticas.  

   Em todo o caso, aqui, os Espíritos Benfeitores da 

Humanidade Planetária tem oferecido-a de maneira 



                       Livro # 21: “MEMÓRIAS... – Vol. 1” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 

 

Ed. e-Book: 
2016-21 

136 

a que todos possam se inteirar sem que haja grandes 

dispêndios de força mental, já que tudo vem sendo 

apresentado de uma maneira muito simples e sem 

variações inesperadas de cálculos..., visto que o que 

realmente desejamos é que o homem planetário, 

particularmente os espíritas sinceros, faça a sua 

própria apreciação, independentemente de ser ou 

não uma criatura altamente versada em Matemática, 

ou em as suas disciplinas correlatas, geralmente tão 

fascinantes quanto complicadíssimas... – Risos. 

   Do Lado de Cá, ao mesmo tempo em que vemos o 

nosso Serviço-Mediúnico ser entregue aos amigos e 

amigas da Terra Material, particularmente, por meio 

da Internet, também vamos observando o quadro de 

estarrecimento no qual vão se entregando os nossos 

leitores, pois, se de um lado eles se empolgam e se 

emocionam com as Mensagens de Luz dos astros e 

das estrelas da música e da cultura internacional, por 

exemplo, estejam estes já desencarnados ou estando 

encarnados, que psicografam por intermédio do 

nosso médium-mensageiro, do outro, os vemos 

totalmente baratinados com tamanha calibragem 

de acertos numéricos-chaves que dizem respeito 

à VOLTA do , particularmente, 

já que ele é o ponto central do nosso Estudo sobre 

a encantadora 

, quanto às de Allan Kardec, e demais 

irmãos e irmãs que, de alguma maneira, são parte 

integrantes das narrativas dos santos Evangelhos. 
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   E dentro desse interessante jogo de surpresas, 

informações & novidades, vamos dando continuidade 

a um trabalho que, a rigor, já deveria ter sido 

encerrado, não por nossa causa, mas por conta da 

própria escassez de saúde do nosso estimado irmão 

Vivaldo P. S. Filho, que, por mais que deseje e se 

esforce, já começou a dar os seus primeiros sinais de 

esgotamento total de suas forças físicas para o bom 

prosseguimento de tamanho e muito valioso serviço 

mediúnico, embora seja ele favorecido pelas rajadas 

de luz e de amor dos seus Benfeitores & Amigos da 

Vida Maior, que de tudo fazem para que continue se 

mantendo firme no propósito de não parar com a sua 

tarefa psicográfica, pelo menos por enquanto, 

quando muito necessitamos de sua mente arrojada, 

vibratoriamente conectada com as Esferas 

Superiores do Universo (Nota: Vide a sua primeira 

(1ª.) obra mediúnica: “MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, que 

teve o aval de dois ilustres-sábios do Espiritismo, 

profundos conhecedores de Mediunidade e de Vida 

Espírita, que foram: Dr. Carlos A. Baccelli & Dr. 

Elias Barbosa, ambos amigos de longuíssima data 

do grande médium mineiro Francisco C. Xavier), e 

com o seu coração amigo, fraternal e profundamente 

amoroso, que bate em comunhão permanente com o 

coração misericordioso e compassivo do Cristo de 

Deus!!... 

   Nota do médium em 02/09/2021: Por esta época sequer eu tinha como 

saber se teria, ou não, força física e mediúnica suficientes para dar 

prosseguimento à Decodificação do Espiritismo. 
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   ______________ 

   Voltamos aqui a incentivar os sérios investigadores 

terrestres, para que façam o seu próprio Estudo em 

torno das fulgurantes faculdades mediúnicas do 

nosso Mestre encarnado, , caso isso seja 

possível e devidamente autorizado pelos seus sábios 

& competentes Diretores Espirituais. 

 ______________ 

   Mas, o que nos importa mesmo, antes de qualquer 

investida dos estudiosos da Terra aos mecanismos 

transcendentes que dizem respeito às diversificadas 

mediunidades do nosso Vivaldo, são as incontáveis 

evidências & provas: Numéricas, Literárias & 

Editoriais, que foram e estão sistematicamente 

disseminadas, particularmente, nas Obras de Allan 

Kardec, nas de Chico Xavier, e ainda na Bíblia 

Sagrada (Antigo e Novo Testamentos), que atestam, 

de uma maneira científica, quão surpreendente, 

as maravilhosas maquinações do Mundo Espiritual 

Superior para que, no tempo preciso, ele mesmo, o 

São Luis IX, voltasse ao solo planetário para dar 

execução à devida Decodificação dos 

, que integram o 

cortejo milagroso de informações matemático-

reencarnatórias sobre algumas das grandes Vidas 

Sucessivas (Passada, Presente e/ou Futura) deste 

grande Espírito da Luz, tenha sido ele São Luis, São 

Filipe, São Lucas, Tomé de Souza, Castro Alves, 

etc., ou simplesmente Vivaldo P. S. Filho!!... 
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   A nossa vontade é a de fazer algo mais em torno de 

sua ilustre e diversificada biografia espiritual, já que 

os seus devotados Amigos Espirituais sempre estão 

dispostos a lhe ofertar, pelas portas do coração, a 

graciosidade de uma Literatura reencarnacionista 

devidamente enriquecida pelas inumeráveis facetas 

de suas experiências pretéritas, nem sempre vividas 

sob a proteção de um lar ou de uma família, mas, 

indiscutivelmente, enobrecida pela sua honesta 

devoção ao Pai Celestial, embora, também, nem 

sempre sob o clarão de uma realidade totalmente 

espiritual, já que também houve quedas, apesar de 

todas elas, pequeninas porém, terem sido levadas 

em consideração pelo Senhor da Vida por ele ter 

vivamente amado, o que lhe facilitou a cobertura 

de seus poucos pecados, diga-se de passagem, sobre 
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a face do hostil mundo transitório, já que aqui não 

discutimos a leviandade que, geralmente, acoberta 

os inúmeros males dos humanos, mas as supremas 

experiências de um Espírito milenar, por exemplo, 

que, verdadeiramente, estava, e está, integrado ao 

sentido máximo da Criação: 

Entretanto, como já falamos, o nosso 

tempo é muito limitado e a sua saúde, embora sob 

os cuidados atentos dos Médicos-Espirituais, precisa 

de um total cuidado de nossa parte, o que nos 

transforma, de uma maneira cada vez maior, em 

seus delicados Assistentes-Clínicos, pois, cada um de 

nós, estamos parcialmente adaptados aos controles 

da fisiologia-cardíaca humano-Espiritual para que 

não lhe falte a necessária cobertura especializada na 

hora que for necessária, com isso não vemos como 

expandir os nossos serviços Literários, pelo menos 

por enquanto, sem lhe sobrecarregar em demasia os 

centros: do coração & gástrico. 
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___________________ 

Um Novo Apontamento!...  

Uma nova VIA de encarar os Fatos & Dados da 

Reencarnação (Matematicamente) Programada                         

de São Luis IX. 

 

   Pedimos licença e permissão a nossa querida 

benfeitora Indira Ghandi para que possamos fazem 

uma pequena manifestação, isso, no sentido de 

ilustrar um pouco mais o seu maravilhoso Serviço 

Intermundos, como uma espécie de preparação para 

o que ela mesma nos apresentará logo após, sobre 

os fatos impressionantes da Divina Matemática que 

foram magistralmente inseridos na obra do Sr. Henri 

Sausse, “A Biografia de Allan Kardec”, já que o 

seu trabalho está mais do que autorizado pelas 

Esferas Superiores da Vida Terrena!!... 
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___________ 

     

   No meu caso, prazerosamente me dispus a verificar 

os 

deixados pelos na obra basilar 

de nossa Doutrina: “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, 

aqui em sua EDIÇÃO HISTÓRICA, pela tradução de 

Guillon Ribeiro, 93ª. edição – 1ª. impressão – 100 

mil exemplares – 5/2013, já que esta aqui se trata 

de uma Edição Especial, de posse do médium, que 

foi elaborada pela Editora da FEB... 

   Vejamos o que temos: 

- CAPÍTULO I, DE DEUS, os itens # 7 & 10 + o 

CAPÍTULO II, DOS ELEMENTOS GERAIS DO 

UNIVERSO, e item # 17 – como já sabemos estes 

números representam: O exato dia (10) e o mês (7) 

de julho de nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 
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Luis IX): Eles três, caem exatamente às páginas de 

# 56, 57 & 61. 

   Agora, somemos essas três (3) páginas: 56 + 57 

+ 61 = 174. 

   Temos, então: 

- 17: Novamente... O exato dia (10) e o mês (7) 

de julho de nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX). 

   Temos (agora) outro Esquema-Chave:  

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (dos # 1 + 7!): O exato mês (8) de agosto 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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   Agora, façamos um pouco diferente... Acima, nós 

nos detivemos na data de nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX), agora vejamos como nos 

sairemos se formos buscar evidências-chaves de 

sua atual VOLTA quando passamos a analisar as 

datas de sua morte e nascimento quando, o 

mesmo, envergava a túnica carnal de São Luis IX, 

da seguinte maeira: 

 

- CAPÍTULO I, DE DEUS, itens # 4 e 8 – como já 

sabemos esses números representam... O exato mês 

(4) de abril do nascimento e o exato mês (8) de 

agosto da morte de São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho): Eles três caem exatamente às páginas de # 

56 & 57. 

   Agora, somemos essas duas (2) páginas: 56 + 

57 = 113.  

   Aparentemente, sozinho como está, não significa 

nada, ou pelo menos quase nada (risos), mas se 

formos deduzir que: 1 + 1 + 3 = 5... 

   Veremos que está dentro do Esquema pré-

estabelecido pelos Poderes do Alto, em relação à 

nova missão triunfante de São Luis IX, pois esse mês 

(5) simbolicamente marca o sagrado e maravilhoso 

Dia das Mães, que tem tudo a ver com a missão de 

São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho na disseminação dos 

gametas-masculinos para a Nova Genealogia do 

Cristo, mesmo que por força exclusiva de sua 

indução mental, que haverá de fecundar todas 
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aquelas mulheres (do Evangelho...) que trazem, em 

si mesmas, a missão de promover os elementos 

psíquicos & hereditários necessários para a futura 

VOLTA de Nosso Senhor Jesus Cristo no Quarto 

(4º.) Milênio da Era Cristã, como já foi muito bem 

explicado nos Livros mediúnicos anteriores do nosso 

médium-mentor. 

_____________ 

   Mas, façamos um pouco mais: 

- Somemos os # dessas duas páginas (dos itens 4 

& 8), adicionando esses representativos # dos itens 

que marcam o nascimento e a volta de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho) para o Mundo Espiritual, no 

século XIII: 56 + 57 + 4 + 8 = 125. 

   E vejamos que coisa mais surpreendente: 

- 100... Temos aqui: 10 x o # 10.  

- E ainda: 2 + 5 = 7. 

   Novamente, temos: O exato dia (10) e o exato 

mês (7) de julho de 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).                     
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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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   Dessa maneira, fechando o Esquema-chave da 

Matemática Reencarnatória de São Luis IX 

dentro desta específica EDIÇÃO HISTÓRICA para 

“O Livro dos Espíritos” (a 93ª. edição – 1ª. 

impressão – 5/2013: como vimos se destacar dentro 

da apresentação acima... como o mês que marca o 

Dia das Mães e mais o século de Nascimento de 

São Luis IX), por exemplo, visto que a situação pode 

se Desenvolver de maneira surpreendente!!... 

   Mas, a pergunta que não que calar continua 

sendo: Existiria alguma possibilidade para que o 

‘acaso’ fosse o autor original de tamanha precisão 

matemática?!...  

   Evidentemente, que num caso como este, mais um 

dentre as centenas de provas Sinalizadoras que O 

Espírito da Verdade tem trazido por meio do 

próprio Espírito de São Luis IX, agora reencarnado, 

se apresenta para cada um de nós de maneira a não 

deixar margem para dúvidas, pois os fatos & dados 

são exatos, constantes, e universais, de uma 

maneira que somente a Mão de Deus poderia 

dispor... 

   Propositadamente, que deixaremos a interpretação 

destes específicos itens sob os cuidados de cada um 

dos nossos estudiosos leitores, já que, todo esforço 

pela instrução de si mesmo, sempre haverá de render 

muitos frutos de abençoada luz espiritual. 

   O nosso apontamento não traz ineditismo em sua 

metodologia, mas uma nova apreciação dentro do 
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que já temos observado, pois esta recente Edição da 

obra básica vem nos reafirmar o caráter todo 

especial do Serviço Mediúnico Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

 

   Sabemos que existem por ai muitas pessoas 

caprichosas, que vão desencarnar negando os fatos 

explícitos da Matemática Divina sobre a atual 

VOLTA de na personalidade atual de 

Vivaldo, pois não se conformam, e provavelmente 

não se conformarão tão cedo, com a possibilidade, 

sequer, de ver os seus interesses, absurdamente 

mesquinhos, serem destronados de um trono que 

jamais lhes pertenceu, pois precisamos estar atentos 

de que o grande Espírito do 

retornou ao seio do santuário espírita, exatamente, 

para relembrar aos adeptos do Espiritismo a 

profunda necessidade de vivenciarmos esta santa 

causa como Jesus Cristo a nos ofertou: simples, 

humilde, e verdadeiramente caridosa!... 
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   Em caso contrário, podemos assegurar de que 

continuará a haver muitos ‘prantos e muitos ranger 

de dentes’ entre aqueles e entre aquelas que foram 

chamados para testemunhar a Mensagem Pura e 

Consoladora do Cristo, mas que, por algum motivo 

qualquer, infelizmente, decidiram trocar a Deus por 

Mamon. 

   O Reino de Jesus não é deste mundo atrasado de 

vocês. 

   Muita paz a todos e a todas, de coração!!... 

Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Salvador/BA, 08 de maio de 2016)

___________________

   Não é de agora que estamos insistindo na condição 

de especialidade da vida mental e emotiva do nosso 

querido Vivaldo P. S. Filho, não por ele ser melhor do 

que qualquer outro tarefeiro da Mediunidade com 

Jesus, o que já seria um atentado à sua própria 

condição de médium e de mensageiro humilde da 

Falange da Verdade, mas por estarmos diante de 

múltiplos fatos & dados insólitos e surpreendentes 

de uma Reencarnação Missionária que vem sedo 

devidamente Decodificada, pelo menos dentro do 

seio da Doutrina dos Espíritos, e, claro que aqui, 

absolutamente, não desconsideramos as inúmeras 

manifestações da Vida Superior da Eternidade no seio 

de outras comunidades Espiritualistas, ou Religiosas 
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do mundo material..., aliás, o que não nos falta são 

exemplos de reencarnações Superiores muito bem 

sucedidas e devidamente documentadas pelos sábios 

investigadores da Terra..., basta que estudemos, e 

acabaremos por encontrar diversos vestígios de 

Espiritualidade Superior em outras regiões do mundo 

material, tendo sido cada uma destas reencarnações, 

ou uma boa parte delas, respeitosamente analisadas 

por balizas científicas da mais alta confiabilidade. 

__________ 

 
São Luís mediador num litígio entre o rei da Inglaterra e seus barões. Georges Rouget (1783-1869),Versailles 

 http://www.lepanto.com.br/ultimas-noticias/arbitro-da-cristandade-sao-luis-estadista-da-cristandade-

6/#sthash.JNuGF0D9.dpuf                                                                                                                               

__________ 

   No caso do nosso Mensageiro São Luis de França, 

a situação se apresenta de maneira muito particular, 

e especialíssima, dentro do conjunto de obras 

literárias, já mencionadas, que trazem, em sua 

substância, todo um colar de perfeitas pérolas 

http://www.lepanto.com.br/ultimas-noticias/arbitro-da-cristandade-sao-luis-estadista-da-cristandade-6/#sthash.JNuGF0D9.dpuf
http://www.lepanto.com.br/ultimas-noticias/arbitro-da-cristandade-sao-luis-estadista-da-cristandade-6/#sthash.JNuGF0D9.dpuf
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divinas, em forma de sinais e códigos secretos, agora 

devidamente decifrados por ele mesmo, e que se 

constituem, talvez, no maior achado espiritual-

arqueológico dentro da Literatura Espiritual do 

mundo novo. 

   Uma outra ocorrência que tem sido pouco 

comentada pelos seus Diretores e Protetores 

Espirituais, não por falta de oportunidade e de 

consideração sobre esses mesmos surpreendentes 

fatos & dados de Espiritualidade Pura, mas por 

necessidade de só comentar com ele o que for 

mais adequado ao conteúdo geral do precioso 

Serviço em andamento, é a de ele poder se 

entreter com as maravilhosas manifestações do 

glorioso Espírito de Nossa Senhora, Mãe de 
Jesus, visto que, desde a obra original: “SÃO 

LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), ficou evidenciado para 

ele o quanto vale ser amigo e generoso (Risos... Na 

verdade, o nosso sorriso foi por lhe ter observado, 

neste exato instante, contraindo o próprio coração, 

já que, de repente, o seu coração retraiu de maneira 

profundamente dolorosa, enfim, contraído pela sua 

sensação de “estranheza” em relação a mais essa 

nossa delicada manifestação de carinho e respeito à 

sua alma meiga e profundamente doce!...), pois, 

tanto para ele mesmo, quanto para qualquer outra 

pessoa, seja encarnada ou desencarnada, a ligação 

mental e amorosa com as , que 

vibram e que habitam em Regiões Sublimadas da 
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Imortalidade, somente será possível por meio de 

uma ação continuada e persistente na obra do bem, 

em qualquer lugar que estejamos ou sob qualquer 

manifestação de cultura, ou sem nada em relação a 

ela, especialmente!... 

   As super-visões clarividentes que lhe tem chegado 

às suas retinas físicas (sim, pois as manifestações 

de Nossa Senhora têm lhe tocado a própria 

existência física!...), pelo Espírito da grande Mãe 

de Jesus, não só tem lhe trazido uma substância 

emocional e vibratória, mas, intimamente, tem lhe 

proporcionado, mesmo sem que ele ainda tenha 

percebido totalmente, um controle maior sob as 

ações terríveis de Espíritos Inferiores altamente 

intelectualizados, que fazem de tudo para lhe obstar 

a tarefa mediúnica sob os seus cuidados, inclusive 

com uma série constante de projeções mentais 

(oníricas), intercaladas com vivenciais reais de 

vida espírita para além da neblina material que, 

geralmente, dificulta aos seres humanos da Terra 

observar, com a acuidade necessária, as artimanhas 

das suas, nem sempre felizes, companhias invisíveis, 

que fazem com que, vez por outra, ele mesmo entre 

em contato mais direto com mundos inferiores da 

Espiritualidade, invariavelmente com o propósito de 

lhe interditar a ascensão moral “que continua lutando 

para obter”, segundo ele mesmo. 

   Temos lhe auxiliado nisso no decorrer dos seus anos 

de mediunidade, embora ele tenha certas condições 

de perceber e atuar automaticamente. 
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______________ 

   Nota do médium em 03/09/2021: Devo acrescentar a 

isso, o fato de, ainda nesta madrugada de hoje, de alguma 

maneira, eu ter sido levado em Desdobramento, mas 

conduzido por uma nave espacial,  a um Planeta diferente, 

muito estranho, que num primeiro momento me dava a 

impressão de ser habitado, pelo menos naquela específica 

região onde fui parar, por seres de bem, visto que eram 

formoseados por ‘atraente beleza física’, porém, uma vez eu 

observando com mais atenção, eu verifiquei que transmitiam 

uma natureza íntima muito sinistra, sem contar que eles e 

elas, os seus habitantes dali, participavam de treinamentos 

especializados de várias áreas da ciência, da cultura, do 

entretenimento, quanto do esporte, por exemplo, com o 

interesse de, mais a frente, virem a reencarnar em mundos 

que lhes possibilitassem cometer os (seus) crimes morais, 

segundo a especialidade de cada uma destas complexas 

criaturas extraplanetárias!!... 

 

   Certamente, que os seres de outras partes dos Universos, 

devem ter outros meios de encarnarem em nosso apagado 

planeta que não seja pelos meios que conhecemos por aqui 

na Terra Material... 
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______________ 

   Uma grande percentagem de espíritas confessos e 

que se dizem muito estudiosos de Allan Kardec 

(será mesmo que estudam como deviam e apreciam 

as coisas pelo prisma do Codificador, e não pelo deles 

próprios?!...), esquecem-se de também estudarem, 

particularmente, os Livros psicografados por Chico 

Xavier, especialmente os da lavra de André Luiz, 

quando poderão se inteirar, não de todo, é claro, pois 

o Mundo dos Espíritos é muito vasto para ser contido 

em apenas uma meia-dúzia de obras espíritas, por 

mais respeitáveis e cofiáveis que sejam elas, sobre 

muita coisa da Vida Espiritual, inclusive com detalhes 

minuciosos sobre as sociedades estranhas da vida 

inferior do planeta, ou de outros orbes planetários,  

que estão dimensionalmente vinculadas à vida 

mental e emotiva dos seres encarnados, por força da 

própria natureza atrasada de um ecossistema moral, 

e do outro.  

   E as suas experiências extrafísicas, durante os seus 

arrojados Desprendimentos pelo sono fisiológico, não 

deixam nada a dever aos mais famosos filmes de 

ficção-científica do mundo terreno, embora, devamos 

dizer que, na maioria das vezes, ele não se recorde 

com a precisão que ele mesmo deseja ou desejaria... 

(para a felicidade dele, é claro!... Risos...). 

 

   Por isso, minha gente, a tarefa na mediunidade, 

invariavelmente, estará sujeita a uma série de 

ocorrências não tão felizes, como é de se esperar, 



                       Livro # 21: “MEMÓRIAS... – Vol. 1” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 

 

Ed. e-Book: 
2016-21 

159 

mas, apesar de tudo isso, da intermitência das visões 

e das suas experiências extracorporais de natureza 

inferior, para todo medianeiro sempre valerá a pena 

seguir adiante com o Mestre e Salvador de Nossas 

Vidas, Jesus de Nazaré. 

   O que temos feito até aqui é lhe abrir as portas do 

seu próprio coração e da própria experiência ao povo 

espírita, de uma maneira geral!!... 

 

Vivaldo, a atual reparação de São Luis IX, em seu Lar, em Salvador, Bahia. 

   Estas suas (atuais) experiências Extra-Mundos, 

tendo sido várias delas já divulgadas para o público 

desde a elaboração do seu primeiro livro mediúnico, 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de 

um Médium Espírita”, não faz com que ele, de uma 

hora para outra, se transforme em um hábil herói dos 
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quadrinhos e/ou da cinematografia do plano terreno, 

embora toda a atividade física, ou mental, sempre 

forçará a natureza de qualquer indivíduo para a 

execução de determinadas atividades, seja ela de 

caráter cerebral ou emotiva, entretanto precisamos 

levar em consideração que o seu Espírito já vem se 

preparando para isso no decorrer dos séculos e dos 

milênios sobre a face da Terra, ou nos Planos 

Elevados dos Universos, já que nunca será fácil para 

ninguém executar qualquer tarefa de natureza 

surpreendente, maravilhosa mesmo, no campo da 

mentalização e do magnetismo, particularmente na 

Esfera Invisível aos seres humanos, sem que antes 

tenha se determinado a se Elevar moralmente no 

campo da sua própria Espiritualidade, sem contar 

que nesta sua atual encarnação ele vem se dedicando 

ao estudo sistemático do Espiritismo, claro que sem 

que desconsidere, sob pena de cometer pecado 

com a própria orientação de Allan Kardec, as 

demais obras do Espiritualismo-Científico, por 

exemplo, que versam sobre a Lei da Reencarnação, 

a Mediunidade, e a Vida Espiritual, mesmo que de 

uma maneira mais genérica... 

   Aliás, particularmente, sou de parecer que ele não 

deva estudar tanto como vem fazendo até aqui, para 

que o seu campo mental não fique viciado com as 

cenas e imagens, cheiros e cores, por exemplo, que 

somente digam respeito a estes acontecimentos que 

são ou que vem sendo narrados por este ou aquele 

outro médium, por exemplo, terreno...  
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_____________________ 

 

Porém, foi a partir do ano de 2012 que ele passou a ver a sua 

faculdade de psicografia se desenvolver de maneira 

surpreendente, quando as amorosas Entidades da 9ª. Esfera 

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

a lhe proporcionar a retaguarda segura para a execução dos 

trabalhos que agora estão, praticamente, encerrados, embora a sua 

impressionante capacidade de revitalização física!... 

   Nota do médium em 03/09/2021: Como vemos, o meu trabalho 

segue de uma maneira como eu imaginava (inicialmente) que não 

poderia realizar. 

_____________________ 
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O DIA DA NOSSA MÃE SANTÍSSIMA 

 

Baltasar, um dos três reis magos, é um personagem notório de nome 'Baltasar. 
Oremos por Nossa Senhora Mãe-Santíssima, para 

que Deus Lhe dê mais força e mais luz para que 

possa sempre envolver toda a Terra pelo seu 

misericordioso e compassivo AMOR de Mãe de 

Jesus Cristo...  

Que o Bom Deus Salve todas as mãezinhas do 

mundo!... 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                           

(Salvador/BA, 08 de maio de 2016) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AAs_Reis_Magos
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   Nota do médium: Esta Mensagem nos foi transmitida 

na manhã do dia 08/05/2016, quando comemorávamos 

o Dia das Mães... Inicialmente, eu pensei de ter sido 

transmitida pelo Espírito André Luiz, o nosso dedicado 

Benfeitor Espiritual, e um dos Diretores Astrais de nossas 

faculdades mediúnicas, mas, para a minha completa 

surpresa, ele mesmo me impediu de colocar o seu nome 

na Autoria desta mensagem, pedindo-me para que eu a 

assinasse como minha, para uma posterior publicação 

em nosso Facebook, sem que, no entanto, me revelasse 

qualquer motivo para essa sua atitude, que, de certa 

maneira, me deixou um tanto constrangido, mas claro 

que, compreensivelmente, atento à sua própria e 

inusitada recomendação. 

   Somente pela tarde deste mesmo dia, por volta das 16 

horas, é que os meus Guias Espirituais, Veneranda & 

André Luiz, me revelaram a autentica personalidade 

(já reencarnada) que havia nos transmitido a doce 

mensagem de amor, respeito, e veneração, à Nossa 

Senhora Mãe-Santíssima, que fora São Baltasar...  

   Desde o primeiro momento dessa impressionante 

revelação, até agora, durante a construção dessa singela 

nota do médium, sinto como se o meu coração estivesse 

substancialmente em descompasso cardíaco, como se, 

em algum momento mais a frente, se não nos 

mantivermos em plena confiança ao trabalho dos meus 

zelosos Guias, fosse parar por força de uma emoção 

totalmente fora do conceito humano, ou até: como se 

as raízes mais íntimas da nossa bomba-cardíaca 

estivessem, sim, se rompendo, dando vazão a uma 

espécie de “decomposição muscular”. 
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“ «Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. 

Prostrando-se, o adoraram; e, abrindo os seus tesouros, 

entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra... Sedo 

por divina advertência prevenidos em sonho para não 

voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro 

caminho a sua terra.» (Mateus 2:11-12) ” 

   (“Bíblia Sagrada”, tradução de João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica 

do Brasil, 2ª. Edição: 1993, com impressão de 1999). 

      Ainda, segundo dois dos meus diretores espirituais, 

Veneranda & André Luiz, Baltasar foi o responsável pela 

entrega da mirra à Maria, Mãe de Jesus, como presente 

pelo nascimento de Jesus, o Rei dos Judeus. 

   Passagens do Evangelho relatam a natureza simbólica 

deste específico produto aromático e anticéptico, 

também utilizado no embalsamento do corpo de Nosso 

Senhor (João 19: 39-40). 

 

https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Mateus/II#2:11
https://pt.wikipedia.org/wiki/B
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______________ 

   Uma vez a gente tendo feito esse pequeno, mas 

muito importante parêntese, consagrando-nos à 

maior veneração possível à figura de Nossa Senhora 

Mãe-Divina, quanto ao deposito de respeito e de 

reconhecimento que dedicamos ao médium baiano          

Vivaldo P. S. Filho, o nosso benfeitor São Luis de 

França reencarnado, vamos dar prosseguimento ao 

Estudo que inicialmente nos propomos realizar, que 

é o de produzir a metódica Decodificação dos 

sinais & códigos-chaves (secretos) inseridos na obra 

do grande médium e pesquisador francês Henri 

Sausse: “A Biografia de Allan Kardec”, como 

consta da sua 1ª. edição brasileira, do ano de 2015, 

pela Companhia Editora Nacional: 
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   Logo de começo, nós veremos que as devidas 

Sinalizações do Mundo Espiritual Superior se fazem 

também presentes nesta específica e muito especial 

obra e por meio de um inquestionável método 

matemático-chave disposto da mesma maneira 

maravilhosa, eu diria surpreendente, como temos 

visto anteriormente!!... 

- Allan Kardec (1804-1869), que se trata do 

Capítulo 1 desta específica obra, propriamente dito, 

cai exatamente à página de # 17...  

- Quando sabemos, que: O # 10 é o exato dia de 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (a reencarnação 

de São Luis IX, que foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, presidida por Allan 

Kardec), e o elemento de # 7 é o exato mês de julho 

do nascimento de Vivaldo P. S. Filho.  

______________ 

- Logo a seguir, temos a palavra-chave: “medida” 

..., que cai sobre o # 116, dentro do conjunto de 

palavras, ida, do seu primeiro parágrafo, levando em 

consideração as três palavras de sua apresentação 

inicial: “Senhoras e Senhores”... 

   Então, não temos aqui o Esquema-Chave: 

- 10 x o # 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

-  7 (dos # 1 + 6!): O exato mês (7) de julho 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).                     
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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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   Agora, vejamos a seguir, a partir do elemento de 

# 116, que achamos pela contagem, de ida, das 

palavras deste primeiro parágrafo, que se inicia à 

página de # 17: 

- 1 + 1 + 6 = 8.  

   Mas, quando somado este # 8 acima aos # que 

correspondem ao # da página 18, onde se encontra 

a palavra “medida” (que se justifica pela análise de 

metragem, matematicamente correta!...): 

- 8 + 1 + 8 = 17.  

- Novamente, temos: O # 10 é o exato dia de 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (a reencarnação 

de São Luis IX, que foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, presidida por Allan 

Kardec), e o elemento de # 7 é o exato mês de julho 

do nascimento de Vivaldo P. S. Filho.  

______________ 
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____E o Estudo Continua – I ____ 

   Agora, sigamos para os específicos Capítulos que 

dizem respeito: Ao mês (4) de abril do nascimento, 

e ao mês (8) de agosto de morte de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho).  

 

- O auto de fé de Barcelona, que corresponde ao 

Capítulo 4 da obra, que cai à página # 71: Uma 

vez invertido os números, teremos novamente o 

elemento de # 17: 
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   Temos aqui, novamente: O # 10 é o exato dia 

de nascimento de Vivaldo P. S. Filho (a 

reencarnação de São Luis IX, que foi o Presidente 

Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris”, 

presidida por Allan Kardec), e o elemento de # 7 é o 

exato mês de julho do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho.  

______________ 

- Fraudes espíritas, que corresponde ao Capítulo 

8 da obra, que cai à página # 163:  

- 1 + 6 + 3 = 10: O exato dia (10) do nascimento 

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

- 1 + 6 = 7: O exato mês (7) de julho do 

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

- Nos # 6 & 4 (dos # 1 + 3!), vamos ter: O exato 

ano de (19) 64, do nascimento de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho). 
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______________ 

   Será que precisamos falar mais alguma 

coisa?... 

   Cremos que não, pois os fatos da mediunidade 

científica de nosso pupilo-mentor, por si somente, já 

vem falando por ele, que apresenta, de maneira 

absolutamente metódica e sistemática, um cem 

número de evidentes provas-chaves aritméticas 

demonstrando-nos que, sem dúvida, 

segundo 

ele mesmo ao se apresentar pelo pseudônimo do 

sábio Instrutor Áulus, na obra: “NOS DOMÍNIOS 

DA MEDIUNIDADE”, por André Luiz/Chico Xavier 

(pela Editora da FEB).   
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   Mais uma vez, deixaremos a interpretação do 

enigmático conteúdo desses três (3) específicos 

Capítulos, às páginas # 17, 17 (pela conversão 

do # 71...), e a de # 163, agora por Henri Sausse, 

a critério e ao sabor dos nossos atentos leitores e 

leitoras de Espiritismo, porém lançamos mais um 

pequenino convite-chave: 

 

- 17 + 17 + 163 = 197.  

   Quando: 1 + 9 + 7 = 17. 

   Temos aqui, novamente: O # 10 é o exato dia 

de nascimento de Vivaldo P. S. Filho (a 

reencarnação de São Luis IX, que foi o Presidente 

Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris”, 

presidida por Allan Kardec), e o elemento de # 7 é o 

exato mês de julho do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho.  

______________ 
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____E o Estudo Continua – II ____ 

  

   No nosso enredo reencarnatório-matemático, 

Allan Kardec entra da seguinte maneira:  

- 1804 (o nasc. de Kardec) para 1964 (o nasc. de 

Vivaldo P. S. Filho) = 160 anos. 

- 1869 (a morte de Kardec) para 1964 (o nasc. de 

Vivaldo P. S. Filho) = 95 anos. 

   Quando: 160 + 95 = 255. 
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- 10 (dos # 5 + 5!): O exato dia (10) do 

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

-  7 (dos # 2 + 5!): O exato mês (7) de julho do 

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

______________ 

   Então, vocês gostaram do que viram? – Risos. 

   Mas, se fossemos fazer uma nova soma-chave, o 

que será que teríamos?!..., isso a partir do mesmo 

elemento... 255... 

- 2 + 5 + 5 = 12... Então, vejamos o que vamos ter 

à página de # 12, desta 1ª. Edição do “Biografia 

de Allan Kardec”, por Henri Sausse: 

- “Para chegar a esse resultado...” 

  A primeira sentença à página de # 12!!... 

______________ 
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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 do Espiritismo! 
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   Podem falar o que quiserem...  

   Os impressionantes fatos & dados espíritas-

chaves são irrefutáveis. 

   Segundo entendemos, a nossa parte no esforço 

acaba de ser concluída, confiando d que, pelo menos, 

alguns haverão de render graças ao Céu por tamanha 

Revelação do Mundo Maior. 

   Não nos esqueçamos de devotar a nossa cariciosa 

reverência ao glorioso Espírito de Allan Kardec, que 

comanda as múltiplas faculdades mediúnicas do 

nosso , sendo 

este o Mentor de toda esta tarefa de luz divina. 

   Deus conosco. 

 

Indira Ghandi (Espírito)                                      

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 06-09 de maio de 2016) 
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   Nota do médium: Será algo providencial qualquer 

pesquisa matemática-chave na obra do grande médium 

& biógrafo Carlos A. Baccelli: “100 Anos de Chico 

Xavier – Fenômeno Humano e Mediúnico” (pela 

Editora LEEPP, de Uberaba/MG), como uma empolgante 

continuidade a este intrigante Serviço da Falange da 

Verdade. 

___________ 

Indira Priyadarshini Gandhi, em hindi इन्दिरा प्रियिर्शिनी गादधी, (Allahabad, 19 

de novembro de 1917 — Nova Deli, 31 de outubro de 1984) foi primeira-
ministra da Índia entre 1966 e 1977 e entre 1980 e 1984.[1][2] 

Indira Gandhi não possui nenhum parentesco com Mahatma Gandhi. 

     Indira Gandhi – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hindi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allahabad
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1917
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Deli
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_primeiros-ministros_da_%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_primeiros-ministros_da_%C3%8Dndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/1966
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi#cite_note-InfoEscola-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Indira_Gandhi
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.)                   
_________________________ 

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

   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 

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

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

Watergate, do Holocausto a 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 16/12/2016,                                                     

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 20 obras 

anteriores. 

 

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

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas faculdades 

psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o conjunto de 

características matemático-mediúnicas que foram produzidas e 

apresentadas até o presente momento, em seu conjunto numa 

impressionante coleção, agora, de 21 Livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

(Os Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) que 

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor, 
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esteja suficientemente capacitada para verter do Mais Alto, de um só 

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

científicas e religiosas que fazem parte tanto da obra original “SÃO 

LUIS IX”, quanto do seu Portfólio São Luis IX (“A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”), sobre o tema da 

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
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perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

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

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo carinho no 

que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior para a Vida 

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram esse 

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

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

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

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

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

evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação 

ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise, 

tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá 

levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

caso aqui!), configurando assim mais uma prova material, 

mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em 

torno da “Reencarnação Programada da Família Real de 

França” do século XIII, assim como a do século XVII – como 
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apresentado de maneira consistente no livro: “A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

Revista & Ampliada de 08 & 09/2021, do belo Livro: “Memórias da 

Vida Eterna – Vol. 1”. 
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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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E prossegue... 
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_________________ 

 

Fiquemos em Paz! 
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CAPÍTULO # 11 

___________________________ 

 

A Multiplicação 
Se diariamente somos chamados a testemunhar a 

nossa fé e a nossa confiança nos Poderes 

Celestiais, não podemos desconsiderar a proposta 

de Jesus Cristo para a humanidade inteira, ao 

depositar sobre o altar de nossas mentes o 
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pensamento glorioso do: 

 

Se constantemente somos obrigados a render o 

nosso tributo salarial aos que, humildemente, 

depositam confiança e serviço ao nosso lazer, ao 

nosso cuidado particular, e aos nossos diversificados 

ministérios profissionais, não seria nada 

compensador se, de uma hora para outra, fossemos 

tocados pela fagulha maldita da irresponsabilidade, 

ou pela moléstia virulenta da ingratidão!... 

 

De qualquer maneira, e sob qualquer ponto de vista 

que seja, estamos na condição de servidores e 

chefes, uns dos outros, não podendo nenhum ou 

nenhuma de nós desconsiderar que toda oferta, 

toda partilha, e todo o tributo, atentes de tudo, 

pertence ao Doador Supremo da Vida, cabendo a 

cada um de nós, sem distinção, amealhar os 
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tesouros da gratidão e da generosidade, de uns 

para com os outros, mediante a tarefa inadiável de 

Estamos sendo convocados pelo Mais Alto a todo o 

momento a multiplicar as riquezas do mundo, não 

há dúvidas quanto a isso, mas para que, de alguma 

maneira, ou de todas as maneiras, venhamos a 

somarmos uns com os outros os gestos de caridade 

que urge façamos onde quer que estejamos, aliás, a 

Terra clama por solidariedade!!... 

Se o nosso médium, e se os seus Guias e Protetores 

Espirituais fizeram e continuam a fazer a parte que 

lhes cabia e cabe realizar no serviço solidário da 

Mediunidade com Jesus, caberá, aos leitores e 

leitoras mais atentos, respeitarem o sentido íntimo 

de toda tarefa santa, que é o de fomentar no 

coração de todas e de todos o Amor, a Justiça, e a 

Caridade, pelas portas de uma Cultura sadia, e de 

uma Ciência verdadeiramente solidária. 

- Abençoemos. 

- Iluminemos. 

Assim, seremos chamados filhos de Deus.   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 09 de maio de 2016) 
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________________ 

Nota do médium em 03/09/2021: 

    

   É sempre uma grande emoção para o meu Espírito, 

recepcionar as Mensagens de Elvis, não somente porque 

ele se trata de um grade Amigo da Vida Maior, mas pelo 

fato de, quando ainda encarnado, ter feito muitas ações 

no Bem em favor dos que precisavam de seu auxílio 

moral e/ou financeiro, sim, porque ele sempre incentivou 

os seus amigos mais próximos a lerem e a estudarem a    

Bíblia Sagrada, já que ele amava muito a Jesus, 

inclusive, essa semana tive a enorme alegria de tomar 

conhecimento por meio de uma de suas fãs italianas, que 

teve um vídeo gravado e pulicado pelo Youtube, que ao 

ela ter se encontrado com Elvis Presley em 1972, no               

Backstage de um de seus shows em Las Vegas, Nevada, 

ele ter ficado segurado a sua mão, a da jovem garota 

italiana, por 15 minutos seguidos, isso, claro, porque ela 

não queria largar as mãos do amoroso ídolo. – Risos.  
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_________________ 

 

Exumando cadáveres 

Vivos! 
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CAPÍTULO # 12 

___________________________ 

 

Sempre Vivos 

Se a Reencarnação, nem que seja como a maioria 

dos habitantes terrenos a compreendem, claro, 

porque será sempre melhor ter um único doce a 

mão do que uma doceria inteira voado (risos), fosse 

o alvo de todos os sérios e sábios investigadores e 

investigadoras da Terra, não estaríamos agora nos 

colocando na condição de verdadeiras andorinhas 

celestiais, embora a rudeza da imagem: como se os 

Espíritos da Luz estivessem alçando voos rasantes 

sobre as covas e as catacumbas dos seres que já 
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partiram “desta para uma melhor”, advertindo aos 

que estão sob o solo da vida terrena, aos que 

ficaram a retaguarda da existência humana: 

CUIDADO! POIS QUE A MORTE MORA BEM AO 

VOSSO LADO!...  

Nunca seremos advertidos em demasia no que diz 

respeito ao conhecimento da Vida Espírita, já que 

todo o esforço no grande ideal de difundir o 

pensamento iluminado do fundador do Espiritismo, 

particularmente no que toca à sábia profecia de 

Abraão para as gerações de pregadores 

impenitentes, que somente se aperfeiçoam e se 

melhoram sob o tacape da dor e do bastão da 

agonia... 

Como não temos qualquer vocação para mártir, ou 

mesmo para discípulo de Bocage, abstração feita da 

aduana moral existente entre uma figura e a outra, 

não me colocarei à disposição dos intrigantes e 

intransigentes espiritualistas modernos para a 

execução de tarefas mediúnicas que venham a 

comprovar a nossa real Identidade, e, por outro, 

não me manifestarei espontaneamente em locais 

que mais se assemelham aos bordeis imundos e 

depravados dos tempos passados, pois, se alguém 

tiver um mínimo de consciência, um só gesto 

de boa vontade, ou mesmo, uma única fagulha 

de gentileza, e que naturalmente se entregar ao 

estudo sistematizado da obra do nosso São Luis 

IX reencarnado, confiando que os Poderes de 

Deus não se subordinam aos mesquinhos caprichos 
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humanos!... CHEGARÁ AO FINAL DOS 

INUMERÁVEIS APONTAMENTOS-CHAVES, 

PROVIDENCIADOS PELA FERRAMENTA PSIQUICA 

DO NOSSO MESTRE REENCARNADO, SÃO LUIS IX, 

DA MESMA MANEIRA VITORIOSA QUE OS 

BENFEITORES DA DOUTRINA ESPÍRITA CHEGARAM 

AO TÉRMINO DA TAREFA DE ALLAN KARDEC, NO 

SÉCULO XIX: 

Felizes, felizes da vida por terem cumprido a 

missão como Jesus lhes havia confiado!... 

Sem medo e sem receios de serem tachados de 

loucos ou feiticeiros, mas, acima de tudo, 

compreendendo que a não se 

alcança por meio de algumas poucas ações no bem, 

ou por intermédio de rápidas palavras pronunciadas 

“da boca para fora”, sem que o coração tome conta 

do que está a dizer, mas, unicamente, pela maneira 

como encara a própria existência humana..., 

fazendo com que ela se enriqueça de alegria e de 

saúde, de paz e de verdadeira solidariedade: no dia 

a dia, e minuto a minuto!... 

Jesus Cristo confia em cada um de nós, 

embora nem sempre estejamos dispostos a 

Lhe ouvir e a lhe sentir a doce rogativa pela 

nossa real Elevação Espiritual!!... 

Os Espíritos do Senhor podem se manifestar onde 

desejarem, mas a Reencarnação é para bem 

poucos, ainda mais em tempos de Transição 

Planetária, quando as oportunidades nos vão ficado 
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cada vez mais escarças, sim, ou algum ou alguma 

de vocês imagina que a Justiça Divina tem alguma 

coisa a ver com a dos acanhados homens e 

mulheres planetários?!... 

______________  

 

______________  

Se realmente formos prudentes e mansos, como o 

Senhor nos recomendou, com toda a certeza que 

chegaremos ao Mundo dos Espíritos: 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 10 de maio de 2016) 
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_______________ 

Nota do médium em 03/09/2021: 

   Eu não posso esconder (risos) do leitor e da leitora 

amigos, que ao rever esta Mensagem o meu coração 

quase saltou para fora do meu peito, tamanha a minha 

alegria em poder ou ter podido recepcionar uma Carta 

Espiritual de um Espírito que, sem dúvida, ficou marcado 

pelos arrais do Espiritismo como o melhor biógrafo de 

Allan Kardec, aliás, esta sua obra, a que acabamos de 

Decifrar, mesmo que de maneira muito singela, deve ser 

estudada por todos e todas que tem real interesse de 

saber fatos sobre a vida e a morte do Codificador. 

   Que Jesus o ilumine. 
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10/05/2016 14h13 - Atualizado em 10/05/2016 16h54 

Canadense de 15 anos descobre 

vestígios de cidade maia perdida 
Analisando constelações maias, ele chegou à conclusão de que refletem 

posições de cidades. Assim, descobriu formações geométricas na selva. 

Do G1, em São Paulo 

 

William Gadoury em visita à Agência Espacial Canadense (Foto: 

Reprodução/Twitter/Canada Space Agency) 

Um garoto canadense de 15 anos está ganhando fama mundial após conseguir um feito 

incrível: ele descobriu vestígios de uma cidade maia perdida após um complexo 

trabalho de investigação usando imagens de satélite. O resultado de sua pesquisa deve 

ser publicado em breve numa revista científica, informa o diário local "Journal de 

Montreal". 

 

William Gadoury tinha grande interesse pela civilização maia, que floresceu mil anos 

atrás na região que hoje é o sul do México e países da América Central, como 

Guatemala e Belize. Ele teve a idéia de sobrepor 22 constelações que encontrou no 

Códice Maia de Madri, um conjunto antigo de escritos levado para a capital espanhola 

pelos conquistadores, ao Google Mapas, e descobriu que as posições das estrelas 
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correspondiam à localização das antigas cidades daquela civilização. Mais que isso: as 

estrelas mais brilhantes correspondiam às maiores urbanizações. 

William identificou 117 estrelas correspondentes a povoados maias e então reparou 

que havia um astro para o qual não havia cidade identificada. William concluiu que, 

de acordo com a posição dessa 118ª estrela, num ponto remoto da Península de Iucatã, 

deveria ter existido uma cidade maia. A análise de imagens de satélite então confirmou 

que no local indicado pelo rapaz há estruturas com formas geométricas, aparentemente 

uma pirâmide e outros trinta edifícios. 

 

William decidiu dar à cidade recém-descoberta o nome de K'aak Chi (boca de fogo). 

O lugar é difícil de ser explorado por causa da densa vegetação. Mas a agência espacial 

canadense (CSA) confirma que as imagens de satélite dão claros sinais de que se trata 

mesmo de uma cidade. "Há itens suficientes que sugerem se tratar de uma estrutura 

feita pelo homem", disse ao jornal britânico "Independent" o pesquisador da CSA 

Daniel De Lisle. 

 

A civilização maia dominou a península de Iucatã e o norte da América Central, onde 

atualmente ficam o sul do México, Belize, Guatemala e partes de Honduras e El 

Salvador. O auge desse povo foi entre os anos 800 e 1000 d.C.. A partir daí, eles 

entraram em declínio econômico e cultural, e perderam influência com a ascensão de 

outros povos, como os toltecas. Acabaram dominados pelos espanhóis, e ainda vivem 

na mesma região. 

 

 

William apresenta seus estudos a funcionários da Agência Espacial Canadense 

(Foto: Reprodução/Facebook/Canada Space Agency) 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/canadense-de-15-anos-

descobre-vestigios-de-cidade-maia-perdida.ghtml 

______________________ 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/canadense-de-15-anos-descobre-vestigios-de-cidade-maia-perdida.ghtml
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/canadense-de-15-anos-descobre-vestigios-de-cidade-maia-perdida.ghtml
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   Nota do médium: Exatamente, neste dia 10 de maio 

de 2016, fizemos os acertos finais dos capítulos originais 

e a publicação devida na Internet do Livro “MEMÓRIAS 

DA VIDA ETERNA”, por Santa Brígida da Suécia, com 

Espíritos Diversos, que tem como foco central a 

Decodificação dos “sinais” & “códigos” secretos 

inseridos na grande obra: “A BIOGRAFIA DE ALLAN 

KARDEC”, por Henri Sausse, 1ª. edição brasileira, pela 

Companhia Editora Nacional, do ano de 2015.  

   Por uma análise precisa das informações contidas 

nesta nota do Portal de Notícias G1, veremos que uma 

ocorrência está perfeitamente sincronizada com a outra, 

tanto no Canadá como no Brasil...  

   Com isso, fica-nos evidenciado de que as ocorrências 

científicas terrenas, mesmo que, aparentemente, por 

ação exclusiva de uma simples criança, ou um pequeno 

jovem (mas muito atento jovem!), têm a sua origem na 

Vida Oculta do Planeta. 
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   Quem desejar conhecer Allan Kardec como ele 

realmente era, precisará estudar esse livro de 

inapreciável valor documental, que traz a palavra do 

Espírito do Codificador dando o seu aval sobre a biografia 

que estava prestes a lhe descortinar o caráter todo 

excelente de sua natureza fraternal, amiga e 

sentimental, visto que Henri Sausse foi buscar em 

documentos privados tudo o que precisava para poder 

traçar a história, quase que autobiográfica, do seu 

grande e inesquecível Mestre. 

   E o estudo de Santa Brígida sobre esse livro é uma 

detalhe a parte que não poderá escapar a qualquer sério 

estudioso das Verdades Eternas, já que os fatos da 

matemática Divina são verdadeiramente insuperáveis, 

insuspeitos, e positivamente milagrosos. 

______________________ 

A capa do Livro # 21, “MEMÓRIAS DA VIDA ETERNA”,                                       

que aparece acima se trata a da 1ª. Versão, de 2016. 
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Fim 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. Brígida da Suécia                          

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)____ 

   
 

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: 

 

“Memórias da Vida Eterna – Vol. 1” 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  05/2016. 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 08 & 09/2021.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

(O arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!) 

 

_________________ 

 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus 
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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:      

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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   Chico!... Meu querido!  

   Não estamos aqui somente para lhe crivar a alma humilde, e, 

verdadeiramente, espontânea com elogios fáceis, sim, pois é 

sempre muito fácil falar de pessoas tão generosas e tão queridas 

quanto você!... Mas, antes de tudo, para lhe rogar a paciência 

e a tolerância pela nossa sempre desajeitada maneira de lhe 

enaltecer as virtudes como um médium que foi, e continua a ser 

deste Outro Lado da Vida... Porque para nós, que já labutamos 

com as linhas e as letras, em cartas folclóricas e vicejadas de 

ironia, não podemos deixar de nos inspirar em criaturas feito 

você, caro amigo, que soube amar os livros, mas, antes de tudo, 

cuidava sinceramente dos seus irmãos!...  

   Assim seja. 

Espírito José de Alencar 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                  

(Salvador/BA, 09 de maio de 2016) 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

_________________ 

 

MAIS UMA OBRA PRODUZIDA EM HOMENAGEM AO 159º. 

ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO DO ESPIRITISMO, EM PARIS, 

FRANÇA, EM 18 DE ABRIL DE 1857, COM A PUBLICAÇÃO DE 

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, DE ALLAN KARDEC, NA GALERIA 

D´ORLEANS, LOCAL DA LIVRARIA DENTU. 

André Luiz 
BY SANTA BRÍGIDA/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS –                              

1ª. Versão de 5/2016 – Revista & Ampliada: 08 & 09/2021. 


