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MEDIUNIDADE Mais Além... 

As Diferentes Dimensões do Amor 

 

Pelo Espírito André Luiz 

Apresentando uma Entrevista Inédita com o grande                      

Espírito de Elizabeth d´Espérance 
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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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________________ 

“Os espíritos enganadores podem imitar 

tudo, exceto o verdadeiro saber e o 

verdadeiro sentimento.” 

 

– Allan Kardec 

(Extrado do: “Biografia de Allan Kardec”,                               

por Henri Sausse, 1ª. edição, pág. 58, pela Companhia 

Editora Nacional, 2015). (O destaque é nosso).                                 

________________ 
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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: 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jes…/bio 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs
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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. 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 9 

Ed. E-book: 
2016-21 

 ______ **** ______ 

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) 

______****______ 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 10 

Ed. E-book: 
2016-21 

MEDIUNIDADE Mais Além... 

Apresentando também uma                   

Entrevista Inédita com o 

Pelo Médium                                                     

Vivaldo P. S. Filho 

   
 

“FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO.” 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 11 

Ed. E-book: 
2016-21 

    

Carmem Miranda & Sarah Vaughan. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“MEDIUNIDADE Mais Além”, 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: 02/2016 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 07/2021. 

   Este Livro, que tem a bela Autoria Espiritual de André 

Luiz & 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 (# 17), a sua publicação em 

nosso se deu no mês 02/2016, porém 

temos o backup (original), deste Livro (17), que foi 

preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária com data de 

28/04/2016, sendo que para o backup em PDF, existe 

em nosso acervo digital um também com data de 

28/04/2016, que de qualquer maneira também poderá 

servir para uma conferência histórica e/ou doutrinária, 

caso seja do interesse de algum pesquisador. 
 

    
 

As capas: da 1ª. versão, de 02/2016 & da 2ª. versão, de 07/2021. 
 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup opcional de 04/2016!! 
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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 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 15 

Ed. E-book: 
2016-21 

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 Filho (São Luis) & 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 2018 completo 54 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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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 (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na década de 50. 

Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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__________________ 
 

Sol, querida!  

 

Jesus Cristo nos lecionou: "AMAR A DEUS SOBRE 

TODAS AS COISAS E AO TEU PRÓXIMO COMO A 

TI MESMO"...  

Embora Ele tenha nos amado mais do que a Ele 

mesmo, pois que se entregou em holocausto pela 

Salvação do mundo inteiro, mesmo sabendo que de 

cada um de nós só receberia: desprezo, angustia, e 

esquecimento...  

 

Se hoje, o mundo inteiro estivesse seguindo as suas 

sublimes orientações, a partir "da vida íntima" de 

cada ser vivente na Terra, temos certeza de que 

não veríamos tanta tragédia coletiva, e nem mesmo 

individual, tanto abandono e nem mesmo tanto 

egoísmo, a chaga que, lamentavelmente, tem 

marcado a vida dos homens e das mulheres dos 

tempos modernos da vida planetária.  

 

Sigamos à frente procurando dar o que temos de 

melhor, a todos, e sem distinção de classe ou 

credos, reconhecendo, entretanto, de que o "Sol" do 

Amor Verdadeiro somente se faz brilhar naqueles 

ambientes onde lhe seja possível adentrar!...  

 

Amemo-nos uns aos outros como Jesus 

nos amou!... 
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Esta é a mais sincera orientação que posso lhe 

endereçar, visto que sem a força e o poder do 

Sentimento Elevado será impossível que alcancemos 

alguma felicidade real em nosso caminho, por isso, 

cara Sol, vejamos como estamos tratando as 

demais pessoas, do nosso convívio mais estreito 

ou não, para que, de maneira definitiva, sejamos ou 

venhamos a ser tratados como irmãos verdadeiros 

uns dos outros, na proposta que o Evangelho nos 

traz, na doçura que o Cristo nos exemplificou, claro 

que isso, essa doçura suprema dos corações 

puros e simples, não queira dizer que tenhamos 

que tratar um inimigo com a mesma ternura como 

tratamos a um amigo, como nos esclarece Allan 

Kardec, porém, minha filha, sejamos amantes do 

bem e da gentileza onde quer que estejamos, 

contribuindo com o mundo a nossa volta pela paz e 

pela alegria que todos, indiscutivelmente, 

precisamos!... 

 

Não é mesmo?!... 
 

   
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 12 de janeiro de 2016) 
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   Nota do médium: Mensagem espontânea dedicada 

pelo Benfeitor Elvis Presley a uma jovem internauta, 

uma amiga nossa pelo Facebook. 
__________________ 

 
 

Chico Xavier & Vivaldo P. S. Filho 

 

  
 

A obra mediúnica de Heigorina/Chico & Vivaldo:                                     
Um (re) encontro marcado nas Estrelas. 

 

A missão de um dá prosseguimento à do outro...                                         
Allan Kardec (Chico Xavier) & São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), 

eles Definitivamente Prosseguem!... 
 

__________________ 
 

   O Espírito Elvis Presley (que foi a reencarnação do 

grande pesquisador e autor espírita Gabriel Delanne, 

além de no passado remoto da vida planetária ter sido o 

Rei Davi do glorioso povo hebreu!) é o responsável pela 

Caravana das da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), Dimensão Espiritual revelada inicialmente pelos 

grandes médiuns Heigorina Cunha & Chico Xavier, na 
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empolgante obra: "CIDADE NO ALÉM" (Pela Editora 

IDE, Araras/SP, 1ª. Edição: 1983), que tem psicografado 

por nosso humilde intermédio desde junho (6) de 2012, 

ou por volta disso, quando, a rigor, iniciamos as nossas 

tarefas na psicografia, embora o nosso primeiro (1º.) 

Livro: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS/AMOR, 

SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS MULTIDIMENSIONAIS 

NO PROCESSO DE CURA – Relatos de um Médium 

Espírita”, tenha sido iniciado no ano de 1996 e somente 

finalizado depois de 16-17 anos, ou por volta disso, de 

árduo labor mediúnico, de estudo e de longa e atenta 

pesquisa doutrinária, ou não, época esta quando, 

particularmente, eu passei a vislumbrar as maravilhas e 

os encantamentos dos Seres Espirituais Mais Elevados e 

do Mundo dos Espíritos, inclusive as condições de moral 

atrasada dos Espíritos inferiores, isso tendo sido possível 

pela minha clarividência e pela clariaudiência, além dos 

variados fenômenos de efeitos físicos (materializações) 

e de Desdobramento Astral, por exemplo. 
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Prefácio de Veneranda 

 
DIANTE DA NATUREZA 

Caridade! Sempre, e cada vez mais Caridade!...  

Dentro desse esforço perfeitamente delicado, generoso, e 

completamente agradável, vamos construindo o Reino de 

Deus no mundo inteiro, partindo do principio de que, antes 

de tudo: O Reino de Deus habita em nós mesmos!... 

– Veneranda (Santa Isabel de Aragão)  
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________________ 

O PREFÁCIO DA MENTORA 

    Crianças!... 

   Sim, estamos na condição de crianças imaturas 

e inconsequentes, embora sabedoras das nossas 

responsabilidades diante do Estudo e das pequeninas 

“obrigações” nos afazeres do dia a dia, como forma 

de valorizar o nosso precioso tempo, geralmente 

muito disperso pela maioria de nós todos, das 

crianças, dos jovens, dos adultos ou dos idosos, 

na frente de um computador ou nas correntezas dos 

números chaves e códigos secretos dos sistemas 

difratários da inteligente telefonia celular global... 

   Antes de qualquer coisa, precisamos mesmo é de 

reter em nosso coração a grande capacidade que 

temos de Crescer e Construir, pela , 

toda ela devendo estar centrada no Evangelho de 

Nosso Senhor Jesus Cristo. 

   Se somos ainda muito refratários ao sentimento de 

solidariedade e de justiça, de amor e de piedade, não 

o somos diante da necessidade inata de Evolução... 

   Todos nós, sem qualquer tipo de distinção, 

desejamos Crescer, seja economicamente ou seja 

culturalmente, pelo menos. 

   Então, meus estimados irmãos e irmãs da Terra, 

façamos o melhor ao nosso alcance, buscando 
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amealhar os recursos da inteligência e da cognição 

desde hoje, para que amanhã, no mais tardar, ao 

amanhecer das horas, estejamos mais aptos a 

desenvolver em nossa própria Alma, e em nosso 

próprio benefício, as claridades da Imortalidade em 

Deus, e com Deus, pelo Sentimento apurado e por 

uma inteligência mais inteligente, que consiga nos 

fazer pessoas melhores. 

 

   - Sem Jesus no coração, nada feito!! 

   Este é o pano de fundo dessa nova obra de André 

Luiz. 

 (Espírito)                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                               

(Salvador/BA, 29 de janeiro de 2016) 
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   _________________ 

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

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

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

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

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

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

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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PRIMEIRA PARTE 

com 
__________

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

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

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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______________________ 

 

Dr. Carlos Chagas (O pseudônimo “André Luiz” foi 

utilizado nas obras da abençoada                               

lavra mediúnica de Chico Xavier).                                           

______________________ 
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Capítulo # 1 

    

   Bastariam algumas poucas palavras de nossa parte 

para que chegássemos a um consenso, em relação 

aos grandes e insolúveis mistérios que envolvem as 

comunicações Interexistenciais?!... 

   Obviamente, que não.  

   Por esse motivo, não somos nós que teremos a 

intenção de elucidar, de forma definitiva, as formas 

de Correspondência Entre os Dois Planos da Vida que 

se desenrolam à nossa frente, de maneira tão 

diversificada quanto múltipla... o Mundo “Espiritual” 

e o “Material”, por assim dizer!... 
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   Nesse caso, ou seja, seguindo essa linha de 

raciocínio mais condizente com o pensamento de 

qualquer investigador lúcido, tentaremos traçar, para 

as queridas amigas os queridos amigos leitores, algo 

do que já conseguimos entrever do Lado de Cá da 

Existência, sem que nos aprofundemos em demasia 

em qualquer questão, particularmente no que diz 

respeito ao aspecto matemático & cientifico, tendo 

em vista que o nosso modesto empreendimento 

servirá de apoio tanto aos investigadores mais aptos 

tecnicamente, quanto aos companheiros menos 

aquinhoados de instrução acadêmica, mas que, de 

forma pessoal, buscam encontrar nas informações 

dos Espíritos Amigos, algum subsídio para as suas 

reiteradas investidas nessa tão maravilhosa, quão 

intricada, ferramenta conhecida por todos como: 

Mediunidade!...  
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_____________________ 

 
Uma corrente de força magnética altamente ajustável ao 

psiquismo do médium, esclarecido ou não, é aquela proveniente da 

Natureza, pois, se somos criaturas acessíveis ao poder da mente 

espiritual-humana, somos, também, seres perfeitamente 

ajustáveis aos dispositivos psíquicos dos nossos irmãos menos 

evoluídos da vida planetária, embora não menos emocionais, ou 

apaixonados, do que nós mesmos. 

Espírito Tua-Li Tswa/Vivaldo P. S. Filho (médium)                     

(Salvador/BA, 05 de dezembro de 2015)                                                              

_____________________ 

   Geralmente, os novos médiuns, antes mesmo de 

aportarem nos arraiais de qualquer Seara Espiritista, 

se veem diante de formidáveis (e muitas vezes 
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complexos!) fenômenos da Vida Oculta, que 

podem ser da própria existência humana-planetária 

ou de outras terras dos Universos, que poderíamos 

classificar de: “maravilhosos”, sempre ajustáveis à 

índole e ao caráter de cada sensitivo, não somente 

pelo seu teor místico, de intrincados mecanismos 

magnéticos e elétricos, auditivo e/ou visual, mas, e 

principalmente, no que diz respeito ao movimento de 

que, diga-se de 

passagem, estão relacionadas com a capacidade 

extra-sensorial de Entidades Altamente Elevadas, já 

que, esses Seres desencarnados (ou reencarnados! – 

em estado de desprendimento temporário do 

seu corpo somático!!), também se caracterizam 

como Agentes produtores e atuantes de fenômenos 

Ultrassensíveis; ou seja, são também médiuns com 

poderes hiper-extranormais, mesmo em seu habitat 

normal, no Mundo dos Espíritos. 

   Lamentavelmente, a imensa maioria desses novos 

companheiros de mediunidade, enfim, no que toca a 

estes, é, geralmente, encaminhada à “lata de lixo” do 

movimento doutrinário, com a qual muitos, para não 

dizermos quase todos e todas, dirigentes e outros 

trabalhadores mais “antigos” das Searas, se utilizam, 

na intenção sorrateira de levarem, esses prováveis e 

potencializados servidores da Doutrina Espírita, ao 

descrédito, e ao próprio abandono do seu mandato 

de Amor à Jesus Cristo, no âmbito de nossas tarefas 

no Consolador Prometido. 
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   Em nossas sinceras palavras, nada temos o que 

pôr ou o que tirar, pois não são estranhas à aqueles 

e aquelas que já se debruçam sobre os trabalhos 

sérios no campo da farta Literatura Espírita, 

particularmente as de Francisco C. Xavier, riquíssima 

em casos dessa natureza, pelo menos, naquelas 

publicações já interessadas em fazer prevalecer o 

Pensamento Fiel da Espiritualidade Superior, e não 

somente desse ou daquele diretor de Centro 

Espiritualista, ou mesmo o de algum Editor, 

geralmente, mais interessado em amealhar lucros 

fáceis com obras de valor doutrinário muitas vezes 

duvidoso, e sem qualquer compromisso maior com o 

Espírito da Verdade. 

   Pois bem, esses amigos e amigas, interessados em 

compreender melhor o que se passa com eles 

mesmos, acabam se desestimulando, causando um 

grande mal a si mesmos, e um lamentável prejuízo 

para com a nossa Causa do Espiritismo-Evangélico..., 

porém, para a nossa felicidade, tanto no Espiritismo 

como nas demais correntes de pensamento religioso 

que integra o corpo Doutrinário-Cristão, teremos 

mais à frente uma grande surpresa, exatamente 

entre aqueles e aquelas que na atualidade são os 

mais desamparados e desprotegidos, moralmente e 

eticamente falando, os nossos jovens!...  

   Estes, minha gente, com toda a certeza, tomarão 

o lugar daqueles e daquelas que, inadvertidamente, 

estão tentando desviar o foco-central do Pensamento 

Cristico: da Caridade e da Fraternidade que devemos 
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exercer de uns para com os outros de maneira  

incondicional, sem interesses mesquinhos e de ganho 

fácil, seja ele social ou financeiro (e que a verdade 

seja dita!...). 

   Graças ao Bom Deus e à Sua Sabedoria Suprema, 

colocou, bem no centro de cada jovem-coração, a 

energia e a paixão pelo trabalho e pelo conhecimento 

do novo, providenciando ainda, entre essas almas, 

sempre sequiosas de novas conquistas, um grande 

pendor para a honestidade e para a solidariedade. 

   Assim, podemos ficar (quase!) tranquilos, já que o 

futuro da Religião, em seu aspecto mais profundo, ou 

de Espiritualidade, está assegurado, embora vivendo 

esse momentâneo caos pelos desmandos de uns e de 

outros, e outras, que estão vendendo a própria alma 

para o “coisa ruim”... 

 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 56 

Ed. E-book: 
2016-21 

   Mas, que fazer, afinal, para facilitar a vida dessa 

nossa juventude, que tomará cada vez mais espaço 

no seio de nosso Movimento-Doutrinário?!... 

  

   O nosso conselho, a esses inumeráveis irmãos e 

irmãs, é exatamente o mesmo de sempre... o de 

continuarmos lutando e persistindo no ideal de 

“fazer luzir a nossa própria luz”, sem esmorecer 

e sem vacilar. 
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   Muitas horas temos gasto pensando e pensando..., 

no que, realmente, poderíamos agora escrever de 

interessante para o leitor e a leitora, para trazer ao 

público reencarnado não somente a assimilação de 

novos conhecimentos acerca dos belos fenômenos 

mediúnicos, em si mesmos, em seus riquíssimos 

aspectos técnicos, mas naquelas questões de ordem 

filosófica e moral, no nosso entendimento, as que 

mais merecem a atenção dos trabalhadores espíritas 

e espiritualistas, como um todo. 

 

   Sem querer comprometer a condição moral de 

quem quer que seja, assumimos a responsabilidade 

com a de entreter o nosso 

cliente literário-doutrinário, apesar de nossa grande 

incompetência, com algumas das experiências que 

tivemos a enorme alegria de vivenciar no decorrer 

dos últimos dez (10) anos na companhia de nosso 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 58 

Ed. E-book: 
2016-21 

médium-Amigo, Vivaldo, além na de outras tantas 

companhias encarnadas, encontros espirituais que 

foram patrocinados por Entidades Espirituais, mas 

que também são médiuns reencarnados, mas que 

não estão ou não estavam, necessariamente, 

vinculados e vinculadas ao projeto reencarnatório 

original do querido medianeiro que nos serve como 

ferramenta no momento. 

   Fazendo assim, um apanhado de casos, pinçados 

aqui e acolá, sem que tivéssemos uma intenção 

premeditada de produzi-los para esse fim.  

   Ocorrências, todas elas muito naturais, embora já 

saibamos que o acaso não consta dos desígnios 

superiores, não é mesmo?!... 

   _____________ 

 

Uma rara foto onde vemos os irmãos: Morgana (esquerda),           

Múcio (centro) & Vivaldo (direita), nos saudosos tempos                        

de infância e adolescência dos anos de 1970. 
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_____________ 

   Vejamos uma delas:  

Junho de 2012 

   Quando dávamos início ao serviço efetivo de sua 

psicografia, na companhia (próxima) do médium- 

querido, ainda na primeira quinzena desse mês (6), 

tivemos a imensa satisfação de receber a visita 

encantadora do querido , 

que se desbancou de Lá de Cima, das Altas Esferas, 

com a generosa intenção de integrar o contingente 

de Luminosas Entidades Espirituais que, a partir de 

então, fariam tomar corpo, pelas faculdades 

hiperfísicas de nosso Vivaldo, uma série de trabalhos 

psicográficos, sob a Proteção generosa de Santa 

Isabel de Aragão (Veneranda), de Francisco Cândido 

Xavier (Allan Kardec), do Dr. Adolfo Bezerra de 

Menezes, Cárita (Santa Irene de Atenas), Santa Clara 

de Assis, Emmanuel, São Paulo (Apostolo), Elizabeth 

d´Espérance, e eu mesmo, o mais necessitado de 

luz, dentre todos! – Risos.... 

   Não temos aqui, nem eu e nem tão pouco o próprio 

medianeiro, a ingrata intenção de convencer os 

pseudo-líderes doutrinários do Espiritismo do que 

estaremos a lecionar, embora o nosso desejo seja 

sempre o de esclarecer e o de educar pela mensagem 

sublime do Evangelho do Cristo, que, concentrando-

se, eles mesmos, mais na própria vaidade (ou ego 

ferido) do que na divulgação das grandes Verdades 

da Vida Maior, vivem à cata de alguma (aparente) 
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falha por parte dos médiuns de qualquer procedência 

e gênero que não comungam com os seus 

pensamentos e intenções, nem sempre confessáveis, 

para, a partir daí, começarem uma esquisita 

desarticulação do trabalho mediúnico dos tarefeiros 

reencarnados, e desencarnados, que lutam e se 

esforçam, à duras penas, para fazer luzir do Espaço 

Eterno as Novas Luzes da Revelação Divina, por um 

trabalho simples e amoroso à frente da Causa-Cristã 

que todos nós abraçamos por amor e por lealdade, 

devotamento e confiança, na palavra irrepreensível 

do Senhor, seja pela obra de Allan Kardec quanto 

pela de Chico Xavier. 

   As nossas palavras poderão serem tomadas, por 

muitos, como excessivamente duras, mas são 

necessárias e estão em perfeita sintonia com o 

pensamento de Allan Kardec e de Francisco Cândido 

Xavier... 

   Mas, voltemos ao assunto inicial. 

   O querido Dumas, chegou naturalmente e sem 

qualquer aparato maravilhoso a atual residência de 

Vivaldo, que, por sua vez, se encontrava às volta com 

grave ocorrência de ordem pessoal, o que vinha lhe 

desgastando a saúde dia a dia, acarretando para os 

seus Espíritos Amigos uma série de providencias 

extremas, no interesse de não só de lhe manter o 

indispensável equilíbrio orgânico, quanto o de não o 

deixar partir prematuramente pelas portas de uma 

desencarnação insidiosa, e não programada. 
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______________ 

 

______________ 

   Temos aqui, pela mesma época da foto anterior, onde aparecem os 

três irmãos, uma rara imagem de Vivaldo (São Luis IX), num período 

de sua atual reencarnação onde o sonho de ser feliz ao lado de uma 

alma-gêmea lhe era praticamente constante, apesar de sua pouca 

idade. 
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   Sendo assim, uma grande quantidade de Tarefeiros 

do Além: médicos, enfermeiros e outros auxiliares da 

área da Saúde Espiritual foram colocados ao dispor 

de seus Guias e Amigos da Vida Maior para que nada 

de mais grave lhe sobressaltasse a condição que já 

lhe era extremamente delicada, ocorrência, esta, 

testemunhada por nós mesmos, que, na nossa 

condição de mendicância espiritual, passamos a orar 

firmemente para a sua pronta-recuperação, o que 

veio, mais ou menos, a acontecer com o decorrer dos 

meses seguintes. 

_____________ 

  

Alexandre Dumas (Villers-Cotterêts, 24 de julho de 1802 — Puys, 5 de 

dezembro de 1870) foi um romancista e dramaturgo francês. Conhecido como Alexandre 

Dumas, Pai, escreveu os livros "Os Três Mosqueteiros" e "O Conde de Monte Cristo", 

clássicos do romance de capa e espada de grande aceitação 

popular.                                                                                                                                             

Alexandre Dumas (pai) – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

_____________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Villers-Cotter%C3%AAts
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1802
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1870
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Tr%C3%AAs_Mosqueteiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Conde_de_Monte_Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas_(pai)
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   Mas, como íamos dizendo, o querido Benfeitor 

reencarnado, Vivaldo, encontrou o acolhimento de 

Veneráveis Entidades que lhe davam um plantão 

terapêutico-espiritual ininterrupto no ambiente do 

seu próprio lar terreno, embora toda a parafernália 

de equipamentos tecnológicos da Medicina 

Transcendental fosse colocada à sua disposição 

também do lado de fora de sua residência, em 

Salvador, Bahia, a qualquer local que se dirigisse por 

força da necessidade. 

   Já, Dumas, passou-nos a relatar que, de acordo 

com a programação pré-estabelecida na Vida Maior, 

ainda em finais do século XIX, voltava agora aos 

palcos da existência física no interesse de passar a 

ministrar algumas informações de cunho doutrinário 

pelas faculdades do querido companheiro que estava 

ali sob os nossos cuidados. 

   Rapidamente, sob a orientação de grave servidor 

do nosso plano de ação, que se revezava entre 

carinhos e atenções ao amigo convalescente, e na 

ausência da querida Veneranda, vimos que um 

prestimoso Auxiliar dos serviços de proteção entrou 

em contato direto com o nosso agrupamento em 

“Nosso Lar”, via rádio (ferramenta opcional que 

integra o aparato técnico por frequência de ondas 

super-curtas, porém de poder rastreador que faz, ao 

mesmo tempo, a varredura do sinal utilizado para 

saber se há alguma brecha no campo de frequência 

que possa vir a ser capturado por mentalidades 

sombrias do mundo astral inferior!...), isso com a 
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intenção de confirmar, ou não, as credenciais do 

valoroso Amigo Espiritual recém-chegado, Dumas... 

   Entremeando o exato momento da transmissão da 

solicitação de aferição da Identidade-magnética do 

querido visitante, e o recebimento da resposta pelos 

dedicados Técnicos da Comunidade de Tarefeiros que 

se localizavam na 8ª Esfera Espiritual da Terra 

(onde se localiza espacialmente a Cidade “Nosso 

Lar”), observamos atentamente um interessante 

diálogo mantido entre o Dr. Bezerra de Menezes, o 

diretor-médico da equipe espiritual que assistia 

Vivaldo de forma ativa e, cremos, sem comparação 

alguma no vocabulário dos seres humanos da Terra, 

que possa servir de aparato ilustrativo para que as 

leitoras e os leitores amigos venham a estabelecer 

certa noção de equivalência entre os serviços do Céu 

e os levados a efeito pelos missionários encarnados 

da Medicina na Crosta terrena, e o querido Alexandre 

Dumas: 

   - Meu querido irmão! rogo-lhe o perdão pelo 

inconveniente desta hora, no entanto você haverá de 

compreender-nos a lealdade aos serviços de 

Assistência Espiritual, não desmerecendo a sua 

pessoa, mas francamente interessados que todos 

estamos na segurança do serviço a que nos 

propomos empreender em Nome do Cristo, nessa 

casa residencial que nos acolhe os insignificantes 

préstimos, como um verdadeiro pouso de luz onde 

vários de nós, humildes servos do Senhor, passamos 

a congregar na mais perfeita intimidade com os 
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serviços de renovação da Alma Humana, pelas vias 

gloriosas de uma mediunidade-santificada, pelo 

sacrifício constante, do médium em questão, que, 

apesar de nos recolher as tarefas de colaboração e 

amizade, reconhece em si mesmo, ainda, uma 

grande incapacidade para tal cobertura espiritual, 

produzindo a partir do seu próprio coração, dia e 

noite, e um minuto após o outro, uma série de 

reiteradas rogativas à Vida Maior pela aquisição de 

valores morais para que não venha a cair pela 

imprevidência, pelo orgulho, ou ainda pela vaidade, 

que sabe muito bem ser o seu “calcanhar de Aquiles” 

(risos do benfeitor Bezerra). 

   Mas, meu querido Dumas, reconhecemos-lhe a 

identidade vibratória, não temos dúvidas quanto a 

isso, no entanto, agradecido pela grandeza dos 

valorosos tarefeiros de “Nosso Lar”, não poderia me 

furtar ao auxílio dessa mesma cooperação, mediante 

o serviço que ora levam a efeito os seus respectivos 

departamentos de fiscalização, se é que me entende 

a observação, enfim, precisamos aceitar o rigor da 

disciplina em relação à nós mesmos, por isso, aqui, 

precisamos de nos submeter a ordem e a organização 

de sempre!!... 

   Emocionado, o querido interlocutor, com um de 

seus singelos sorrisos, refaz-se do golpe emocional 

desferido pelas intensas vibrações amorosas do 

querido Bezerra, argumenta em resposta: 

   - Meu bondoso Benfeitor, Dr. Adolfo, seria, para 

mim mesmo, uma completa vergonha em vir a me 
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transformar em uma espécie de visitante 

deselegante, me atrevendo em lhe desconsiderar a 

própria autoridade espiritual, principalmente numa 

circunstância tão delicada qual a que nos deparamos 

agora...  

   Seja como for, redobro o seu interesse em fazer 

prevalecer a autoridade dos Prepostos da Colônia, já 

que, sem a devida reserva de disciplina, sempre 

necessária a qualquer serviço de Assistência por 

parte de nossa Esfera Espiritual, estaríamos todos 

incorrendo em grave equívoco, não só administrativo 

como de responsabilidade moral, diante das 

Entidades Superiores que nos dirigem de Mais Alto, 

que tem os seus princípios de Assistência e Socorro 

formulados pela Lei Natural da Disciplina e da 

Segurança. 

   Sim, sim... vejo que o nosso querido Luis IX 

(Vivaldo, na atual encarnação), se encontra quase às 

portas de uma morte-súbita, entretanto aqui eu fico 

extremamente feliz que esteja se saindo bem quanto 

ao embate que vem travando no atual momento de 

sua reencarnação, não somente não interrompendo 

as suas delicadas preces ao Alto, como, e 

principalmente, perdoando e sempre amando até a 

exaustão, incondicionalmente, todos aqueles e 

aquelas que, em qualquer medida, têm lhe trazido 

sofrimentos de ordem muito profundas. 

   Realmente, não poderíamos estar senão diante de 

um coração santo, amigo e generoso até doer...  
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   Ele, mostra-se destemido diante do sacrifício de 

reverter o processo enfermiço que traz, em si 

mesmo, pelo perdão imediato das ofensas, de 

todas elas, e travando, sob todos os aspectos, uma 

batalha contra os inevitáveis revides (futuros) que 

poderiam advir da grande , 

dessa maneira contribuindo para a salvaguarda dos 
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seus graves trabalhos (mais ou menos ostensivos) de 

psicografia que começa a realizar, mas que, a rigor, 

já vem levando a efeito desde meados do mês de 

abril último, quando passou a sintonizar de maneira 

mais estreita com as veneráveis Entidades da 

Falange da Verdade, e que haviam lhe prometido 

salvaguarda para o trabalho mediúnico que há de ser 

empreendido por ele mesmo, a partir deste mês, 

propriamente dito, sob as bênçãos de Jesus, O 

Embaixador Celeste do Pai Amantíssimo. 

   E vejo ainda que o movimento de forças sublimes 

nesse recinto, a lhe consagrar o suporte psíquico e 

fisiológico, são levadas à efeito por Técnicos de 

elevada Cultura cientifica, já que, à primeira vista, 

levaria qualquer ser reencarnado imaginar que 

estaríamos em um círculo de Entidades Angelicais 

e/ou fazendo parte direta de um maravilhoso filme-

futurista, mas certamente onde o imaginário 

hollywoodiano acabaria ficando “para traz” diante de 

tamanha delicadeza nos procedimentos de Alta 

Tecnologia-Sideral aqui empreendido por nossos 

Amigos do Bem Maior..., tudo apresentando-se à 

nossa compreensão, de seres despojados dos liames 

da matéria mais densa, como mil maravilhosas 

mãos, a tecerem, sobre o seu abatido corpo físico, 

e penetrando pelo campo astral, propriamente dito, 

uma magnífica tela, ou rede, 

, a 

restaurar célula a célula, órgão a órgão, ou ainda, 
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cada um melindroso serviço microbiano de sua 

estrutura multidimensional.  

   Um serviço de impressionar até mesmo os 

nossos espíritos, já tão habituados com as 

maravilhas do Universo!... 

   - Posso lhe assegurar, querido amigo – volta o Dr. 

Bezerra a esclarecer em tom paternal! –, que o que 

veres no momento nada mais é que o ajuste de 

contas do Plano Espiritual Superior com o nosso 

humilde trabalhador, que ora vem se esforçando ao 

máximo no interesse de apagar, pelo esforço e pelo 

trabalho, o grande arsenal de dívidas contraídas no 

pretérito, já que, pelo sofrimento e por sua inteira 

dedicação à Causa de Jesus no Consolador, vem 

desfazendo, ora aqui e ora ali, muitas de suas 

algemas forjadas no sortilégio da ignorância, sem 

bem que nada que não seja compreendido como um 

breve vacilo diante das inúmeras vitorias que já tem 

conquistado no decorrer de sua existência milenar 

sobre a face do Planeta.  

   - O generoso benfeitor poderia me esclarecer 

melhor o assunto, já que não desconhecemos que o 

querido médium, em épocas recuadas da vida 

terrena, seja no pendor da glória hebreia, como o 

grande e inesquecível Governador do Egito, José, 

tanto quanto na condição do Apóstolo da cristandade 

francesa, Luis IX, ele fora bem sucedido em sua 

tarefa de articulador e defensor das causas sagradas 

do Evangelho, embora ao custo do sofrimento e do 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 70 

Ed. E-book: 
2016-21 

sangue de muitos irmãos e irmãs que não pensavam 

da mesma maneira que ele. 

   Por isso mesmo, tenho cá para mim, segundo as 

suas interessantes reflexões em torno da Lei de 

Causa e Efeito, como a denominam os nossos sábios 

filósofos do oriente, que, apesar de nosso caríssimo 

Vivaldo já ter completado boa parte de sua tarefa 

junto ao Consolador de Jesus Cristo, sob o solo da 

vida carnal, até a presente data, ele ainda permanece 

em dívida para com a vida planetária, senão por 

conta do sangue derramado no passado em nome de 

Deus, pelo menos, em decorrência de sua 

estranha (neste instantes temos o riso farto de 

Dumas!) tendência para sofrer, lutar e batalhar 

muito, pela santa causa do Nosso Amado Amigo 

Jesus. 

 

Vivaldo ao lado de sua amada irmã: Morgana, nos anos de 1970. 
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   Foi assim nos tempos recuados do povo hebreu, do 

Evangelho nascente, e foi também assim nas 

terríveis incursões que fez ao oriente durante as 

cruzadas, no século XIII. 

_____________ 

   Nota do médium: Precisamos recordar aqui que, na obra: 

“SÃO LUIS IX”, que deu origem a uma série de Revelações 

Espirituais acerca de várias das Vidas Sucessivas de Vivaldo, 

quanto das de outras pessoas do seu belo clã-espiritual, 

encarnadas e desencarnadas, fomos favorecidos com a 

informação de que ele, também, havia participado da obra: 

“RENÚNCIA”, de Emmanuel/por Chico Xavier (Pela Ed. Da 

FEB), na personagem do Padre Carlos Clenaghan. 

   Por isso mesmo, vemos que a palavra do grande benfeitor 

da Vida Mais Alta, Alexandre Dumas, se apresenta com a 

solidez e a versatilidade pela qual, invariavelmente, estão 

inseridas as múltiplas manifestações dos Espíritos, mais 

evoluídos ou menos evoluídos, dentro de um conjunto, nem 

sempre hospitaleiro, das Reencarnações Sucessivas que 

ocorrem na atmosfera da Terra Material, e até mesmo nas 

demais Terras Espirituais.  

   _____________ 

- Meu bom amigo, Dumas, você não vê que isso está 

em perfeita simbiose com as Escrituras Sagradas do 

povo Cristão?!... 

   Não vemos aqui se realizar mais uma das 

inesquecíveis profecias de Jacó, ao antecipar a 

VOLTA de muitos Mensageiros Celestiais com a 

incumbência de precipitar ao máximo a vinda do 

Santo Messias?!... 
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   Jesus já veio uma vez. 

   E retornará novamente. 

   O Consolador Prometido veio no tempo predito. 

   E haverá de cumprir a sua tarefa, que é a de 

esclarecer, instruir, educar, e fazer com que a os 

povos do mundo passem a se amar e se tolerarem 

pelo sentido máximo da Caridade. 

   Pois, então, até a vitória final, muitos outros 

Mensageiros de Alta condição espiritual, qual a dele 

mesmo, tomarão parte dessa grande batalha 

profética, entre as forças do glorioso Bem e as 

sórdidas artimanhas do maldade. 

   E assim, vai ele trabalhando, sorrindo, e, ao 

mesmo tempo, chorando, com as dádivas que o 

Senhor tem lhe depositado às mãos, e ao coração, 

muito combalido, é bem verdade, mas também muito 

resistente, para que, em parceria com as Entidades 

da Luz Divina que lhe tutelam a tarefa santificante, 

faça aquilo com o qual se comprometeu antes de sua 

atual reencarnação, e mesmo previsto com milênios 

de antecedência, como muito bem está documentado 

em todas as obras da Codificação Espírita, quanto na 

de Chico Xavier, e da própria Bíblia Sagrada..., hoje 

tudo sendo Decodificado por ele mesmo, pelas suas 

múltiplas faculdades que não lhe deixam em paz um 

só instante..., por isso, que sempre estamos a lhe 

pedir calma diante do que vê, ouve e/ou sente em 

relação ao Mundo Espiritual, para que não perca o 

controle de sua tarefa, pela indisciplina!... 
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   Movimentando ele forças medianímicas poderosas, 

qual ele próprio vem observando desde que deu início 

a sua tarefa na 

, vem sendo alvo da solicitude dos seus Guias 

e Protetores que, da Vida Maior, não tem medido 

esforços em lhe dar a cobertura necessária para que, 

com a sua própria justeza de raciocínio, alicerçada no 

estudo e no amor que todos nós devemos ter ao 

próximo, possa dar cumprimento aos inadiáveis 

compromissos com a Vida, aliás, como há de ser com 

qualquer outro companheiro ou companheira 

espírita, que venha a se colocar na condição de 

recipiente humilde das inapreciáveis ofertas de luz e 

bondade, carinho e devotamento, que são lançadas 

ininterruptamente do Mais Alto na sua direção, 

passando a se conduzir pela experiência material, 
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perfeitamente, fiel e integrado ao roteiro de auto-

Educação do Espiritismo-Evangélico. 

 

A Mediunidade Espírita é e será sempre com Jesus Cristo! 

   Cá para nós, temos plena confiança, caso assim o 

permitam os nossos irmãos e irmãs encarnados que 

venham a lhe convidar para integrar algum sério 

grupo acadêmico de estudo e pesquisa entre os 

sábios e cientistas do Plano carnal, e claro que 

segundo os supremos desígnios de Deus, que as suas 

diversificadas faculdades mediúnicas haverão de 

surpreender não somente aos crentes do Espiritismo, 
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como inclusive aos investigadores independentes, 

quanto também aos estudiosos da paranormalidade, 

de uma maneira geral, que, segundo temos 

conhecimento, pelo menos em sua maioria, é uma 

séria Ciência devotada ao complexo campo da 

investigação experimental, já que estes sábios e 

técnicos da vida material que se detém sobre essas 

questões da Imortalidade são, em geral, exímios 

apóstolos da materialidade-espiritual, embora, 

algo esquecidos de adentrarem de maneira mais 

precisa, e mais útil, pelas questões de cunho 

eminentemente moral, que é o da Espiritualidade-

espiritual, quanto nele mesmo, no nosso Vivaldo P. 

S. Filho/São Luis IX reencarnado (que foi também a 

reencarnação do Rei Luis XVII de França, filho da 

Rainha Maria Antonieta), e, por que não dizer, nos 

seus próprios Amigos Espirituais que, apesar de 

saberem como se iniciam os trabalhos de ordem 

moral junto aos seus tutelados, por conta mesmo da 

confiança que depositam neles próprios, na dos 

mensageiros reencarnados, isto, antes de velos 

adentrarem os portais sempre muito tempestuosos 

da vida material pela Reencarnação Programada, e 

às vezes Múltipla, dificilmente vem a se arriscarem a 

formalizar algum parecer definitivo, ou antecipado, 

quanto ao termino, ou ao sucesso, das atividades 

iniciadas, a não ser que seja pelo condição de fé e da 

esperança que devem ter no coração e à lançarem no 

coração de seus tutelados. 
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   Temos, sim, quase uma certeza absoluta de que 

ele fará a vontade de Deus junto aos seus Guias!... 

_________________ 

   Antes de darmos prosseguimento a este nosso 

pensamento, façamos um rápido parêntese para que 

possamos expressar a nossa reverência e o nosso 

carinho à figura do pequenino 

, por conta não somente de sua atuação 

vigorosa diante dos seus gigantescos carrascos 

revolucionários, transfigurados em aparentes súditos 

da Liberdade e do povo em geral, mas que, em 

verdade, trataram mesmo de locupletarem-se com o 

espólio dos soberanos reis de França, maquinalmente 

retirados do poder antes mesmo que pudessem dar 

início ao processo civilizado, e até certo ponto 

ordeiro, naturalmente que dentro das possibilidades 

de sua época, de passamento da monarquia para a 

república do país da luz, isso como já previsto 

antecipadamente pelos Espíritos do Senhor, embora 

os planos tenham sido abortados de maneira abrupta 

e completamente desleal. 

   A história espiritual é a testemunha viva dos fatos 

que um dia, com certeza, deverão ser contados em 

suas entrelinhas transcendentais. 

   Na obra: “A Reencarnação Programada & Múltipla 

na Obra São Luis IX”, todos que se interessarem 

pelo assunto poderão encontrar um impressionante 

estudo científico-matemático em torno dessa 

específica passagem reencarnatória de nosso 
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médium Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), tudo 

milimetricamente embasado nas perfeitas equações 

aritméticas disponibilizadas pela: 

, tal qual viemos desenvolvendo desde a 

obra original: “São Luis IX” (EM 3 VOLUMES). 

_____________ 

Luís XVII 

 

Rei de França e de Navarra (de jure) 

 

O Delfim Luís Carlos (de jure) Luís XVII da França 

 

Luís XVII de França (Palácio de Versalles, 27 de março de 1785 - Prisão do 

Templo, Paris, 8 de junho de 1795) também conhecido como Luís Carlos, Duque da 

Normandia (1785-1789), Luís Carlos, Delfim de Viennois (1789-1791), e Luís Carlos, 

Principe Real de França (1791-1793). Pretendido mas não efetivo rei de 

França entre 1793 e 1795. Pertencia a Casa de Bourbon pela lado paterno e por sua mãe, 

pertencia a Casa de Habsburgo. 

Segundo filho varão do rei Luís XVI e de Maria Antonieta de Áustria, ao morrer seu irmão 

Luís José em 1789, se converteu em Delfim de França e herdeiro da Coroa. Em 1792, foi 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_monarcas_da_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_reis_de_Navarra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_de_Versalles
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1785
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_do_Templo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o_do_Templo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1795
https://pt.wikipedia.org/wiki/1785
https://pt.wikipedia.org/wiki/1789
https://pt.wikipedia.org/wiki/Delfim_de_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/1789
https://pt.wikipedia.org/wiki/1791
https://pt.wikipedia.org/wiki/1791
https://pt.wikipedia.org/wiki/1793
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_monarcas_da_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_monarcas_da_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/1793
https://pt.wikipedia.org/wiki/1795
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Bourbon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Habsburgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XVI_de_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Antonieta_de_%C3%81ustria
https://pt.wikipedia.org/wiki/1792
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Grand_Royal_Coat_of_Arms_of_France_&_Navarre.svg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Louis_Charles_of_France5.jpg
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encarcerado com seus pais, sua irmã Maria Teresa Carlota e sua tia a princesa Isabel na 

Prisão do Templo. 

Ao seu pai ser guilhotinado (em 21 de janeiro de 1793), os monarquistas o proclamaram 

rei de França com o nome de Luís XVII, porém os revolucionários o mantiveram 

prisioneiro em condições subumanas, e morreu na prisão em 10 de agosto de 1795. As 

misteriosas circunstâncias de seu falecimento fizeram que ao largo do século 

XIX surgissem uma série de falsos Delfins, dos quais o mais célebre foi Karl Wilhelm 

Naundorff. 

Contudo, no início do século XXI, uma análise de DNA confirmou que o coração dissecado 

de um menino morto em 1795pertencia a Luís XVII, confirmando que morrera no Templo. 

Em 1814, quando da restauração da monarquia na França, seu tio, o conde de Provença, 

toma o nome de Luís XVIII como homenagem à memória de seu sobrinho, o menino rei 

que jamais chegou a reinar.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XVII_de_Fran%C3%A7a 

_____________ 

 

As tristes circunstâncias da morte de Luis XVII são algumas 

das cicatrizes que fazem com que o coração de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX) pulse em fontes de dor e sofrimento, 

enquanto a veia do amor lhe faz vibrar no diapasão da 

ternura e da fiel lealdade ao Consolador.                                                               

_____________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Teresa_Carlota
https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1793
https://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1795
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Wilhelm_Naundorff
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Wilhelm_Naundorff
https://pt.wikipedia.org/wiki/DNA
https://pt.wikipedia.org/wiki/1795
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XVIII_de_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XVII_de_Fran%C3%A7a
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   Não somente os fatos matemáticos em cruzamento 

perfeito de dados históricos e doutrinários do 

Espiritismo são disponibilizados pelos seus Guias 

Espirituais, com base nas obras de Allan Kardec e nos 

fatos recentes e trágicos do valoroso e romântico 

povo francês, mas veremos, aqui, uma incrível 

variedade de fotografias e de imagens de época, 

tanto do século XVIII, ao tempo do pequenino 

monarca assassinado, como do período infantil de 

nosso pupilo encarnado, que mais chamam a atenção 

pela segura semelhança entre uma e a outra 

personagem do passado e do presente da vida 

humana na Terra Material, por assim dizer. 

_____________ 

   

Vivaldo (esqueda) & Luis XVII (direita).    

_____________ 
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   Temos a plena confiança de que, uma vez sendo 

conduzido por mãos magnânimas e sábias do plano 

material aos laboratórios de Investigação Espiritual 

que há em várias instituições de ensino superior do 

seu país, e quem sabe até do exterior, veremos o 

nosso caro amigo-médium, definitivamente, se 

reconciliar com a paz e a tranquilidade em relação 

aos seus enormes compromissos junto à imensa 

comunidade de espíritas do solo planetário, já que, 

em verdade, o que tem ele sentido nos seus últimos 

vinte anos de existência no corpo de carne, diante 

dos contratempos acarretados por certos dirigentes 

e/ou donos de Centros Espíritas, quanto a de uma 

leva de pseudo-dirigentes de mediúnicas por onde 

passou, é muito estresse e muita incompreensão, 

sem que esses mesmos imprevidentes companheiros 

e companheiras pudessem ou desejassem atinar o 

grande desserviço que estão a prestar à causa do 

Cordeiro de Deus em terras santas do Cruzeiro..., e 

olha que isso o que estamos a dizer tem um caráter 

de pandemia, como se a situação fosse se agravando 

a cada momento sem um controle qualquer sobre as 

ocorrências... 

   O serviço de fidelidade ao Senhor cabe a cada um 

de nós e precisa continuar!... Não podemos frear ou 

tentarmos frear o avanço de uma causa tão doce e 

tão perfumada quanto a da Difusão do Cristianismo 

pelo Espiritismo, sob pena de, após a morte carnal, 

sofrermos muito por uma culpa que certamente 
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levará séculos e séculos para ser esquecida pela 

nossa consciência em brasas!... 

 

  

   

A silhueta facial, quanto as “aparentes coincidências” 

das imagens/situações, de São Luis IX, do pequeno Rei 

Luis XVII, e as de Vivaldo, na madureza, na adolescência, 

quanto na meninice, parecem que estão magicamente, se 
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assim podemos nos expressar, nos “sinalizando” como 

verdadeiros faróis reencarnacionistas, dando azo a que 

façamos mil e uma conjecturas em torno da profética 

VOLTA ao solo da vida planetária desse Espírito de Luz. 

____________  

Nota Especial em 13/07/2021: Não houve engano algum 

da parte dos seus Benfeitores & Amigos Espirituais, ao lhe 

sugerir intimamente a utilizar uma imagem de Luis VIII no 

lugar de uma de Luis IX, visto que uma se trata da 

encarnação anterior da outra, por conta de uma 

“Transposição Reencarnatória”, algo que começou a 

ficar mais evidenciado a partir do ano de 2020, quando 

foi elaborado o Livro de # 111, e os seguintes: 112 & 113, 

por exemplo. 

- Espírito  

   Nota: Vejam as obras: “SÃO LUIS IX” & “A Reencarnação Programada 

& Múltipla na Obra São Luis IX”, e as seguintes, por exemplo. 

   Temos aqui, meu querido Dumas, uma variada 

equipe de tarefeiros espirituais que, como você bem 

o disse, em serviço de Assistência-Médica e de 

Enfermagem avançada ao nosso companheiro e 

médium, além de uma verdadeira parafernália de 

equipamentos tecnológicos de alta precisão cirúrgica 

e de proteção, quanto da produção de fenômenos 

hiperfísicos, já que, apesar de o nosso Vivaldo estar 

quase que “nas últimas” (Risos fartos do Dr. 

Bezerra!!), continua ele de pé, mesmo que se 

arrastando, para dar prosseguimento a sua promessa 

de realizar em um ano a quantidade excepcional de 
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10 livros mediúnicos, incluindo nessa modesta conta 

a primeira (1ª.) obra de sua lavra mediúnica: 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, levada a 

efeito num período de 16 para 17 anos ininterruptos 

de delicadíssimas e impressionantes observações 

clarividentes, clariaudientes, psicofônicas, e as de 

efeitos físicos, por exemplo, totalizando dessa 

maneira uma campanha de Serviço Cristão, entre ele 

e o Mundo Maior, como eu disse, de cerca de 17 anos 

consecutivos na , mas 

completamente solitária, já que, praticamente, nada 

recebeu de carinho e de incentivo dos companheiros 

e companheiras encarnados, mesmo dos espíritas, 

que lhe trouxeram mais tristezas e decepções do 

que, propriamente, apoio emocional e doutrinário, 

para que pudesse dar conta do seu mandato, com a 

segurança necessária que há de merecer qualquer 

iniciante da Mediunidade com Jesus Cristo. 

   E só para efeito de ilustração, o número: 17, diz 

respeito: Ao seu dia e mês de nascimento, ou seja, 

10 de julho (7) (10/07).  

   Assim, meu caro Alexandre, podemos concluir que, 

realmente:  

   Não é verdade?!... – Risos de ambos. 

_________________ 
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   Não desejando, obviamente, enaltecer de maneira 

inapropriada o esforço singelo do nosso médium, até 

por conta de uma lisonja que aqui, absolutamente, 

não existe, apenas trazemos a palavra do grande 

Mensageiro Bezerra de Menezes, em relação ao 

ocorrido, para que os nossos leitores espíritas, e não 

espíritas, possam tomar conhecimento de que a vida 

de qualquer médium será sempre carreada de muitas 

dores, e mesmo de muitos entraves, embora haja 

sempre a necessidade de estar buscando a paz 

e a harmonia onde quer que estejamos, para que 

ele, o tarefeiro, não venha a dar para trás no seu 

compromisso por conta de uma existência fácil 

demais, abstendo-se da batalha que sempre 

enobrece qualquer combatente, na maioria das vezes 

assessorado por Entidades bondosas, de grande 

valor e idealismo Cristão.  

   No entanto, por força de uma série de dificuldades 

patrocinada pelos agentes das sombras, mesmo os 

encarnados, passa o médium, de uma hora para 

outra, a se sentir fragilizado e “desprotegido” pelos 

Amigos Espirituais.  

   O que, em realidade, não acontece, já que, atentos 

e prestimosos, esses valorosos missionários da luz, 

lutam e socorre ininterruptamente a cada um deles, 

mas, muitas vezes, deixam que os seus pupilos 

entrem como numa espécie de incubadora moral, 

que fará a necessária transformação do gameta 

mediúnico em formoso ser aureolado das claridades 

do anjo, forjado no trabalho incessante de resistência 
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moral e de elevação espiritual, pela dor e pelo 

sacrifício, aliás, como haveria de ser a qualquer 

servidor das causas do Cristianismo. 

   “É necessário que venha o escândalo, mas ai 

de quem venha o escândalo”, alertou-nos o Cristo 

Amado.  

   Ou seja, são provas muito necessárias, tanto à 

resistência moral do medianeiro quanto uma 

grandiosa oportunidade para que os amigos do 

planeta, particularmente aqueles e aquelas que 

esposaram a Doutrina Espírita como forma de 

elevação espiritual, possam provar o seu carinho e o 

seu sincero desprendimento das coisas unicamente 

da matéria, por meio de inadiáveis auxílios a todos 

esses irmãos, e irmãs, que entram no Espiritismo 

pelas portas da mediunidade torturada, ou mesmo 

santificante, todos necessitados uns dos outros. 

   Foi dessa maneira que demos início à condução da 

nova fase da , 

reencarnado, que seria empreendida pelo nosso 

amigo-Mensageiro, já que, até então, os seus 

serviços ficaram restritos ao grupo doutrinário das 

poucas Casas Espíritas pelas quais já havia passado, 

embora, sem muito sucesso, já que, na maioria das 

vezes, só havia encontrado pela frente: irmãs e 

irmãos pretensamente sábios, e geralmente omissos 

no que diz respeito aos santificados testemunhos da 

fé espírita, todos, invariavelmente, teleguiados 

por Entidades sombrias do submundo espiritual 
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que, na verdade, já haviam tomado ciência do 

retorno, ao solo da Bahia de Todos os Santos, do 

grande . 

   Voltamos a afirmar, que se aqui as nossas palavras 

de profundo respeito, carinho e veneração, lhe tocam 

fundo a alma sensível e amiga, por certo que, pela 

condição inquestionável que ele sustenta de fiel 

Mensageiro e Intermediário Entre os Dois Planos da 

Vida, recorre ele ao seu próprio caráter justo e à sua 

índole generosa para que deposite-nos a confiança 

necessária para que, juntos e sem qualquer receio ou 

temeridade, possamos vencer as artimanhas e 

ciladas das pseudo-lideranças da cátedra ou do altar, 

sejam espíritas ou não, para tão somente, na paz da 

própria consciência, realizarmos o serviço mediúnico 

que nos compete, como amigos e parceiros de uma 

mesma causa. 

   Sim, ele continua na condição de pequenina cobaia 

nas mãos dos seus zelosos Benfeitores Espirituais, 

sabemos disso, pois disso ele tem dado provas a cada 

dia de sua vida mediúnica... 

   Somos nós, os Seres Invisíveis, que lhe tocamos o 

coração e lhe dirigimos o pensamento, sempre com 

a intenção de fazer a vontade de Nosso Pai Celestial. 

   Então, passados cerca de vintes minutos desde a 

chegada do grande escritor francês, naquele quadro 

formoso do ambiente sagrado de seu Lar, passamos, 

eu mesmo, Alexandre Dumas, Bezerra de Menezes, 

e os demais companheiros da Equipe-Médica que 
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assistia o nosso pupilo querido, para o exterior de sua 

residência, deixando na sua companhia apenas o 

quadro efetivo de Guardas Espirituais que lhe fazia a 

devida vigília, dia e noite, sem que necessitassem de 

qualquer tipo de repouso físico, já que, preparados 

para o rigoroso combate mental, e tecnologicamente 

paramentados, detinham a característica de Seres 

desvinculados das necessidades fisiológicas 

que afetam a generalidade dos irmãos encarnados, e 

outros tantos de nosso campo de ação que ainda não 

se desmaterializaram o suficiente.  

 

   Isso, claro, após termos recebido de “Nosso Lar” a 

confirmação das credenciais do nobre Benfeitor 

Alexandre Dumas.  

_________________ 
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   Nota do médium: Quando concluíamos esse Capítulo 

# 1, por volta das 01hs50min da madrugada, do dia 09 

de dezembro de 2015, tivemos a lembrança de 

esclarecer aos nossos leitores que das dezesseis (16) 

obras mediúnicas que produzimos até hoje: 1 é de 

pesquisa e observações clarividentes, clariaudientes e de 

efeitos físicos, por exemplo, 1 é de coletânea, e as 

demais 14 é que são verdadeiramente psicográficas 

(por intermédio de mecânicas variadas!...), quanto de 

pesquisa, quando, de alguma maneira, todas estão 

integradas umas às outras, todas concorrendo para as 

sucessivas Revelações-Chaves sobre a atual 

. 
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Capitulo # 2 

O Trabalho Continua!... 

    

   Aparentemente, tudo tranquilo.  

   Chegamos à colhedora entrada do edifício onde 

reside o nosso Vivaldo, bem ao pé de uma frondosa 

arvore, quando de repente passamos a observar uma 

movimentação estranha no portão de entrada de seu 

condomínio residencial.  

   Na verdade, bem acima das grades protetoras que 

dão acesso ao largo e extenso estacionamento, 

fomos tomados de imensa surpresa, e grande jubilo, 

ao vermos que de um outro portão, uma espécie de 

Portal-Luminoso forjado em fluido esbranquiçado-

alvinescente, com cintilações prateadas, localizado 
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logo acima do outro portão que se encontra no Plano 

Material, chegavam variadas Entidades de nosso 

plano de ação em formosa caravana e a transformar 

o ambiente, já acolhedor de sua residência, num 

maravilhoso albergue de luminíferas luzes, de 

tamanho encantamento que fora preciso que vários 

companheiros de nossa Equipe de Protetores e 

Amigos desencarnados colocassem óculos especiais, 

na intenção de lhes proteger as pupilas contra as 

irradiações poderosas provenientes dos Espíritos 

Luminosos que buscavam o nosso amigo-médium 

naquela localidade, onde o amor à Jesus de Nazaré 

se fazia presente através do serviço cristão que ele, 

praticamente às escuras do mundo carnal, ou no 

quase completo anonimato, realizava com destemor 

e denodo espiritual, no sacrifício espontâneo da 

própria saúde, e, mesmo, da própria integridade 

mental, lamentavelmente, também, já bastante 

abalada pelos excessos de trabalho e de sofrimento 

diários dos últimos anos. 
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   Assim, víamos chegar alí, das várias Regiões do 

Infinito, uma numerosa plêiade de companheiros e 

de companheiras espirituais, a maioria deles e delas 

sem identidade formal que pudesse ser identificada 

pelos amigos do plano físico, porém muitas outras 

que haviam ficado conhecidas na Terra por ocasião 

de reencarnações voltadas para a Arte, para a 

Política, a Filosofia, a Ciência e, de uma maneira 

geral, para o incentivo do Bem e do Belo, à luz da 

Estrela Divina de Belém – Jesus Cristo.  

   Todos, de uma forma ou de outra, se apresentavam 

com característicos peculiares, a identificar-lhes a 

grandeza espiritual pelos seus trajes típicos da época 

em que foram mais conhecidos dos humanos do 

plano material, estes, tecidos em raios de contextura 

delicadíssima, além de trazerem, estampados ao 

peito, , a se 

irradiar por volta de seus corpos espirituais, dando a 

impressão de formar, em volta deles próprios, uma 

aura em movimento e disciplinadamente contendo 

imagens e gravuras dos tempos recuados de suas 

múltiplas existências vitoriosas, tudo forjado na mais 

santificada beleza.  

   Uns se apresentavam naturalmente mais elevados, 

enquanto que outros menos elevados.  

   Mas, em caráter geral, fora formada ali uma 

verdadeira Assembleia de Espíritos Tutelares que, a 

partir de então, fariam cumprir a palavra do Cristo, 
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de que: “O TRABALHO NÃO PÁRA”, já que O Pai e 

Ele Próprio continuam em serviço ininterrupto!... 

   Logo a seguir, vieram outras Entidades Espirituais. 

 

Cena do filme “Nosso Lar” 

   Dessa vez, foram as personalidades desencarnadas 

que se fizeram amigas do médium, ali em assistência 

de sua parte, por terem sido, elas mesmas, 

socorridas por suas orações constantes nos 

últimos dezessete anos de labor mediúnico-

ativo, seja nos Centros Espíritas por onde passou, 

no seio de seu próprio lar, ou mesmo na rua, por 

onde passava, além do benefício de sua força 

magnética em abençoados serviços intercessórios 

levados a efeito em diversas localidades do Plano 

Físico, quanto do Astral, com o auxílio de seus 

Espíritos Protetores, atividades, estas, na maioria 
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das vezes, durante os seus desprendimentos pelo 

sono fisiológico. 

_________________ 

   

Nota: Sabe ele muito bem que a sua condição psíquica e 

mediúnica, lhe permite, até mesmo, Devassar os Planos 

Invisíveis ao olhar humano em completo desprendimento 

(Desdobramento) astral, sem que tenha de, sequer, entrar em 

transe. 

Ou seja, mesmo em completo estado de vigília, o nosso 

estimado Vivaldo tem condições, variando cada situação, e 

naturalmente sob a Assistência dos seus elevados Benfeitores 

e Técnicos Espirituais, de se desprender espiritualmente do seu 

corpo somático e participar ativamente da Vida Espiritual a sua 

volta, ou mesmo nas Regiões Mais Elevadas do Orbe planetário. 

Um estudo criterioso e atento nas obras do Espiritismo, quanto 

nas do Espiritualismo, sempre será de inestimável valia para 

todos os investigadores da Alma humana que, por ventura, 

venham a se interessar pela observação dos fenômenos 

transcendentais que são produzidos pala interessante, quão 

curiosa, faculdade de Desdobramento Mediúnico                                

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

_________________ 
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   Levando em consideração o caráter especial da 

hora, o querido Dr. Bezerra passou a ministrar uma 

rápida preleção a todos os que se declinaram em 

estar presente naquele encontro de luz e festejo 

espiritual, deixando, mesmo que temporariamente, 

os seus inúmeros afazeres na Vida Mais Alta, com a 

generosa intenção de contribuir com o nosso esforço 

de aplainar, pelo pouco ou pelo muito que fosse, as 

inúmeras dificuldades materiais e morais vivenciadas 

pelo nosso mentor-medianeiro, que sempre tem se 

apresentado aos nossos olhos, amigos e fraternais, 

atentos e dedicados, na condição de um sincero e 

humilde servidor do Espiritismo-Evangélico. 

_____________ 

   Mais ou menos nesses termos, falou-nos o querido 

Bezerra, tendo a sua frente uma encantadora 

Assembleia de veneráveis do 

médium convalescente, todos e todas muito ansiosos 

por adentrarem o recinto doméstico, na intenção de 

oscular a face daquele jovem-senhor, trabalhador e 

amigo do Bem Maior: 

   - Meus queridos amigos e amigas, que eu poderia 

naturalmente classificar como as filhas e os filhos 

carinhosos do meu pobre coração!... Não temos a 

pretensão, e nem mesmo o pressuposto de alguma 

autoridade pessoal, que agora se faz necessária, para 

darmos início, ou melhor dizendo, retomarmos os 

compromissos assumidos desde séculos passados, 

enfim, aqui eu apenas me apresento como mais um 
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amigo de cada um de vocês, então, e porque não 

dizermos desde há muitos milênios atrás, quando 

carinhosamente resolvemos adotar o nosso pupilo na 

condição de servidor das boas causas, mesmo tendo 

ele a consciência de que estava muito aquém das 

expectativas que o Cristo lhe depositava às mãos e 

aos ombros, já que, apesar da grande boa vontade 

que traziam em seu coração amigo e fraternal, sabia 

ou acreditava ele se tratar de “uma pessoa, 

particularmente, insignificante e mesmo sem 

maiores cabedais de compreensão das Leis Divinas”, 

mediante o fato de ter caído por (algumas!) vezes 

nos resvaladouros da loucura e da insensatez, entre 

guerras e conflitos bélicos, seja em nome de Deus ou 

de Alá, aliás, como a maioria de nós outros, embora 

tenhamos nele um dos mais eficientes servos 

de Nosso Senhor Jesus, pois se formos comparar 

a sua estrada passada sobre o mundo carnal, em 

relação ao nosso próprio testemunho, vamos 

verificar muito envergonhados que, partindo de nós 

mesmos, nada mais realizamos senão algumas 

pouquíssimas tarefas no decorrer de eras e eras de 

trabalho, quase tudo sem solução alguma para nós 

mesmos, e nem para ninguém. 

   No entanto, fiel ao Cristo, e corajoso no ideal que 

assumiu por incentivo do Senhor, permitiu ser 

inserido pelas Esferas Mais Altas da Espiritualidade 

no livro luminoso dos “trabalhadores da última hora”, 

carreando assim, para si próprio, e para a sua 

numerosa família de Espíritos reencarnados 
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vinculados à causa do bem geral, uma proteção mais 

ostensiva por parte dos seus dedicados Amigos 

Invisíveis, visto que, para o trabalho que deveria 

levar a efeito, e como vem sendo realizado, haveria 

de rapidamente se transformar em “alvo certeiro” 

das hostes da maldade, estivessem elas no plano das 

forças mais densas, a feição de “aparentes” amigos 

ou pseudo-companheiros de Doutrina Espírita, ou 

então na esfera dos desencarnados, na condição de 

vigilantes feras à espreita de atacar a sua indefesa 

preza. 

 

   Podemos dizer, com tranquilidade, que tal esforço 

se faz necessário, e objeto da decidida atenção dos 

seu Amigos Espirituais, para ele quanto para 
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qualquer outro trabalhador ou trabalhadora da 

mediunidade que honestamente se disponha a 

resgatar as suas próprias dívidas antigas, contraídas 

em encarnações passadas, ou em outros Orbes, com 

um trabalho todo ele voltado para a generosidade e 

para a caridade, quando o médium poderá formar 

novos caracteres na mentalidade dos seus irmãos e 

irmãs em luta, seja na Terra ou no mais Além, tanto 

quanto em si mesmo, contribuindo, dessa maneira, 

decisivamente, para a Ascensão Espiritual de todos.  

 

Vivaldo, numa rara imagem nos anos de 1970. 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 98 

Ed. E-book: 
2016-21 

   Claro, que conhecemos as limitações do nosso caro 

aparelho mediúnico, o que é natural para qualquer 

criatura que se arrisque a enfrentar a vida planetária, 

particularmente com tamanha responsabilidade à 

frente dos serviços de Promoção do Espiritismo, e 

que carece sempre de nosso mais devotado afeto, 

entretanto, e graças à Deus, encontramos nele uma 

sincera vontade de Crescer e de Evoluir, apesar de, 

até o presente momento, não ter uma ciência exata 

de sua atual missão espiritual, particularmente no 

que toca ao lastro de formosa Autoridade no qual 

está vinculado, por força de sua própria hierarquia 

no Mundo Espiritual Superior.  

   Por isso, entregamos-lhe, em contrato firmado na 

Vida Maior, ainda em meados do século XIX, a 

responsabilidade de contribuir com o Consolador 

Prometido na condição de um servo necessitado, ele 

mesmo, na de trabalhar e trabalhar muito para a 

promoção do bem e do amor pela divulgação do 

santo , seja este livro produzido por 

suas próprias faculdades mediúnicas, ou através de 

outros companheiros e companheiras de Doutrina 

que estejam, invariavelmente, compromissados com 

o pensamento e o sentimento todo delicado do Divino 

Semeador, se bem que ai entra em cena a vasta 

Literatura do Espiritualismo e da Cultura em geral, 

que, em qualquer medida, traga o selo da vida moral 

e intelectual elevada!... 

   Não vemos com bons olhos o que vem ocorrendo 

na faixa de existência dos seres encarnados, quanto 
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ao que se apresenta por entre as paredes de nossas 

agremiações do pensamento Doutrinário-Espírita, já 

que, para a maioria de nós, diante dos valorosos 

amigos e das amigas que, antes de reencarnarem, 

haviam se compromissado com a salvaguarda dos 

“novos” Mensageiros, o que temos encontrado são as 

enormes barreiras a partir de um entendimento 

obtuso acerca disso, quanto muitas sombras no 

coração ainda carregado de grandes chagas morais 

desses seres terrenos, dentre estas, cremos, as mais 

perniciosas, que seja: o orgulho e a exaltação da 

própria personalidade – e façamos, aqui, um breve 

parêntese, muito necessário, para este ponto capital 

de nosso pequenino, e despretensioso, diálogo, para 

esclarecermos aos companheiros e companheiras de 

espiritualismo, e aos espíritas em particular, sempre 

os mais afoitos em fazer juízo de valor sobre algo 

que, geralmente, desconhecem por completo, que 

uma coisa é ser vaidoso ao extremo, visando 

unicamente enaltecer a própria figura e 

ensombrando a dos demais, dos seus irmãos e irmãs 

de tarefas mediúnicas, por exemplo, sem medida e 

sem proporção alguma com o bom senso..., 

enquanto que a outra coisa: é a de estarmos cientes 

da sua/nossa responsabilidade em assegurarmos a 

promoção, e a devida divulgação, da sagrada História 

do Espiritismo, evidentemente que por uma narrativa 

sensível e romântica, quanto verdadeira, como é o 

caso do nosso pequenino medianeiro, que, a duras 

penas, tem nos permitido lhe utilizar as próprias 

forças psíquicas para que, juntos, o Céu e a Terra, 
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possamos todos tomar algum conhecimento das 

Grandes Verdades de Deus!... –, já que não 

estamos conseguindo, por este exato motivo, realizar 

a promessa do Cristo, a partir do seguinte prisma: 

no fazer claridades no mundo pelas luzes 

santificantes do Consolador Prometido. 

   Desta forma, como temos dito aqui e alhures, os 

médiuns, de uma maneira geral, mais têm 

encontrado proselitismo, em forma de muita 

conversa fiada e quase nenhuma ação decisiva, que, 

propriamente, atitudes justas e conscienciosas por 

parte da maioria dos dirigentes espíritas, no sentido 

de lhes mitigar a sede de justiça e amor, carinho e 

atenção, por parte dos lideranças do nosso 

movimento espiritualista, para que, justamente, 

venham a desempenhar bem, e muito bem, o papel 

que lhes cabe empreender, como o de Reveladores 

da Nova Revelação. 

   E qual Revelação seria essa?!... 

   A da “Nova Genealogia do Cristo” para o 

4º. Milênio da Era Cristã. 

   No realçamento do papel pessoal do personagem 

principal de nossa narrativa histórica-chave, Vivaldo 

P. S. Filho/São Luis de França, vamos encontrar, em 

sua simplória pessoa, e em seu particular exemplo, a 

figura de todos os demais amigos e amigas que 

também, por outros caminhos, lutam e asperamente 

trabalham para que possam ser vistos, e ouvidos, por 

entre as paredes dos Centros Espiritistas, geralmente 
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movimentados e cheios de entretenimentos para a 

mente, mas ainda muito longe de esgotarem os seus 

recursos emocionais na proposta maior da verdadeira 

Causa-Evangélica, que é exatamente a de servir 

sem recompensas, e servir, invariavelmente, a 

todos e a todas, sem distinção de qualquer natureza, 

já que, para o Mestre Galileu, todos somos filhos e 

filhas de Deus, porém, não nos esquecendo de que a 

verdadeira Caridade se fará revelar, quando, 

exatamente, ela for realizada, em primeiro lugar, e 

de maneira mais urgente, entre os mais necessitados 

e os mais carentes do caminho.  

 

   Sejamos honestos com a nossa própria consciência, 

e nos perguntemos se estamos fazendo isso?!... 

   Temos a certeza que não. 

   Intimamente, sob o véu das aparecias sociais, e 

mesmo doutrinárias, na realidade estamos, mais ou 
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menos, é contribuindo para a derrocada do próprio 

Espiritismo, de maneira inconsciente, ou consciente 

mesmo, pois, daqui de onde nos encontramos, não 

conseguimos ver uma só alma reencarnada – neste 

momento do diálogo, o Dr. Bezerra de Menezes 

chora! – que esteja com o (sincero) desejo de ajudar-

nos a enfrentar todo esse grave dilema que se abate 

sobre a comunidade dos espíritas. 

   E para nós, que nos movimentamos no Invisível, 

no momento não vemos mais necessitados senão 

estes amigos, e amigas, médiuns em potencial, que 

têm aportado aos Centros Espiritistas com o único 

propósito de, humildemente, servirem à causa que 

acabam de abraçar ou anseiam por abraçar, talvez, 

a mais de século e milênio, pois não podemos 

desconsiderar a natureza milenar da própria Doutrina 

Espírita, numa verdadeira epopeia de encarnações e 

reencarnações tumultuadas e conflitantes da parte 

da maioria de nós, mas fartas de oportunidade de 

aprendizado e crescimento para Deus, quando dessa 

maneira desejamos viver e experimentar. 

   Por isso, nos encontramos aqui para darmos início 

ao novo trabalho que se afigura a nossa frente, 

mediante o esforço singelo de nosso trabalhador.  

   Apesar das suas sérias dificuldades de ordem 

pessoal, seja no campo econômico ou sentimental, 

ele tem se colocado, prazerosamente, à serviço de 

nossa abençoada Causa-Evangélica, possibilitando 

aos seus inúmeros Amigos do Mais Alto a realização 

do Projeto-Original que já vem sendo levado a efeito 
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em outras faixas de vida que se limitam, ou que 

margeiam, a Dimensão Espiritual (5ª. Esfera) dos 

encarnados no Orbe planetário.  

   Valendo-nos a recordação de que a Vida se 

manifesta de Lá para Cá, ou seja, dos Céus para a 

Terra. 

   Encerrando, dessa maneira, este nosso modesto 

comunicado, esperamos de cada um de vocês a 

compreensão necessária para com a “figura” do 

querido Vivaldo, esforçando-nos, pelo menos, nesses 

primeiros momentos de visitação, para que não o 

sobrecarreguemos com algo do nosso excessivo 

sentimentalismo (risos do Dr. Bezerra e dos demais 

ouvintes!), apesar de todo o amor e sincero cuidado 

que lhe depositamos, para que o seu coração possa 

suportar, por mais algum tempo, com todo o vigor 

possível, as lutas pessoais e as tarefas mediúnicas 

que haverá de travar e cumprir no grande porvir... 

_____________ 

   Nota do médium em 14/07/2021: Quem me conhece, 

sabe o quanto sou uma criatura sentimental (risos), então, 

eu creio que por isso que o Dr. Bezerra havia pedido para os 

Espíritos Amigos não sobrecarregaram muito o meu coração, 

visto que por uma emoção maior ele pudesse vir a sofrer 

com uma carga emotiva que, naquele momento, não me 

traria bons presságios, até porque, aqui na Terra, a maioria 

de nós sabemos que os médicos, por exemplo, quando 

encontram uma pessoa muito debilitada nessa área da saúde 

mental ou física, pede para que os seus entes queridos não 

lhe sobrecarreguem de maneira demasiada com qualquer 

tipo de conversa ou emoção... 
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_____________ 

    

. 

_____________ 

   Concluída a preleção desse grande Mensageiro e 

Amigo dos mais necessitados, passamos a fazer uma 

fila indiana na intenção de prestar o nosso carinho e 

a nossa assistência ao médium-amigo, que, a partir 

de então, começava uma nova fase em sua atual 

existência, , na condição de apagado 

servidor, mediante o qual, caso mantivesse o esforço 
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pessoal, e sempre necessário, seria alvo das mais 

auspiciosas demonstrações de afeto por parte 

de seus Guias e Protetores Espirituais, já que, 

por si só, passava a carregar uma enorme 

responsabilidade, mediante o caráter singular de sua 

faculdade mediúnica, expressa nos mais inequívocos 

exemplos de manifestações hiperfísicas, seja nos 

fenômenos de efeito intelectual ou físicos.  

   Importava ali, tão somente, que continuasse a 

provar para nós, aos seus Amigos do Invisível, e para 

ele mesmo, é claro, que o que mais importava era a 

promoção do Bem pela Mensagem Imortal e 

Pacificadora do Cristo de Deus. 

   À bem da verdade, para que os meus irmãos e irmã 

leitores fiquem melhor por dentro de nossas 

atividades, devemos lhes esclarecer os visitantes 

começaram a chegar desde as primeiras horas da 

manhã, quando o nosso estimado médium saia de 

sua casa para um encontro pessoal e de auxílio a uma 

pessoa da família.  

   A intenção dos seus Amigos Espirituais, sempre sob 

a condução generosa do Espírito Veneranda, seu 

segundo mais graduado Diretor Espiritual, ou melhor, 

a responsável mais direta por suas faculdades 

mediúnicas e por sua proteção, da Equipe formada 

pelos , 

que já citamos anteriormente, fora a de, desde bem 

cedinho, proporcionar ao seu ambiente doméstico as 

energias salutares dos benfeitores e demais amigos 
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espirituais que haveriam de formar uma cadeia 

magnética em torno de toda a região em volta, e 

próxima, de seu domicílio, para que, quando voltasse 

de seu encontro matutino, encontrasse o ambiente 

mais acolhedor e o mais saudável possível, já que 

sabíamos de antemão que sofreria, naquela manhã, 

ataques constantes das Entidades das sombras, a 

tentarem de toda a maneira lhe desestabilizar a 

saúde física, já tão delicada. 

   Uma vez autorizada a entrada dos visitantes da 

Vida Maior, o nosso pupilo, que se encontrava em 

diálogo com a sua esposa e sua filha, passou a 

perceber, pela sua clarividência, a nossa influência, 

lhe trazendo uma atmosfera de bem estar tão 

agradável, que, automaticamente, sintonizou com o 

nosso meio de ação, facultando-lhe visualizar, como 

mencionado anteriormente pelo querido Dumas, 

milhares de maravilhosas mãos em torno de 

seu corpo físico, mais detidamente na altura de seu 

tórax, como a lhe ministrar manipulações médicas-

magnéticas de dificílima compreensão por parte dos 

seres encarnados... 
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   Num formoso e suave vai e vem, de contatos 

ternos e delicada beleza, sem comparação na Terra, 

pudemos transferir para o amigo encarnado energias 

vigorosas de constituição fisioquímicas de nosso 

plano de ação, consagrando, naquele momento, o 

mais feliz e eloquente serviço de Assistência Medica- 

Espiritual à serviço de nossos irmãos do Planeta.  

   Em nosso plano de ação, tudo se processava com 

a mais formal tranquilidade, no entanto, para o nosso 

assistido, pela visão mediúnica, no plano físico, tudo 

parecia ser levado a efeito numa rapidez 

inalcançável pelos sentidos físicos, ou mesmo, 

por qualquer espécie de aparelhagem técnico-

científica da Terra dos seres encarnados.   

   Apesar da nossa assistência fraternal, sua pressão 

arterial teve alta inesperada e sem precedentes para 

ele próprio, que jamais havia tido essa forma de 

alteração clínica, embora se não a tivéssemos lhe 

ministrado, realmente a sua situação teria se 

precipitado para um óbito indesejado. 

   Assim, se não fosse por nossa influência, o querido 

amigo teria desencarnado naquela mesma noite, 

num ataque fulminante do coração.  

   Pois bem, chamada a ambulância médica do plano 

físico, por seus familiares, apesar de todo o 

desconforto e sofrimento da experiência, “nada” 

encontrou o médico plantonista daquela noite que 

pudesse lhe diagnosticar o quadro de isquemia 
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cardíaca grave, como diagnosticado em nossa esfera 

pelos Assistentes da Enfermagem espiritual. 

   Retornando-lhe a tranquilidade física, por força de 

nossa assistência mais direta e ativa, o estimado 

medianeiro passou, então, 

, já que 

nada, ou quase nada, poderia dispor de seus 

familiares que, por sua vez, se encontravam em 

relativa desarmonia emocional em decorrência de 

uma tempera voltada mais para os interesses 

transitórios da matéria orgânica; ou seja, o 

desequilíbrio dos familiares neste tipo de ocorrência 

ainda é uma praxe entre os homens terrenos... 

   A partir desse momento, quanto tudo começava 

retornar à calma, quando percebíamos que os seus 

centros de forças do perispírito já voltavam 

praticamente à sua normalidade, procuramos lhe 

proporcionar algumas visões transcendentes, acerca 

da movimentação que era levada a efeito em nossa 

esfera de atuação.  

   Passava ele a observar, como procurávamos, a 

todo o custo, manter os seus batimentos cardíacos 

dentro de uma normalidade aceitável, e de como 

éramos provedores de uma aparelhagem especial 

para a tomada de sua pulsação arterial e da sua 

tensão craniana, ao mesmo tempo em que 

movimentávamos superiores forças nervosas, de 

qualidade bastante elevada, já que ele era receptivo 

a isso, para que elas lhe fossem ministradas por 
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eficientes técnicos da Enfermagem do Astra, sob a 

nossa natural responsabilidade. 

    Tudo seguia sob a nossa orientação pessoal, além 

da de Veneranda e do Dr. Bezerra de Menezes, que 

se encontravam a postos desde o dia anterior, 

patrocinando ao nosso pupilo-mentor toda aquela 

cobertura tão necessária para que ele não viesse a 

ser vitimado pelo inesperado, ou pelo menos pelo 

indesejado, a sua real desencarnação prematura... 

 

   Como íamos dizendo, passado esse primeiro 

momento convulsivo, dávamos início, por assim 

dizer, a visitação dos que 

desejavam estar mais perto daquele que, a partir de 

então, caso tudo corresse como o desejado pelos 

seus Guias, viria a proporcionar a eles próprios a 

oportunidade de verterem dos Céus para o solo do 
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Planeta mais algumas joias de Esperança e Trabalho, 

pela psicografia, pela clarividência (em suas 

múltiplas manifestações!), pela clauriaudiencia 

(uma das capacidades dessa bela faculdade que 

encontramos em nosso Vivaldo, é a de poder ouvir 

os “sons” inarticulados, e até mesmo lhes tocar 

pela sensibilidade tátil, sim, tocar fisicamente nas 

vibrações vivas fluídico-magnéticas provenientes 

dos “sons” espirituais das pessoas, mesmo que 

seja através de aparelhos de televisão, em Campos 

Mediúnico-Dimensionais que se encontram ‘Mais 

Além’..., apresentadas, ou não, em forma de 

gravações em mídias de DVD, ou seja, as vibrações 

espirituais das pessoas ou personagens que, 

por sua vez, já se encontram em outro campo 

de ação Dimensional, pois, se levarmos em 

consideração que as gravações, ou as imagens, estão 

fora do alcance dimensional dos seres terrenos, mas 

que estão em outras faixas de força e vibração 

eletromagnética, apesar de interagirem com os 

sentidos sensoriais humanos), e ainda pelos diversos 

tipos de fenômenos de efeitos físicos, ou mesmo 

por outras formas de serviço mediúnico com as quais 

se encontra detentor o caro Vivaldo, pela graça e pela 

misericórdia de Deus, e, particularmente, pela sua 

própria bagagem psíquica, que, apesar da sua 

“grande deficiência de ordem moral” (segundo ele, 

insistentemente, procura se colocar diante dos seus 

Amigos da Vida Mais Alta!!... – risos de André Luiz!), 

se constitui em numa excelente ferramenta espiritual 
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para os Mensageiros da Vida Maior, desencarnados 

ou encarnados, estes, em estado de desprendimento 

temporário do corpo somático, conscientemente ou 

inconscientemente, em estado de vigília ou não, 

sempre variando o caso e a necessidade, quanto a 

capacidade mental de cada um dos companheiros em 

tarefa de auxílio ao nosso amigo-médium. 

   _________________ 

 

Seguramente, muitos companheiros da Ciência humana 

haverão de se interessar sobre tais ocorrências que 

acabamos de mencionar, como pequenina forma de 

ilustrar as inumeráveis manifestações dos Seres Espirituais 

da Vida Superior por meio das faculdades mediúnicas do 

nosso , mesmo 

porque, nunca será suficiente que, cada um de nós, 

investido da toga sacrossanta dos estudiosos e interessados 

pelas coisas de Deus, façamos incursões, por menor que 

seja ela, em qualquer campo do conhecimento, seja ele 

oculto ao homem terreno, ou não. 
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A vida mental das criaturas, encarnadas ou não, viventes 

na Terra, ou não, sempre deverá ser motivo de interesse 

das Academias do mundo, pelo menos, quando começarem 

a cogitar de que, sem um sistema integrado de 

observação, estudo, análise, e comprometimento, entre o 

Plano Material e Espiritual, todas as anomalias que 

continuam a afligir os seres, como um todo, não serão 

debeladas em definitivo, pois, todas essas coisas, como 

todas as ocorrências enfermiças da vida carnal, estão 

intimamente, e inteiramente, conectadas umas às outras, 

por força da mente humana desajustada, e dos seus 

corações aviltados.  

- Espírito                                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      

(Salvador/BA, 10 de dezembro de 2015) 

   Nota do médium: Uma das ocorrências mais 

surpreendentes, e porque não dizermos das mais sinistras, 

que temos observado, não somente pela nossa vidência 

mediúnica como pela nossa própria visão carnal, é a de 

verificarmos determinados tipos de “insetos”, como o caso 

de formigas e “muriçocas”, em particular, transitarem 

de uma Dimensão espiritual inferior para uma outra 

material, a nossa mesma, vindo de lá para cá. 
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   De maneira lúcida, e perfeitamente consciente, eu tenho 

sido testemunha de quando estas criaturinhas da vida 

inferior do Planeta Terra penetram rapidamente o nosso 

campo material, e, logo a seguir, saem dele como se tudo 

não passasse de um natural movimento entre os Dois Planos 

da Vida, embora da vida inferior do plano terreno. 

   Ainda ontem, dia 09/12/2015, ao aparecer na casa de um 

certo vizinho que mora no mesmo bairro que eu, fui tomado 

de surpresa quando, ao visualizar várias “muriçocas” de 

nosso meio ambiente terreno, percebi algumas Entidades 

Espirituais de boa condição moral fazendo a devida limpeza 

do ambiente, literalmente, retirando os indesejados insetos, 

que voavam por perto, para outra Dimensão que não a 

nossa, numa perfeita varredura inseticida-intermundos, sem 

que houvesse a necessidade de “matá-las”. 

 _________________ 

   Como víamos que tudo era levado a efeito com a 

harmonia necessária, tomamos a iniciativa de pedir 

licença à nobre Veneranda, para que, na companhia 

de nosso confrade Dr. Hernani G. Andrade, que é um 

experiente investigador dos casos de reencarnação e 

um afeiçoado por todas as questões que envolvem 

da Vida Espírita, com destaque para a Mediunidade, 

fossemos dar um passeio despretensioso pelas 

cercanias da seu apartamento, que praticamente, já 

era tomada por uma infinidade de pessoas de nosso 

plano com a intenção de tomarem conhecimento do 

que estava ali a se realizar, estas, obviamente, não 

passando de Entidades espirituais que, casualmente, 

passavam pelas suas redondezas, sem qualquer 

compromisso maior com a nossa tarefa. 
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__________ 

 

A visão que tínhamos da romaria de Entidades Luminosas, que 

adentravam pelos corredores esféricos, que se estendiam portas 

afora e portas adentro, do ambiente doméstico de nosso benfeitor 

encarnado, nos assombrava pelo encantamento e pela sutileza das 

irradiações que brotavam de todos os lados. 

__________ 

   Observávamos que nos movimentávamos numa 

faixa intermediaria de vida, já que, apesar de para os 

seres encarnados ser noite, para nós, os seres 

desencarnados, era pleno dia, facultando à nossa 

Equipe de trabalho recorrer aos prestimosos raios 

solares para a obtenção de forças radiantes para a 

manutenção dos nossos equipamentos-técnicos, 

tanto quanto para a sustentabilidade de nossas 

próprias formas espirituais.  
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   Obviamente, que não tínhamos a pretensão de 

carrear desse foco luminoso, mais associado ao plano 

de vida-material dos nossos irmãos e irmãs menos 

evoluídos, embora estivessem desencarnados, toda 

a força necessária para um empreendimento de 

Excelência, porém os recursos ali amealhados seriam 

de enorme valor para o serviço em andamento, visto 

que teríamos condições de melhora a qualidade das 

energias vitalizadoras... 

   O ambiente se fazia acolhedor, talvez pela forma 

como fora desenvolvida toda a corrente de proteção 

ao largo daquela localidade, mas, com toda a certeza, 

advinha também, em proporções inalcançáveis 

mesmo para nós outros, da condição espiritual 

daqueles e daquelas que se faziam ali presentes, 

Mentores e Protetores do amigo encarnado, ora em 

atendimento.  

   Mas, não poderíamos deixar de relatar ao leitor, 

uma ocorrência deveras peculiar que fôramos 

testemunhas oculares, eu e o nosso prestimoso Dr. 

Hernani...  

   Então... 

   Pelo fato de estamos vestidos a caráter, ou seja, 

com guarda-pós de médicos, fomos interceptados 

por uma caravana de andarilhos que, à primeira 

vista, vinham em visita a alguns familiares que 

residiam em um daqueles prédios do condomínio-

residencial em que também mora o Vivaldo...  
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   Uma vez apartada por um de seus integrantes, 

uma jovem senhora aparentando presumíveis 34-35 

anos, pouco desmaterializada, mas de aparecia 

muito bonita e agradável em seus louros-cabelos e 

traços muito delicados, sem qualquer condição 

maldosa, se precipitou em nos questionar: 

   - Por acaso, não seriam vocês dois médicos?!...  

   Perdoe-nos o atrevimento, mas é que desejosos de 

uma Assistência clínica, não temos encontrado por 

aqui qualquer socorro por parte de nossas 

autoridades governamentais.  

   Logo ali à frente, temos um “monstro” de tijolos 

que seria, caso o desejassem os nossos maiorais 

daqui, uma excelente obra de benemerência 

espiritual, ou seja, um porto-seguro de assistência 

aos desvalidos do corpo e da alma, em forma de 

“Posto de Saúde”, mas, pelo visto, como os senhores 

podem ver, nada mais temos senão um aglomerado 

de entulhos, e um monte de tijolos, que, atualmente, 

serve unicamente para morada de cupins, baratas, e 

de mais um punhado de seres humanos, encarnados 

e desencarnados, em completa penúria. 
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_____________ 

   Nota do médium: Cerca de dois anos após essas 

ocorrências relatadas por André, a prefeitura de Salvador 

criou neste mesmo local um Posto de Saúde, com as suas 

dependências arquitetadas em ambiente agradável e 

espaçoso, deixando-nos claro a que a intervenção dos 

Benfeitores Espirituais, ainda àquela época, foi decisiva para 

que, agora, tivéssemos em nosso bairro acolhedor uma 

assistência médica e/ou ambulatorial, por exemplo, mais 

condizente com os valores humanitários. 

   _____________ 

   Teriam vocês condições de nos atender, com os 

préstimos de um verdadeiro servo do Cristo?  

   Por favor, socorram-nos.  

   Apesar de não termos marcado uma consulta 

antecipada, parece que as mãos do Alto nos fez vir 

até aqui em visita a alguns amigos e familiares, logo 

no dia de hoje?!!!... Um encontro verdadeiramente 

providenciado por Deus!..., vocês não acham que 

tenha sido isso?!... 

   Evidenciando uma profunda ternura, em respeito 

aos nossos irmãos e irmã que ali nos defrontavam 

com a maior veneração, tomei a dianteira, deixando 

Hernani atento para o que íamos falar, por palavras 

simples e verdadeiramente acolhedoras: 

   - Minha irmã! Seria mesmo um atentado à 

soberana capacidade de Doação do Cristo, se, de 

nossa parte, não lhes atendêssemos a rogativa tão 

sincera, versada na mais formosa inteligência acerca 
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da vida de todos nós, simples servos da vontade do 

Altíssimo...  

   De nossa insignificância, poderemos apenas lhes 

prestar os primeiros socorros, entendeu?!..., 

entretanto, primeiramente, nos passe um pouco mais 

de informações em torno de sua pessoa, já que, em 

particular, no chamou por demais a atenção, tendo 

em vista aparentemente ser a mais graduada do 

grupo que nos cerca.  

   A senhora teria algum compromisso mais grave, ou 

mais direto, com essa comunidade, se não me 

engano, do bairro de S.?!  

   Vemos, aliás, com bons olhos, a sua atitude 

corajosa em nos chamar a atenção, mas estamos 

particularmente espicalhados de curiosidade por 

tomar maiores informes a seu respeito e do grupo 

que a cerca, que nos parece tão confiante...  

   Mas, não se preocupe, não tomaremos muito de 

seu tempo em proselitismo desnecessário, apenas se 

fará oportuno essa primeira entrevista até mesmo 

por conta de um atendimento psicológico, já que a 

querida irmã deve observar que no campo das causas 

em que nos encontramos, a capacidade da nossa 

mente é sobremaneira importante para a cura de 

nossas mazelas no corpo espiritual e, obviamente, 

em nossos Espíritos. 

   Avanço ela, decididamente: 
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   - Me chamo Eulália e tenho vivido nessa localidade 

já faz alguns anos, cerca de dez anos, já que tenho 

uma parentela que reside nessa localidade, um 

ambiente residencial que tem se tornado cada vez 

mais acolhedor, desde que alguns grupos de 

espiritualistas e religiosos mudaram para cá, dando 

ênfase ao trabalho de reconstrução de suas almas 

pelo serviço na caridade, na mediunidade, e na 

fraternidade, de uma maneira geral.  

   Somos conscientes de que estamos fora do corpo, 

mas uma grande soma de nossos irmãos e irmãs, que 

transitam nessa especifica faixa de vida, sequer 

tomou consciência, ainda, de que deixaram o corpo 

carnal pelas vias da morte fisiológica.  

 

   Muitos aqui, meu generoso irmão, se encontram 

praticamente sob hipnose temporária, isso porque 

estamos confiantes que logo, logo, todos tomarão 

consciência da sua atual situação, já que, uns e 

outros, estão sendo convidados, por nobres 

trabalhadores de nossa nova Esfera Espiritual, a 

participarem de encontros informais de estudo do 

Espiritismo, para que possam tomar ciência do que 
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vem a ser a Vida Real, fora da existência material, 

por assim dizer.  

   É certo que a maioria se encontra resistente a isso, 

aliás, como seria de esperar, pois são pessoas 

comuns, sem grande elevação espiritual, e que 

vieram para o Lado de Cá quase sem vontade alguma 

de Evolução, principalmente se o assunto for sobre 

Espiritualidade... 

   Mas, como “somos pacientes”, tomaremos chá de 

camomila, e aguardaremos os desígnios de Deus... 

(Risos da jovem e dos dois benfeitores, André e o Dr. 

Andrade!). 

   _____________ 
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   Submetendo a situação inesperada à apreciação do 

estimado colega de atividades estudantis do Além, 

resolvemos conjuntamente que aquela seria mais 

uma excelente oportunidade de levar, aos corações 

sofridos dos Espíritos daquela especifica Região, a 

oferta de luz e de bênçãos que o Senhor sempre nos 

dedica a todos, invariavelmente, seja pelo trabalho 

conjugado entres as atividades do Céu e da Terra, 

pela Mediunidade-Evangélica, ou então pelo serviço 

de assistência pessoal, e intransferível, a qual todos 

estamos mais ou menos capacitados: pela oferenda 

de paz e entusiasmo, de boa vontade e de otimismo, 

pela qual deveremos tangibilizar em qualquer lugar 

que estejamos as sublimes forças Divinas, pela 

pratica da caridade, bem educada e bem sentida, 

sim, porque não há como se fazer o verdadeiro bem 

que não seja por meio de gestos singelos de parte a 

parte, sem afetação e sem qualquer manifestação de 

orgulho e vaidade que possa vir a ferir ainda mais os 

corações já tão sofridos pelas refregas da existência 

humana, ou espiritual...  

   Em síntese, essas foram as nossas honestas 

palavras ao grupo em observação, com destaque 

para a bela jovem-senhora que se mantinha atenta a 

nós dois o tempo todo, aliás, diga-se de passagem, o 

devotado amigo da parapsicologia se mostrava tão 

ansioso, quanto eu mesmo, para colocar as mãos à 

obra naquele promissor pedaço de chão (e olha, que 

aqui não vai nenhuma figura de linguagem!)...  
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   E voltando-se, ele, o Dr. Hernani, para a nossa 

interlocutora, também ansiosa por sua palavra, 

acrescenta mais alguma coisa ao bate-papo informal 

que tanto nos trouxe alegria: 

   - Muito prazer, minha irmã.  

   Somos Hernani Andrade, e esse amigo, em minha 

companhia, chama-se André Luiz.  

   Aguarde um só instante, para que eu possa entrar 

em contato com os nossos Superiores, obviamente 

que sob a aquiescência de André, para que possamos 

conseguir os recursos de proteção para o serviço de 

assistência ao seu agrupamento de amigos e 

companheiros. 

   Ela, prazerosamente sorriu, dando a entender que 

faria uma pequena reunião entre os seus e suas 

acompanhantes.  

   E nesse meio tempo, Dr. Hernani entrou em 

contato, via aparelho de comunicação, com a querida 

Veneranda, que se encontrava na companhia de 

Vivaldo, dentro de seu lar, para que ela, se possível, 

autorizasse os nossos desejos e enviasse-nos, pelo 

menos, duas sentinelas regularmente amparadas por 

equipamentos de proteção, para que pudéssemos 

dar início ao trabalho ora requisitado pelas Entidades 

familiares que ali tiveram acesso, isso dentro do 

condomínio residencial onde o nosso amigo-médium 

residia, por estarem devidamente identificadas pelos 

serviços da guarita do local. 
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   Voltando-me para o grupo de entidades enfermas, 

mas não sofridas, observo: 

   Tudo pronto...  

   Disse a todos, sempre de maneira gentil e delicada, 

que os queridos assistidos deveriam elevar os seus 

pensamentos por meio de uma breve oração, para 

que pudéssemos dar início às atividades de 

Assistência do corpo de da Alma sob o amparo de 

Jesus Cristo...  

   E, uma vez tendo feito isso, retirei do meu bolso 

um pequeno aparelho prateado, demonstrando que 

iria acionar um botão de cor vermelho-suave, 

solicitando, ainda, dos demais, que se mantivessem 

tranquilos para que a operação de “construção” da 

enfermaria virtual fosse levada a efeito com o 

sucesso desejado.  

   Então, em questão de segundos, todos nós vimos 

ser projetado, para fora do pequenino aparelho, uma 

luminosidade em ricos tons de formoso rosa-

carmim, dando assim origem a uma verdadeira 

tenda artificial, a conta de um gabinete clinico e de 

um laboratório de análises clinicas, com todo o 

aparato técnico-operacional necessário a qualquer 

tipo de incursão na esfera do corpo astral, 

inclusive com os recursos computadorizados para 

cirurgias rápidas, caso fosse necessário, acolhendo a 

todos, pacientes e a nós ambos, em agradável e 

acolhedor ambiente Hospitalar-Ambulatorial.  
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   Emocionados, os homens e as mulheres: adultos, 

jovens e crianças, quanto idosos, da nossa Esfera 

Astral, que haveriam de ser atendidos ali, passaram 

a nos aplaudir, a mim e ao bondoso Dr. Hernani, 

como se fossemos verdadeiros heróis de volta ao 

próprio seio da pátria natal... 
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Capítulo # 3 

Em Serviço de Análise 

       

   Supervisionando os trabalhos de recepção e de 

atendimento, na companhia do Dr. Hernani, passei a 

atender os pacientes logo à entrada do pequeno 

Complexo-Hospitalar, virtualizado ali, entre o largo 

corredor de estacionamento onde se posicionavam 

também os agradáveis edifícios habitacionais, a 

partir das nossas próprias emanações de mentais, 

mais as do caro companheiro, e as de dois novos 

Assistentes da Segurança que acabara de chegar sob 

a solicitação nossa, e o consentimento de Veneranda, 

além, claro, das próprias imagens tetradimensionais 

arquivadas no próprio aparelhinho que eu havia 

utilizado para o feito-maravilhoso...  
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   Logo no primeiro atendimento, quando íamos dar 

começo à análise dos casos particulares de cada uma 

das senhoras, e demais, que vieram buscar o nosso 

auxílio naquele momento, fomos tomados por uma 

surpresa bastante agradável: quando o computador 

portátil, com a sua tela-virtual projetada para o alto, 

e para fora do aparelho, como a se estender por entre 

as nossas mãos e em torno delas, começou a nos dar 

a compreender o que se passava não somente na 

esfera da condição fisioquímica dos assistidos, mas, 

inegavelmente, mostrando-nos com clareza e com 

precisão uma extensa, quanto variada, corrente de 

pensamentos múltiplos que traziam consigo 

características de tonalidades e qualidade variadas e 

outros aspectos da estrutura psicológica dos que ali 

começavam a serem atendidos, não havendo, por 

mim e pelo Hernani, qualquer empecilho na obtenção 

da prescrição médica, que, obviamente, ficaria a 

cargo de um médico habilitado, como era o meu caso 

em particular, pois apesar de eu não pertencer 

àquela específica Região Espiritual, trazia sempre em 

minha posse uma credencial que me dava as 

condições “morais”, e não somente técnicas, para 

servir como um graduado Agente da Saúde de Nosso 

Lar, aliás, que fique aclaro para o leitor e a leitora 

que a Obra de Chico Xavier, pelo menos nestas 

Regiões do Espaço onde nos encontrávamos, era 

bastante conhecida pelos seus habitantes, embora 

nem todos e todas se afinassem com as ideias da 

Literatura do Espiritismo, até porque, como disse a 
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jovem-loura, nem todos os Espíritos ali se davam 

conta da Nova Realidade Astral que levavam!... 

 

   A nobre senhora desencarnada, apresentava-se à 

nossa percepção, e a dos nossos equipamentos, num 

estado geral bom, pelo menos na sua parte física, 
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propriamente dita, entretanto, deixava-se exposta, 

por assim dizer, na sua situação psicológica, com 

uma tendência acentuada à perfeita neurastenia, o 

que, ao nosso olhar, ficou evidenciado pelo grande 

contingente de forças mentais escuras em volta de 

seu sistema reprodutor (a área do centro genésico 

– no baixo ventre), e mais acentuadamente, com um 

percentual muito intenso de lipídeos no sistema 

cardiovascular (a área subordinada ao centro 

cardíaco – no coração e artérias meridianas do 

corpo caloso), dando origem, de forma irreversível, a 

um ataque fulminante do miocárdio.  

 

_____________ 

   Nota do médium: Acerca das cores do campo mental dos 

Espíritos, que somos todos nós, não existe de nossa parte 

qualquer intenção de desconsiderar a raça negra, por 

exemplo, do Plano Material, apenas e tão somente levamos 

em consideração o aspecto obscuro: ‘o lado sombra ou o lado 

luz’, segundo Jung, da natureza-Transcendental!!... 
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__________________ 

 

 

Um Estudo mais detalhado sobre os ‘centros de forças do 

perispírito’ e as suas ligações-magnéticas com as glândulas 

endócrinas do corpo material, poderá ser encontrado em 

nossa primeira (1ª.) obra mediúnica e de pesquisa: 

, além da sua 

correspondência com as cores, e em alguns casos com as 

suas respectivas nuanças, da aura humano-espiritual.  

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

__________________ 

   Ou seja, nesse primeiro atendimento, tivemos a 

nossa frente uma mulher-madura, linda fisicamente, 

que já estava com os “seus dias contados” na 

Região Espiritual onde habitava... 

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


                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 130 

Ed. E-book: 
2016-21 

   É certo que, tanto na Terra dos mortais quanto 

na Terra (s) dos Seres espirituais, e vejamos que, 

do Lado de Cá, as coisas que afetam diretamente a 

saúde do corpo e da mente se ampliam com mais 

gravidade e extensão, quanto em profundidade, por 

conta de nossa vigilância emocional, estamos 

sempre atuando de forma mais expansiva e 

mais decisiva sobre as ocorrências da nossa 

própria vida celular e/ou neuronal, quando, nem 

sempre, será possível, da parte de qualquer um, 

debelar de maneira célere um problema qualquer de 

natureza enfermiça, até porque: “milagres só quem 

faz é Deus”. 

   Em todo caso, será preciso, da parte de cada um 

de nós, seres humanos comuns em transito pela 

Terra ou nos Planos Invisíveis, estarmos batalhando 

pela própria Elevação-Moral, e estarmos também 

conscientes de que toda cura-real, seja ela interior 

ou exterior, haverá de passar, primeiramente, pela 

necessária cobertura do coração já pacificado em 

Jesus Cristo, invariavelmente generoso, e cheio de 

amor. 

   O amor, meus irmãos, será sempre a ferramenta 

precisa, quanto necessária, para que extirpemos de 

dentro de nós mesmos toda e qualquer chaga, seja 

ela de fórum moral ou material, naturalmente nos 

capacitando para o amor equilibrado e sensato, 

saudável e prazeroso, pelo estudo sistematizado, 

embora não rigoroso, do Evangelho de Jesus Cristo 
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pelas lúcidas diretrizes de Allan Kardec, quanto pelas 

de Chico Xavier, por exemplo.  

   Como não possuíamos as credenciais necessárias 

para lhe prescrever qualquer medicação via oral, já 

que não tínhamos ali como acessar o banco de dados 

da Secretaria de Saúde daquela Região fronteiriça à 

Crosta terrena, que certamente haveria de possuir os 

seus dados clínicos, imprimimos o resultado de nosso 

rápido exame e passamos a “bola da vez” para o 

querido Dr. Hernani, que em sua última encarnação 

fora Engenheiro, que já a aguardava em uma das 

pequenas saletas dispostas no largo corredor virtual 

ao centro do pequeno laboratório, para que aviasse 

uma pré-receita que, certamente, ela levaria para o 

seu médico-particular, ou, pelo menos, ao servidor 

geral, responsável pelo serviço de atendimento às 

senhoras daquela Região Espacial. 
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   Mais tarde, passadas umas três (3) horas após o 

primeiro atendimento, já tendo em mãos o resultado 

de todos os casos ali observados, procurei colocar o 

querido Hernani a par de cada uma das Entrevistas-

Clínicas realizadas, naquela tarde de sol agradável 

que parecia nos convidar a um revigorante banho de 

mar!... 

_____________ 

   Nota do médium: Pode parecer algo contraditório o que 

André narra, a respeito dos serviços da Saúde Pública nessa 

Região Espiritual, mas, segundo entendemos aqui, apesar de 

ele poder dar Assistência aos Espíritos dessa área, mas não 

poder lhes prescrever uma simples medicação, lembra-nos 

os casos muito naturais dos Serviços de Saúde Móvel das 

nossas capitais terrenas, de maneira que, geralmente, as 

pessoas são atendidas por médicos e enfermeiros 

capacitados, mas que raramente estão autorizados a 

prescreverem medicações, ou, pelo menos, modificar a 

prescrição original do paciente. 

   É forçoso considerarmos que esta Região do Astral, a qual 

se reporta André Luiz, na companhia do querido Dr. Hernani 

Andrade, nada mais é do que “um pequeno passo Além” 

de nossa própria região física, no que podemos até deduzir 

que a vida por ali, a rigor, não se Eleva em quase nada em 

relação da que vivemos por aqui, já que ele mesmo enfatiza 

que, embora as tecnologias utilizadas por ele surpreendam 

os clientes, em torno, não chega a deixá-los tão “satisfeitos” 

assim, por também se encontrarem, até aquela presente 

data, carentes até mesmo de uma simples assistência clínica, 

pois o grito de socorro deles e delas era pela falta de um 

Posto-Médico a altura do bairro (espiritual!). 

_____________ 
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Vejamos então o resumo de alguns dos casos: 

Sumariamente impressionado 

com a situação daquela mulher, muito bonita, e de 

corpo escultural, com traços finos, e gestos muito 

elegantes, passei a notar em sua tez facial uma 

ligeira pigmentação de tonalidade avermelhada, 

sobressaindo em sua pele de cor rosa-suave, como a 

lhe denunciar a descendência reencarnatória no Sul 

do Brasil.  

   Naturalmente, que levamos aqui em consideração 

as suas emanações (pigmentações) áuricas, que 

sempre seguem de bem perto todas as criaturas, 

possibilitando que qualquer pessoa, com uma certa 

capacidade psíquica, encarnada ou desencarnada, 

possa lhes visualizar a identidade fluídica, seja por 

meio de imagens ou quadros vivos de sua vida atual 

ou passada, tanto quanto por meio de projeções 

magnéticas de tonalidades diversas, que, por 

sua vez, apresentam-se carregadas, em sua 

intimidade, pelas forças naturais da fisioquímica, da 

neurofisiologia, e até mesmo da genética. 

   Alguns desses interessantes e curiosos casos de 

defeitos encontrados na aura humano-espiritual, 

que merecem a atenção de todos os interessados no 

assunto, são descritos de maneira muito lúcida pela 

Dra. Barbara Ann Brennan, também uma eficiente 

médium clarividente, em duas de suas envolventes 

obras: “MÃOS DE LUZ” & “LUZ EMERGENTE”, 
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ambas pela Editora Pensamento, sem contar que o 

Vivaldo traz, em si mesmo, excelentes potenciais 

mediúnicos para a percepção de tais irradiações do 

Campo de Energia Humana, dos encarnados e dos 

desencarnados, de uma maneira natural e bastante 

eficiente, geralmente, apresentando-se para ele de 

maneira espontânea, sem a necessária utilização de 

equipamentos ou de recursos mais avançados da 

Mecânica e da Eletrônica do nosso Plano, e, até certo 

ponto, do Campo Material. 
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   Solicitei que a irmã me falasse algo a respeito do 

que sentia e do que pensava, já que não fora por 

outro motivo que ali estava a nos solicitar a ajuda 

clínica.  

   Quando então, a bela jovem senhora desencarnada 

iniciou o seu rosário de queixas:  

   - Doutor! não tenho mais tempo para nada, nem 

mesmo para arrumar o meu cabelo..., acredito estar 

vivendo um drama, “sequer imaginado, ou vivido, 

por qualquer outra mulher”.  

   Na minha condição de mãe zelosa e atenta, tenho 

sido vítima de grande infortúnio diante das queixas 

reiteradas de meus pobres filhinhos que ficaram na 

Terra, hoje, sem qualquer apoio moral, ou mesmo 

afetivo, do próprio pai, que atualmente se encontra 

nos braços de outra mulher, por sua vez, dando-me 

isto agora como paga ingrata de tudo aquilo que lhe 

entreguei, de me mim mesma, em forma de carinho, 

de amor, e dedicação...  

   O infeliz, Deus me perdoe, parece estar com o 

demônio no corpo.  

   Só tem olhos para aquela desqualificada!... 

   Após meditar por alguns segundos nas palavras da 

querida enferma, voltei-me para ela, direcionando a 

minha visão para o centro de seus dois grandes olhos 

verdes, quando comecei a lhe ministrar o receituário 

que se fazia mais adequado: 
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   - Minha irmã! Sabedora que és de que já não mais 

se encontra no corpo de carne material, parece-me 

que por outro lado continua a desenvolver, de forma 

irrefletida, o sentimento de posse em torno daqueles 

que deixou para trás, pela perda do antigo corpo 

perecível.  

   Sabemos, que não se trata de uma questão tão 

simples esquecer o passado, mas faz-se necessário 

que tenhamos um pouco mais de calma em relação 

aos nossos conflitos de ordem íntima, caso contrário 

poderemos vir a acarretar gravíssimos problemas 

para a nossa nova morada fisiológica, como seja, o 

nosso corpo espiritual (perispírito).  

   Devemos reconhecer, que aqui, nas Regiões do 

Invisível, não prescindimos de maior prudência e de 

mais extensa vigilância, quanto aos distúrbios 

endócrinos e aos grandes percentuais de glicose e 

sódio em nosso organismo físico-astral, que sem uma 

atenção mais sábia e mais atuante de nossa parte, 

na questão da personalidade geralmente muito 

enferma e atrasada, haverá de nos trazer problemas 

incontroláveis para a nossa vestimenta psico-bio-

física, mesmo porque estamos também em Planos 

Materiais, muito embora em outros aspectos e 

modelos de vibrações.  

   Dessa maneira, posso lhe dizer, ou a irmã se 

consulta urgentemente com um psicólogo idôneo, ou 

acabará por sofrer “outro” ataque do coração e 

haverá de fazer uma nova viagem..., por meio de 

uma segunda e desnecessária desencarnação, e a 
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demandar para províncias, talvez, quem sabe, menos 

aquinhoadas de belezas naturais do que esta na qual 

a senhora, pela bondade de Deus, se vê em 

acolhedora transição. 

   No mais, tome esse chá...  

   E procure manter a mente ocupada, com coisas 

úteis!..., e as mãos em atividades produtivas para o 

bem geral.  

   Busque também, se é que posso lhe aconselhar 

algo neste sentido, um novo relacionamento...  

 

   EU sinceramente acredito que com um novo amor 

em sua vida, “para se preocupar”, a querida irmã 

haverá de largar do pé de seu ex-marido, e ainda 

desafogar os seus filhinhos, que ficaram no campo de 
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experiência física, de tantas lágrimas improdutivas, 

tanto suas quanto deles mesmos. 

   Obviamente, uma vez a senhora se encontrando 

em melhores condições emocionais, após um tempo 

mais ou menos prolongado de descanso e tratamento 

especializado, embora procurando fazem alguma 

atividade que lhe seja útil moralmente, por menor 

que ela seja, não acredito que a amiga se furtará ao 

acolhimento dos seus familiares que ficaram na Terra 

no próprio coração, somente que dessa vez de uma 

maneira mais equilibrada e menos irascível, ainda 

que por intercessão misericordiosa à distância...  

   Mas, apenas para que não me tenha na condição 

do vigário sem a devida experiência, nos casos de 

confissão auricular, podemos lhe recomendar, com o 

maior carinho e com todo o respeito, o Estudo da 

obra de nossa própria (modesta) lavra: “Nosso 

Lar”, pelo Chico Xavier, quando pude trazer à público 

as minhas pobres experiências pessoais no universo 

do antigo lar terreno. 

   Vá em paz e fique com Deus.  

   Diagnóstico e tratamento: A nossa irmã R. C. A, 

residente no bairro de S., em Salvador/BA (da Esfera 

Espiritual), nascida na região Sul do Estado de Santa 

Catarina (no Brasil), é portadora de excelentes 

qualidades morais, a beneficiar-lhe as condições 

gerais do organismo celular, entretanto, por força de 

uma vivência mais estreita e dilatada nas faixas 

inferiores da mente, relacionada aos centros de força 
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genésico, gástrico e básico, que acabará por 

prejudicar-lhe as coronárias, deve se submeter o 

quanto antes a uma Despolarização no Campo da 

Memória, para que venha, com a benção do 

esquecimento (temporário) desviar a sua atenção 

mais direta dos entes queridos que deixou para trás 

em sua última encarnação no solo da Terra Material.  

   Recomendo-lhe encaminhamento imediato para o 

, em Uberaba/MG (da Esfera 

Espiritual), aos cuidados do Dr. Inácio Ferreira, 

quando o estimado benfeitor tratará de lhe preparar 

o Espírito para uma nova reencarnação sobre a face 

do planeta material, se bem que dessa vez por conta 

de uma programação Maior. 

   Embora esteja em condições razoáveis para o 

cumprimento de determinadas tarefas no seu novo 

retorno ao ninho terrícola, esta nossa irmã não 

prescindirá de um núcleo familiar distinto ao do que 

transitou na sua última encarnação. 

   Com esta providencia, cremos que a sua nova 

personalidade irá se beneficiar pelo esquecimento 

natural, sem o bloqueio mental sugestionado por 

equipamentos técnicos de nossa Esfera de atuação, 

que geralmente agem de maneira mais agressiva no 

conjunto de células cerebrais e endócrinas do corpo 

astral, apesar do alto controle por parte dos Agentes 

Médicos Espirituais, da sua vida anterior, com isso, 

lhe possibilitando um envolvimento maior com outras 

esferas de pensamento e de sentimento, quando 
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passará a nutrir novos ideais diante da sua imensa 

família humana, obviamente que sem perder os 

vínculos do coração e da saudade com aqueles e 

aquelas criaturas que lhe são altamente caras, desde 

os tempos recuados da civilização brasileira, e que 

integravam o conjunto de Espíritos que faziam parte 

de sua parentela carnal mais próxima. 

   Registro final: A paciente foi por mim entregue 

aos cuidados do Dr. Hernani G. Andrade, saindo 

ela da Clínica-Virtual com o breve prontuário de 

encaminhamento às competentes Autoridades de 

Saúde da referida Região geográfica-espiritual. 

_____________ 

   Nota do médium: Segundo André Luiz me deixou 

informado, no caso dessa irmã, se ela fosse colocada de 

volta, por força da reencarnação programada, dentro do 

mesmo grupo de Espíritos familiares da última romagem pela 

vida material, ela haveria de falir na sua tarefa de se Elevar 

em sentimento dentro do natural conjunto de serviços a que 

está vinculada, por força dos compromissos inadiáveis 

de amar a todos e não apenas a alguns poucos, pois 

provavelmente não conseguiria de desvencilhar dos pesados 

fluídos do sentimentalismo-doentio que caracteriza a sua 

condição atual humano-espiritual. 

   Uma vez aconchegando-se ao ambiente fluídico de sua 

próxima parentela carnal, que em verdade seria a mesma do 

passado recente e remoto da vida brasileira, trataria de se 

justapor a eles e, quase que num gesto mecânico, embora 

autorizado pela sua própria mente algo enferma, faria de 

tudo para não mais sair do estranho-conforto no que vem se 

arrojando de séculos em séculos. 
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   _____________ 

   Uma 

jovem mulher negra aparentando os seus 25-30 anos 

de idade, de pele saudável, cabelos longos e 

trançados, e com um porte jovial e atlético, após 

passar pela varredura psicrométrica de praxe, e sem 

perder o seu natural bom humor, passou a nos 

relatar algumas das suas atuais angustias, pelo 

menos as que mais lhe preocupavam no momento, 

às quais passamos a anotar em nosso banco de 

dados portátil... (um minicomputador que projeta 

imagens, sons, odores e outros efeitos virtuais 

intimamente relacionados ao próprio quadro de 

saúde apresentado pelo paciente em atendimento. 

Não seriam estas as suas emanações fisioquímicas, 

propriamente ditas, mas várias imagens que surgiam 

projetadas por uma espécie de aparelho interativo 

entre os dois espaços de interação física, do plano 

mental dela e o de nossa atuação, a nos possibilitar 

uma observação criativa do que, a rigor, estaria 

ocorrendo por dentro de sua própria constituição 

biomolecular e neuronal), equipamento este que 

estava ligado ao Ministério da Saúde e Espiritualidade 

da Cidade ‘Nosso Lar’: 

   - Meu querido irmão, tenho me movimentado ao 

máximo para retirar da minha mente e do meu 

coração tamanho desejo...  

   Perdoe-me, o senhor: Dr. André Luiz, mas este 

momento é muito precioso para mim para que eu 

perca a oportunidade de ser socorrida pelos seus 
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inestimáveis valores médicos, tão somente por conta 

de uma vergonha ou de uma timidez, coisas que tem 

feito parte de minha vida..., eu creio que isso 

aconteça por causa do meu signo... – Risos e 

ambos... –, já que tenho nascido e morrido sob o 

manto dele por diversas vezes!...  

_____________ 
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   _____________ 

 

O MAIOR MÉDIUM DA HUMANIDADE 

 

   Nota do Médium: Segundo o querido André, esta amiga 

do Mundo Espiritual já lhe conhecia pela obra mediúnica por 

Chico Xavier. 

 

   _____________ 

   A verdade é que não paro de pensar no meu antigo 

esposo que deixei na Terra dos encarnados, algo que 

ocorreu há mais de vintes anos.  

   E ainda assim, após um longo período de 

reciclagem e grande martírio íntimo, continuo a 

desejá-lo e a “senti-lo”, como se ele mesmo estivesse 

ao meu lado, acontecimento este quase que diário e 

minha atual existência.  
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   Já fiz de tudo, ou quase de tudo: meditação, yoga, 

acupuntura, sem contar o trabalho quase exaustivo 

no que me entreguei nos últimos meses, em um  

Centro Espírita perto de minha atual residência, aqui 

mesmo no Plano Espiritual, onde eu resido com mais 

duas amigas minhas que vieram para cá, faz cerca 

de dez anos, cada uma de nós.  

   Não saberia lhe dizer ao certo, mas toda noite eu 

tenho a impressão de estar sendo visitada, não só 

por mãos “invisíveis”, mas também por um corpo 

carnal (“sólido como o nosso...”), cheio de calor e de 

tesão, mas também completamente despojado de 

integralidade; ou seja, tão sutil que praticamente não 

chego a lhe visualizar com perfeição, mas apenas um 

vulto disforme e “quase” sombrio. 

_____________________ 

   Notemos, que logo nessa passagem da narrativa 

dessa irmã espiritual, ela faz a observação de que o 

“ente invisível” que insistentemente lhe acompanha 

os passos, e lhe faz sentir desejos sexuais, inclusive 

lhe levando muitas vezes ao orgasmo, apresenta-se 

numa condição “quase sombria”. 

   Precisamos entender, e claro que com base nos 

estudos de André Luiz (por Chico Xavier), em: “NOS 

DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE”, pela Editora da 

FEB, que essas situações de êxtase sexual de baixa 

qualidade, mesmo as pessoas estando a uma certa 
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distância uma da outra (e aqui damos o exemplo da 

masturbação mal conduzida e/ou mal sentida!...), 

geralmente, estão atreladas a forças morais de baixa 

conduta, entretanto, como muito bem tem nos sido 

lecionado pelos Benfeitores & Amigos Espirituais de 

Vivaldo (São Luis IX), e que foram os mesmos de 

, os casos da 

Sexualidade Transcendental de Ordem Moral 

Elevada (e aqui já foi mencionada a masturbação... 

bem sentida e bem conduzida!..., levando ainda 

em consideração o atual sexo virtual, tão difundido 

e utilizado por muitos nos tempos modernos!!...), 

estão seguramente subordinados às forças sublimes 

do verdadeiro Amor e da Paixão, da Sensibilidade e 

da Ternura, do Carinho, do Afeto, e do Respeito, com 

isso, e por esta razão mesma, não havendo ou não 

deixando qualquer rastro de conflito psicológico entre 

os seus agentes espirituais, parceiros da Eterna Luz, 

estejamos encarnados e/ou desencarnados, que se 

entregam com segurança ao 

. 

   

Pelos Espíritos                                                    

_____________________ 
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   Não sei mais o que fazer, tais sensações passaram 

a me assaltar até mesmo no trabalho, onde passo 

quase todo o dia e, agora, tenho que me esconder 

em determinados minutos do dia com medo de que 

algum colega me veja na condição inusitada de pleno 

“orgasmo”...  

   Sim, porque o sinto tão próximo a mim que chego 

a me sentir possuída sexualmente por ele, ou por 

esta criatura invisível. 

   O que fazer, nesta situação, meu bom doutor?!... 

   Após alguns momentos de reflexão, fiz algumas 

colocações, tendo a minha frente aquela pobre 

criatura a desejar, com toda a sinceridade de seu 

coração, que eu lhe minimizasse as suas intensas 

aflições morais: 

   - Minha querida irmãzinha! Muito me deixa feliz a 

sua demonstração de confiança à nossa pessoa muito 

desvalida, que, apesar do título de doutor que 

carrega, tem apenas mínimas cotas de boas horas 

sacrificadas aos necessitados.  

   Mesmo assim, diante dessa minha tamanha 

incompetência, procuraremos fazer o melhor ao 

nosso alcance, não é mesmo?!... – Nesse momento 

ela derramou lagrimas pelos seus belíssimos olhos 

verdes!... 

   E para começarmos esse nosso agradável bate-

papo, muito despretensioso de minha parte, que 

devemos conduzir na condição de amigos do coração 
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do que propriamente entre um médico e seu cliente, 

podemos lhe assegurar que seu problema “não é dos 

mais graves” (risos soltos de André Luiz!...), mesmo 

porque você acaba de informar a sua intenção não só 

de buscar alguma ajuda externa, ou clínica, como, 

principalmente, interna, toda moral, no caso aqui o 

serviço de caridade aos necessitados que chegam  

tão carentes e necessitados de quase tudo aos 

Centros Espiritistas, mesmo nessa nossa Dimensão 

Invisível aos olhos dos humanos carnais... 

   Na Crosta da Terra, e mesmo por estas bandas da 

Vida Imperecível, a querida irmã seria levada a conta 

de uma demente, ou mais apropriadamente na de 

uma enferma vítima de “esquizofrenia”, quadro esse 

levado, geralmente, em consideração pelos médicos 

especialistas nesta temática por causa da grande 

ignorância que trazem consigo mesmos acerca da 

Vida Verdadeira, a qual, naturalmente, todos nós 

somos levados a crer não somente pelas evidencias 

pessoais de muitos, pelos menos dos mais lúcidos e 

esclarecidos, como é o nosso caso em particular, mas 

como também pela própria capacidade da Ciência 

Moderna em averiguar e de aferir as questões de 

transcendência relativamente à Alma Humana.  

   Perdoe-me a digressão um tanto espaçosa (risos 

de André!), porém não poderia deixar de lhe informar 

que o seu lado “sombra”, ou então, a figura sombria 

a qual se reporta com tanta veemência nada mais é 

do que o seu saudoso esposo, que, em processo de 

hipnose semi-consciente, deixa o corpo carnal, que 
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lhe vale como uma verdadeira rede de proteção, 

para, em momentos inoportunos, vir lhe fazer a 

companhia indesejada, trazendo junto com ele as 

mais diferentes formas de sensações, num êxtase 

doentio, no qual chega a nobre amiga a perceber 

fisicamente por intermédio do orgasmo fisiológico, no 

seu corpo espiritual. 

   Teríamos aí apresentado, nada mais do que um 

quadro natural de encontro astral, porém o que nos 

deixa em certa prontidão seria exatamente o fato de 

estarem vocês vivendo... um “conflito”!...  

   Usamos de certa postura ao lhe esclarecer que se 

trata de determinados eventos acontecidos em 

“momentos inoportunos”, sem com isso agredirmos 

o caráter todo romântico da situação. 

   Sexo é Vida, tanto na Terra dos homens-terrenos 

quanto do Lado de Cá da Eternidade. 
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   O que lhe irá caracterizar a essência, na forma de 

utilização, nada mais será que o sentido oculto do seu 

agente causador e/ou receptor, ou dos parceiros em 

comunhão das forças sexuais em atuação.  

   Neste caso todo particular, caberia à companheira 

adestrar melhor as suas próprias emoções, passando 

a transmitir ao companheiro reencarnado nada mais 

do que pensamentos de “esperança”, munindo-o de 

um otimismo saudável.  

   Assim, a amiga estará decididamente contribuindo 

tanto para ele quanto para você mesma, com o 

néctar da vitória da Vida em relação à morte 

material, que, em realidade, nunca existirá, senão 

em frações de instantes, quando um ou o outro 

companheiro que se ame verdadeiramente estará ou 

poderá estar, momentaneamente, vivenciando 

experiências diversas, mas intimamente correlatas, 

já que Espacialmente, absolutamente, ninguém se 

separa de ninguém. 

   O amor sempre une, enfim, ela jamais separa as 

almas que se nutrem dele mesmo para a execução 

de determinadas tarefas, sejam próximas umas das 

outras ou “distantes”... 

   Para lhe ser sincero, a querida irmã está numa 

situação até que “privilegiada”, haja vista que, após 

vinte anos de desencarne, o seu antigo companheiro 

ainda continua pensando na sua figura de mulher e 

amiga, como se nada, ou praticamente nada, tivesse 

se modificado em suas vidas...  
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   Como você pode ver, muito embora o pequeno 

constrangimento nos assaltos de sua presença 

“sombria” (novamente risos do Benfeitor!...), mesmo 

que em momentos inoportunos, ambos estão ou 

continuam vinculados por fortes laços de simpatia e 

afetividade.  

   Não é mesmo?!... 

   Ou será que a prezada irmã desejaria que ele lhe 

esquecesse de vez?!... (Risos novamente, agora de 

ambos!...). 

   - Deus do céu?!...  

   Nem me diga isso, Dr. André... (Risos de ambos 

novamente!...). 

   Sendo assim, minha irmã, fique mais tranquila e 

continue com o seu esforço diário de renovação 

pessoal.  

   E bola para frente..., se é que a amiga gosta de 

futebol!... (muitos risos de ambos!...).  

   E de minha parte, já lhe libero para, dentro de suas 

possibilidades, quando tiver mais tempo em torno de 

seus afazeres familiares, profissionais e educativos, 

ir ao encontro dele na Crosta da Terra, passando 

então a lhe proporcionar, com a sua presença afetiva, 

agora mais física do que propriamente astral, pela 

aproximação dos seus fluidos aos dele no campo de 

matéria mais densa onde ele se encontra atualmente, 

também um pouco mais de paz e de equilíbrio nas 

emoções, mesmo porque, como observei em sua fixa 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 151 

Ed. E-book: 
2016-21 

cármica em nossos Registros, já fazem quase vinte 

anos que não se encontram...  

   Sendo assim, mãos à obra e boa sorte na sua nova 

experiência pessoal. 

_____________ 

   Nota do médium: Existiu aí um lapso de tempo entre os 

dez anos que essa irmã se localiza nessa específica Região 

Espiritual e a sua desencarnação, ocorrida há vinte anos, ou 

da separação material entre ela e o seu companheiro que se 

encontra ainda encarnado. 

 _____________ 

   Vá com Jesus, minha filha, ore bastante e trabalhe 

sem esmorecimento. 

   Diagnóstico e tratamento: A nossa paciente 

L.R.C., nascida na região Sudeste do Brasil (interior 

do Estado de São Paulo), desencarnada por acidente 

automobilístico na capital, agora residente no bairro 

de S., em Salvador/BA (Espiritual), retorna ao meio 

terrestre por orientação clínica.  

   É possuidora de Transtorno Bipolar (simples), sem 

maiores repercussões na área do entendimento e da 

lógica.  

   O seu sentimento mantém-se equilibrado, apesar 

dos desconfortos dos transes esporádicos.  

   Como havia a possibilidade de aumento do conflito, 

pela perda de proximidade com o agente causador 

(reencarnado), nós optamos pelo seu retorno ao 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 152 

Ed. E-book: 
2016-21 

contato humano, após, aproximados, vinte anos sem 

contato com ambiente terrestre.  

   A situação clínica é naturalmente reversível, com 

as devidas aplicações de magnetismo na área do 

bulbo raquidiano, devendo continuar com o serviço 

na caridade.  

  Registro final: Passou a paciente pelos cuidados 

do Dr. Hernani G. Andrade, com o seu devido 

encaminhamento clínico para um atendimento em 

Centro Espírita de sua Região do Astral, portador de 

amplos conceitos de magnetismo.  

   O seu companheiro reencarnado, também será 

atendido pelas equipes de Assistência Magnética.  

   Não há registros de obsessões complexas, haja 

vista serem pessoas muito simples, não portadoras 

de grandes males morais.  

   Ambos são médiuns, com capacidades acentuadas 

na especialidade da psicofônia e dos efeitos-físicos. 
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_____________ 

Recebemos, então, a visita da paciente R., que 

chegou-nos sob o amparo fraterno do seu esposo, de 

iniciais B.A.S, que passou a nos relatar um caso 

muito curioso em relação ao seu filhinho enfermo, 

possuidor de uma estranha morbidez, causadora de 

graves problemas familiares no Mundo Espiritual e 

ainda na faixa de existência dos encarnados.  

   Segundo o relato do genitor, a pobre criança, pela 

noite, sai de casa em estado de completa hibernação 

hipnótica, como um verdadeiro agente das sombras, 

deixando para trás o seu corpo astral, em completo 

estado de sonambulismo torturante.  

_____________ 

   Nota do médium: Devemos estar lembrando de que 

estes são pacientes desencarnados atendidos por André Luiz 

e pelo Dr. Hernani Andrade em plena Região da Salvador 

Espiritual, havendo Centros Espíritas por Lá, embora cada 

um atuando segundo o conhecimento e a natureza do caráter 

de cada fundador-dirigente, levando em consideração que, 

aqui, não estamos tratando de uma Dimensão Elevada, mas 

de uma determinada Região do Astral que fica especialmente 

muito próxima da Crosta terrena. 

   _____________ 

   Segundo nos informa os consulentes, a criança, de 

seus 13 anos, passa a idealizar por inspiração (já que 

em seu estado normal atrai para si o respeito e o 

carinho de todos por se tratar de um jovem sem 
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grandes vícios morais!...) uma série de atentados 

contra todos aqueles e aquelas que, a partir de então, 

de alguma maneira, passam a assaltar o seu próprio 

estado íntimo como vítimas reais dos seus “sonhos” 

maquiavélicos.  

   A situação se apresenta de forma continuada à 

aproximadamente um (1) ano, quando os seus pais 

passaram a observar que ao deitar, e após alguns 

minutos de transe, só observavam em sua cama uma 

forma-plástica, caracterizando o seu corpo físico-

astral, sem qualquer mobilidade, no entanto com os 

característicos respiratórios e cardíacos normais, ou 

seja, sem grandes alterações fisiológicas.  

   Vigilantes, passaram a partir daí a se aproximarem 

do leito do filho, na tentativa de ouvir algum tipo de 

murmúrio da criança que, de alguma forma, pudesse 

lhes dar algum indício da natureza do desvio do 

caráter emocional do mesmo, já que, por orientação 

da professora da mesma, acharam por bem levar o 

caso a um especialista (segundo a nobre educadora, 

o jovem passou a relatar aos coleguinhas de classe 

que de algum tempo para cá nutria um certo prazer 

em criar “imagens” e pensamentos criminosos, ao 

mesmo tempo que passava a ter grande prazer em 

cometer assassínios e crimes variados, dizendo ele, 

inclusive, instigado por sua “natureza intima”).  

   Fora quando, assim, obtiveram êxito no sentido de 

ouvir vozes inarticuladas em torno do rosto e do 

busto do filhinho amado, como a de várias pessoas 
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gritando e chorando ao mesmo tempo, numa grande 

algazarra de terror e perturbação. 

   Procurando imprimir um tom carinhoso e sem 

qualquer formalismo que pudesse caracterizar de 

minha parte algum tipo de superioridade, passamos 

a nutrir àquela família (inclusive à jovem criança, que 

houvera sido trazida em corpo mental, pela Equipe 

Espiritual sob os nossos cuidados, e que se mantinha 

sempre em atenção aos nossos possíveis chamados 

mentais...) com palavras de otimismo e incentivo ao 

Estudo-Evangélico: 

   - Meus queridos amigos! sinto-me na condição do 

inválido espiritual, que apesar da imensa vontade em 

servir e ajudar, muitas vezes se encontra na condição 

mais de resgatar do que de oferecer, embora, de uma 

maneira geral, todos somos capazes de realizar e 

produzir alguma coisa de útil na vida de alguém..., 

se vocês me entendem!...  

   No entanto, sob as bênçãos do Amado Altíssimo, 

procurarei fazer o meu melhor, contribuindo com a 

sua família com alguma orientação que possa vir a 

lhes minimizar as dores que são, verdadeiramente, 

morais... E não, como muitos poderão pensar, 

exclusivamente de ordem mediúnica, ou ainda 

fisiológica..., embora devamos deixar claro que no 

fundo de cada anomalia, mental ou física, por 

exemplo, sempre nos depararemos com algo que 

tenha a ver com o plano das ideias, a rigor, de caráter 

mediúnico, visto que, em qualquer lugar do Universo 
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que estejamos, sempre estaremos capacitados 

receber, doar e intermediar pensamentos e emoções, 

enfim, meus filhos, já que posso pressentir nos seus 

quadros mentais que, antes de mais nada, vocês 

estão mesmo é desejosos de socorrerem o corpo e 

não, verdadeiramente, como seria o ideal, o Espírito 

de seu filho bem amado.  

_____________ 

  

Quando uma única criança ou jovem se desvia, por esquecimento 

de nós mesmos, é como se toda a Sociedade humana se 

estremecerce pelo frio angustiante do parasitário                             

sentimento da derrota.                                                      

_____________ 

   E está exatamente ai o problema de milhões e 

milhões de irmãos e irmãs nossos que, ao 

constituírem o nobre santuário doméstico, só se dão 

conta da real possibilidade de algum Crescimento 

para Deus, na intimidade de sua família e na de sua 

prole, quando já se veem diante de problemas tão 

aterrorizantes como esse, que causam perturbação e 

enorme sofrimento para todos os envolvidos, sejam 

eles familiares ou amigos.  
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   Então, fazemos a pergunta que não quer se calar: 

Porque não iniciar o matrimônio, seja nas Esferas 

Espirituais Mais Altas ou nas Dimensões mais 

próximas do Planeta, com aquele desejo ardoroso em 

fazer cumprir o 6º. Mandamento de Deus, que nos 

diz para: “Não desejarmos a mulher (o homem) 

do próximo”?!...  

   _____________ 

   Nota do médium: No decorrer de nossos vinte (20) anos 

de humilde tarefa na mediunidade muito bem embasada na 

Educação Espírita, temos observado que tanto o homem 

como a mulher estão ainda terrivelmente atrelados às forças 

perversas das Regiões inferiores do Orbe planetário, 

levando-lhes, uns e outros, a tormentosos problemas na 

área da própria Sexualidade, atormentando-se de maneira 

praticamente irreversível, no caso de uma específica 

reencarnação e de outras que virão ao longo do caminho que 

tenhamos que percorrer no Plano Material ou em outros 

Planetas, a gerarem mais angustia e mais infelicidade 

para todo o grupo familiar, por exemplo, produzindo 

dessa maneira um círculo vicioso, e quase sem fim, de seres 

espirituais, momentaneamente reencarnados na Terra, por 

exemplo, com personalidades tão perturbadoras quanto 

muito perversas. 

  Por um Estudo mais profundo e adequado da natureza 

mental e emotiva de cada um de nós, na atualidade da vida 

familiar, social, e comunitária da existência terrena, não 

temos dúvidas que haveríamos de nos Desvendar a 

psicologia, verdadeiramente, psicopata, certamente que 

da grande maioria dos homens e das mulheres que habitam 

a Terra Material. 

   O mundo inteiro precisa de paz, quanto de luz. 
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     _____________ 

    Se todos fizéssemos dessa maneira, mesmo que 

em pensamento, cremos que já estaríamos dando 

largos passos para uma melhor aceitação de nossas 

responsabilidades familiares e um grande salto 

na compreensão de formarmos caracteres morais, 

dentro do próprio lar, com isenção de qualquer ânimo 

doentio que, por certo, uma vez surgindo, ou melhor 

dizendo, continuando a se manter em nossa relação 

familiar, haverá de trazer graves conflitos de ordem 

emocional e psicológica, e porque também não 

dizermos psiquiátricas, tanto ao companheiro ou 

companheira, quanto aos filhinhos do coração, que o 

Nosso Pai Celestial, o Provedor Maior de todos os 

Bens Imortais, providenciou ao nosso cuidado.  

   Nesse meio tempo, percebemos que o quadro 

cardíaco-emocional no genitor a nossa frente 

começou a se alterar... Sem que ele se desse conta 

da nossa sutil observação, acionamos um pequenino 

dispositivo em nossa mesa de atendimento para que 

o ar condicionado passasse a ejetar no ambiente um 

agradável aroma de calendula, que, na condição de 

anestésico-natural, passaria a tranquilizar os ânimos 

de todos, inclusive do próprio filhinho que se 

encontrava ali em nossa presença, sob a ação 

magnética de atenciosos Técnicos de Nosso Lar. – 

Com relação ao anestésico-natural, o usamos não 

pelo fato de o paizinho do jovem garoto estar com 

qualquer distúrbio de ordem gastrointestinal, no 

entanto, a partir daquela rápida entrevista, haveria 
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ele, com certeza, de passar a ter “problemas”... 

(Risos). 

   Não estamos aqui na condição de guru ou coisa que 

o valha, mas tão simplesmente como um amigo 

sincero que vê nas criaturas não mais que queridos 

irmãos e irmã de senda Imortal, e é por este motivo 

que me sinto à vontade para ser sincero com vocês 

dois...  

   Por favor, seria imperioso que deixassem de ser 

apenas “peças” de um perigoso jogo de xadrez, e 

passassem, os dois, imediatamente a buscarem 

dentro de si mesmos, com a ajuda do Evangelho, as 

causas do conflito que hoje envolve o lar de vocês, 

já, lamentavelmente, atingindo o próprio filhinho que 

tanto amam.  

   Seria pedir demais que buscassem ajuda e conforto 

num Centro Espírita?!...  

   Acredito, que com as pregações Evangélicas que 

haverão de ver e ouvir, moldadas no mais criterioso 

ajuste aos Ensinos de Allan Kardec, e naturalmente 

formuladas por pessoas de caráter idôneo, 

haveriam de contribuir imensamente com a causa de 

suas próprias chagas, que, diga-se de passagem, 

inadvertidamente estão ambos a vivenciar com o 

maior deleite e o total desplante.  

   Como disse a poucos instantes, eu haveria de ser 

muito sincero e assim o faço de coração aberto às 

suas próprias argumentações. 
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   Assustados pelas minhas palavras algo enérgicas, 

nenhum dos dois, o pai e nem a mãe, tiveram 

qualquer coragem de contra-argumentar, mediante a 

exposição surpreendente das causas do problema em 

questão.  

   E assim, dei continuidade: 

   - Isso mesmo!... como já podem notar, o seu 

filhinho amado nada mais tem que um verdadeiro 

conflito de idéias entre o que é certo e o que é errado, 

pois já percebeu, no convívio com vocês, que a vida 

pode, ou “é”, uma fantasia, onde podemos perpetrar 

todo o tipo de crime sem darmos conta a quem quer 

que seja... tudo sob a tutela da falsidade e da 

irresponsabilidade...  

   Sem nada contar para vocês, ele tem se 

aproveitado do grande manancial de vitalidade que 

ora se faz portador, pela característica de jovialidade 

que traz em si mesmo, para juntamente com outros 

comparsas, que arregimentou durante seus 

deploráveis passeios noturnos, subtrair a vida de 

outras personalidades encarnadas em nosso 

meio ambiente, e desencarnadas na Dimensão 

dos “vivos” da Terra, se é que podem me 

entender, contribuindo visceralmente em seus 

desencarnes prematuros por força de crimes 

perpetrados contra os seus corpos espirituais ou 

físico-astrais. 
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   Mediante essas ocorrências, peço encarecidamente 

que se voltem imediatamente aos caminhos da paz 

interior e do respeito mútuo.  

   Sem isso jamais encontrarão a felicidade de vocês 

dois, quanto de seu filhinho amado. 

   Se possível, e se assim o desejarem, usem os 

preciosos recursos da oração e procurem estudar 

juntos o Livro espírita: O Evangelho Segundo o 

Espiritismo, quando poderão abreviar, em muito, os 

seus conflitos passionais e os desajustes psicológicos 

da criança em atendimento. 

   E rapidamente, enquanto o esposo já saia de nosso 

gabinete, carinhosamente declinamos ao ouvido da 

senhora recém atendida a informação: de que ela 

estava “grávida”.... de outro parceiro.  

   Ela, sem nada comentar, olhou-nos lacrimejante e 

disse em tom seco, apontando para o companheiro: 

“Ele é um canastrão”.  

   E assim foram embora. 

   Apenas procuramos nos aquietar intimamente com 

uma prece a Jesus, endereçando aos atendidos muita 

fé e esperança no Alto, embora, por minha vez, 

prevendo o lamentável desfecho daquela história que 

acabáramos de testemunhar... 

    Diagnóstico e tratamento: Foram atendidos os 

três (3) consulentes: mãe, pai e o filho (em 

desdobramento apomérico).  
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   Todos, inicialmente, nascidos em nosso meio 

Dimensional na Região sudeste do Brasil (interior de 

Minas Gerais), agora residindo no bairro de S., em 

Salvador/BA (da Esfera Espiritual) por contingências 

financeiras. 

     _____________ 

   Nota do médium: Pelo que André Luiz nos apresenta, 

verificamos que os mecanismos de nascimentos e das 

mortes não se processam de maneira definitiva, tanto na 

Terra como nas suas Dimensões Espirituais, como se tudo se 

interrompesse diante de um quadro estático e inamovível, 

sim, não a morte definitiva... 

   Mas, em verdade, a Vida se movimenta e se desenvolve 

de maneira ininterrupta, num elo contínuo de encarnações e 

desencarnações infinitamente variáveis, tanto para “cima” 

como para “baixo”. 

        _____________ 

   Foram tratados sob a atenção de três Entidades 

Veneráveis de Nosso Lar que se encontravam 

justapostas à nossa própria organização mediúnica, 

transmitindo-nos mentalmente todas as ocorrências 

pessoais, e de ordem moral, de que eram partícipes 

cada um deles.  

   Apenas, procuramos orientá-los a aderirem aos 

propósitos de Jesus Cristo pelo convite à reforma 

moral e ao Estudo do: “O Evangelho...” de Allan 

Kardec, que certamente haveria de lhes possibilitar 

uma maior tranquilidade espiritual junto à Casa 

Espírita de sua conveniência, para a retomada do 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 163 

Ed. E-book: 
2016-21 

equilíbrio, particularmente no da casa mental da 

criança, o filho do casal. 

    Registro final: Segundo a análise psicoscópica e 

psicometrica que fizemos da posição mental dos 

genitores, não vimos uma solução imediata para a 

situação do pequeno enfermo, ainda que sob a nossa 

acolhedora assistência espiritual.  

   O caso será encaminhado ao sábio e competente 

Dr. Inácio Ferreira no “Hospital dos Médiuns”, para 

que ele possa dar o seu balizado parecer psiquiátrico, 

antecipando, entretanto, de que a situação gástrica 

da genitora requer cuidados especiais, por motivo de 

uma deflexão do aparelho digestivo causada por 

insidiosa obsessão por parte do próprio companheiro, 

que lhe transmite petardos magnéticos de baixíssima 

qualidade por sobre o seu próprio sistema vago 

simpático. 

     _____________  

   Nota do médium: Recomendamos aos nossos amigos 

leitores que estudem a excelente obra “HOSPITAL DOS 

MÉDIUNS”, pelo Espírito Domingas, do médium Carlos A. 

Baccelli, da Editora LEEPP, Uberaba/MG. 

        _____________ 

   No que lhe haverá de causar uma gravidez 

extremamente difícil.  

   Por sua vez, ela própria está a lhe atingir (ao 

companheiro!) direto no centro genésico (gônadas) 

com uma insidiosa carga de vibriões mentais, a lhe 
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fomentar ainda mais os desvios morais na área da 

sexualidade, num caso singular de obsessão 

recíproca, com repercussão na vítima-menor, no 

caso, o filho único, este com sérios distúrbios de 

origem psicológica, nutrindo-se, por sua vez, das 

emanações em conjunto tanto do pai quanto da sua 

querida mamãe.  

   Segundo as nossas Autoridades Maiores, o próximo 

bebê (gerado a partir de uma relação extraconjugal), 

caso chegue a nascer com saúde regular, já que as 

emanações mórbidas dos seus pais e ainda de seu 

pequeno irmão também já estão lhe atingindo em 

cheio na área do coração em construção, será um 

Espírito (uma personalidade) de Alta envergadura 

espiritual que traz a incumbência de minimizar o 

quadro de desequilíbrio familiar sob a nossa atenção, 

isso após seja conduzido, pelas mãos da própria 

mãezinha-enferma, esta que se encontra do Lado de 

Cá da Vida, já a outra mulher, parente de sua 

genitora, já se encontra reencarnada no solo 

terrestre – façamos um parêntese, para dizer que o 

outro da genitora na verdade já está encarnado na 

da Terra na condição de uma mulher, sua parente, 

que ao se desligar do corpo material pelo sono 

fisiológico traz consigo mesma todos os implementos 

masculinos, e por essa razão, uma vez vindo a se 

relacionar com a mãe do pequenino, foi possível lhe 

proporcionar uma nova maternidade, embora esta 

já esteja no nosso Plano Espiritual!! –, e que facultará 

a todos um intrincado Esquema de oportunidades 
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no quadro cármico de todo este grupo Espiritual sob 

observação-terapêutica.  

 

   Vale fazer a ressalva de que a própria Entidade 

reencarnada na Terra (o novo bebe!) é que, mesmo 

na condição de vivente no solo físico do Planeta, é o 

Espírito que traz as melhores condições morais para 

a realização de um desfecho vitorioso, mesmo que 

em longo prazo... Ou seja, ele será gestado no Plano 

Espiritual por essa mãezinha que está atualmente 

desencarnada, a eventual mulher-adultera, do grupo 

familiar formado por: pai, mãe e filhinho-enfermo, 

porém ele será realocado numa existência humana, 

quando passará a viver no Plano Material, se bem que 

unido ao grupo espiritual pelos laços complexos de 

família que acabamos de verificar!... 
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_________________ 

 

A vitória do Amor estará finalmente assegurada sobre a 

face da vida planetária, quando, definitivamente, 

estivermos todos conscientes de que ela, a Vida, é uma 

obra perfeita de Deus que nos permite Crescer em 

compreensão e em tolerância, nos Elevando o próprio 

Espírito à condição de Anjos Perfeitos, detentores de 

Inteligência, Caráter e Sentimento Puro, nunca crescente 

constante de Evolução.                        

_________________ 

   E assim, damos por encerrado o nosso presente 

Capítulo, informando às leitoras e aos leitores amigos 

que todas as pessoas atendidas naquela tarde foram 

socorridas não somente de maneira laboriosa por 

recursos de análise do sangue, da medula espinhal, 
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e de pareceres acerca da metabolização do sistema 

endócrino e vascular do corpo perispiritual, 

 (algumas 

delas estando em uso na Crosta planetária, embora 

em condições menos avançadas das que temos à 

nossa disposição!...), que certamente não serão 

declinadas em respeito da ética-mediúnica que todos 

devemos ter aos procedimentos clínicos e médicos 

especializados do Mundo-carnal, já que nesta atual 

reencarnação o nosso querido médium, Vivaldo, não 

possui qualquer título acadêmico da área da Saúde 

humana, e também por nossa pessoal Assistência 

magnética quanto pela do prestimoso e sábio amigo 

Hernani G. Andrade. 

______________ 

Nota do médium em 17/07/2021: 

   Hoje, uma vez pudendo apurar melhor o texto de 

André, ficou-nos claro que o Espírito, “o filho da eventual 

mulher-adultera”, terá ou já está tendo uma Vida-Dupla 

Espiritual, como reencarnado tanto no solo da existência 

terrena quanto no da Espiritual. 
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Capítulo # 4 

TCM – Transcomunicação 

Mediúnica 

    

   De coração aliviado por termos cumprido com a 

nossa obrigação, a de servirmos àquelas senhoras e 

senhores, quanto jovens e idosos, que buscava na 

nossa presença a Companhia do Senhor, na condição 

de Assistentes da Medicina-Espiritual, passamos a 

desmanchar a nossa Tenda Hospitalar-Virtual, agora 

acionando o pequeno interruptor do aparelho portátil 

na posição inversa à da anterior, mobilizando forças 

mentais tanto nossa quanto dos dois Assistentes da 

Segurança, que deu aos nossos olhos emocionados a 

impressão de estarmos manuseando variadas e 

pequeninas partículas luminosas oriundas de nossas 

próprias ondas mentais e emocionais, projetadas 
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por meio do próprio aparelhinho em minhas 

mãos, dessa maneira consagrando, de uma maneira 

inédita para os seres daquela Região Espiritual, pelos 

(agora) felizes pacientes que ainda se encontravam 

nas proximidades, o mais formoso e encantador 

movimento de luzes e de cores, quanto de imagens...  

   Dispensando, assim, as duas Sentinelas, para que 

pudessem retornar aos cuidados de Veneranda, eu e 

o estimado Dr. Hernani, fomos caminhando de volta 

na direção do apartamento do caricioso irmãos e 

amigo Vivaldo – devemos sempre estar lembrando 

aos nossos leitores encarnados, e porque não dizer 

os desencarnados, também!..., que ele, em verdade, 

em Espírito, surge para nós, para os seus Amigos 

Espirituais, como um verdadeiro Comandante da Luz 

Divina, montando o seu formoso garanhão, intrépido 

e corajoso, embora também muito lúcido, sábio e 

previdente, a nos entreter os olhos e os corações pela 

beleza de sua própria e muito delicada constituição 

perispíritual, meio anjo e meio general, ora arrogante 

e tenaz, como há de ser com todo intrépido e 

destemido marechal de brigada, e ora doce e suave, 

meigo e gentil, como qualquer sentinela “alada” dos 

sagrados Reinos do Altíssimo!... –, seguindo por 

entre as Entidades de nosso Plano de ação que se 

acotovelavam umas nas outras, na intenção de fazer 

a visita tão aguardada há horas, sim, porque foram 

raras as criaturas astrais que tiveram a coragem de 

se retirarem dali, embora devamos dizer que outros 

afazerem poderiam ter que realizar...  
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_________________ 

  

 A Estátua de , lhe caracteriza com a audácia 

dos grandes heróis e generais das fabulas antigas..., 

entretanto, a sua alma meiga e bondosa também lhe faz 

realçar a delicadeza inapreciável da aura e da 

personalidade dos Anjos Alados da Vida Superior                        

do Infinito. 

Num estudo adequado do nosso Livro de # 4: “CIÊNCIA 

DOS ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”, pela mediunidade 

de Vivaldo P. S. Filho, cremos que todos e todas, em 

alguma medida, poderão se ilustrar e compreender sobre 

algumas das surpreendentes e complexas ocorrências 

transcendentais que fazem parte da história atual dele 

mesmo, do médium, que se trata da atual reencarnação 

do glorioso . 

_________________ 
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   Fora quando, de súbito, percebemos na fila indiana 

algumas pessoas do nosso convívio mais estreito, 

dentre elas vimos a querida D. Yvonne do Amaral 

Pereira, uma médium muito respeitada em nosso 

movimento espiritista pela enorme contribuição que 

ela deu no campo da Literatura Mediúnica quanto 

da assistência espiritual e moral aos mais sofridos 

dos Dois Planos da Vida.  

  

Yvonne A. Pereira & Prof. Dr. Hernani G. Andrade. 

   Quando tomei a dianteira do amigo Hernani na 

intenção de lhe fazer as honras: 

   - Minha querida amiga!..., há quanto tempo não 

nos víamos!...  

   Será que foi preciso que um dos nossos vitoriosos 

médiuns viesse quase a desencarnar de susto, para 

que a querida irmã nos desse o ar da graça?!... (risos 

de todos...).  
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   Aqui, nos encontramos entre amigos, sendo assim, 

por favor, apresente ao Dr. Hernani a nossa amiga, 

que lhe acompanha nesse momento crucial para o 

Vivaldo... – o que não foi feito de pronto por ela, 

certamente porque teria o que nos falar sobre outras 

ocorrências... 

   - Muito bem, queridos amigos, já que nos pegaram 

de surpresa... pois, na verdade, tínhamos a intenção 

de lhes procurar, pois a nossa estimada Veneranda 

havia nos enviado antes um gentio recado para que 

entrássemos em contato direto com vocês dois, pois, 

segundo essa amada Benfeitora, a que todos nós 

amamos com profunda veneração, os amigos 

estariam iniciando um trabalho com a participação 

mediúnica do queridíssimo Vivaldo, este já bastante 

conhecido dentre aqueles e aquelas que se dedicam 

à , mesmo porque nos 

enturmamos com ele desde o seu primeiro trabalho 

psicográfico ao lado do Chico (Livro # 1), da grande 

mentora d´Espérance, e do querido Doutor Adolfo 

Bezerra de Menezes, quando agora nos colocamos à 

disposição dos Guias da Humanidade.  
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_________________ 

  

Veneranda (Pseudônimo utilizado por Santa Isabel de 

Aragão na obra: “Nosso Lar”, de André Luiz/Francisco C. 

Xavier, da Editora FEB). 

Por intermédio de Vivaldo P. S. Filho, esta grande 

Benfeitora da Vida Maior produziu em parceria com 

Emmanuel (reencarnado) o Livro de # 10: “LUZ A 

FRENTE”, com Espíritos Amigos.                        

_________________ 

   Segundo ela mesma nos informou, ela me 

recomendaria a vocês dois por intermédio de uma 

carta que escreveria pessoalmente.  

   Aliás, eu estou curiosa para saber se a carta foi 

realmente escrita?!... 

   - Realmente, recebi uma missiva da parte de nossa 

Instrutora, no entanto não tive tempo até agora de 
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lê-la, mediante as ocorrências que tomaram corpo de 

forma inusitada, já que apesar de estarmos mais ou 

menos cientes do que travava o nosso médium, em 

sua vida pessoal, não tínhamos a ideia exata de que 

o caso pudesse vir a se agravar por meio de tamanho 

conflito familiar.  

   Perdoe-me, minha amiga..., mas, vá lá, me fale 

você mesma do que se trata... 

   Nesse meio tempo, antes de dar início ao assunto 

que tinha a ver com o trato feito entre ela e a querida 

Venerada, D. Yvonne providenciou a apresentação da 

sua companhia para o nosso conhecimento, algo que 

foi pedido anteriormente, mas que não teve uma 

providência imediata da parte dela – como vimos 

mais acima, aliás, eu percebia pelos olhares do amigo 

Hernani que ele não parava de imaginar quem seria 

aquela emblemática criatura ao lado de D. Yvonne... 

Risos...!!...  

   Tratava-se de uma jovem Entidade de nome 

Tatiana que, agora por nosso intermédio, em uma 

vida passada, segundo a própria medianeira do: 

“Memórias de um Suicida”, obra esta pela FEB, teria 

sido a personalidade da famosa escritora erradicada 

na França, em meados do século XIX, 

, que, ainda, e segundo a própria Yvonne nos 

fala, havia sido uma devotada amiga do Codificador 

do Espiritismo, Allan Kardec. 

   Entusiasmado e muito admirado pela Revelação 

surpreendente, o amigo Hernani, que se encontrava 
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bem ao nosso lado, segundo ele mesmo, na condição 

do um estudante bisonho à cata de novas Instruções, 

particularmente no que se referia ao tema das Vidas 

Sucessivas, sorria largamente diante de competentes 

mestres. 

 

Vemos aqui uma imagem de George Sand,                      

acessada do Google. 
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   E continua, a querida Benfeitora Espiritual: 

   - Primeiramente, acerca de nossa George Sand (a 

Tati de agora, vemos nela mesma uma excelente 

oportunidade de podermos escrever para a Terra, 

numa linguagem mais próxima da juventude e com 

as características excepcionais dessa grande e 

competente escritora “francesa”, o que dará ao nosso 

médium uma ótima oportunidade de registrar, por 

suas faculdades hiperfísicas, algumas das mais 

interessantes demonstrações da Vida Espírita, por 

uma linguagem mais apropriada aos nossos jovens e 

aos adolescentes. 

     _____________ 

   Nota do médium em 17/07/2021: Não vou negar que eu 

até me iniciei na recepção de uma obra pela psicografia pela 

Autoria de George Sand, porém não avancei, ou não 

avançamos, neste esforço por não termos tido ume espécie 

de Intuição para que viéssemos  a dar curso ao trabalho 

Entre os Dois Mundos, visto que ele seria de responsabilidade 

personalidade atual de George Sand, já reencarnada, então, 

o que me demandaria um certo esforço de persuasão para 

que tanto ela, já reencarnada, quanto a sua atual genitora 

viessem a me permitir realiza-lo...  

   _____________ 

   Apesar dela, a querida Sand, se apresentar à sua 

visão clarividente com a sua última personalidade 

encarnada (antes da Transposição Reencarnatória 

ocorrida em meados do mês de outubro de 2014), de 

Tatiana M., poderá naturalmente registrar, pelos 

seus implementos psíquicos, as facetas de sua 
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reencarnação ao tempo da França do século XIX, sem 

contar, obviamente, com o imenso prazer que deverá 

sentir por estar em conexão íntima e estreita com 

uma personalidade tão importante para o nosso 

movimento espiritualista, em decorrência de sua alta 

cultura e do seu grande potencial revelador acerca 

de suas experiências vividas ao lado do Codificador 

da Doutrina Espírita. 

_____________  

   Nota do médium: Em dezembro de 2015 tivemos a 

informação de que George Sand/a Tatiana M. já havia 

tomado o corpo de uma jovem senhora residente no interior 

do Estado de Minas Gerais. 

   Um estudo adequado e muito atento em: “O Livro dos 

Espíritos”, especialmente na sua 1ª. Edição de 1857, 

como devidamente publicada no ano 2013 (O # 13: do 

século de São Luis de França... E o # 20: do século de 

Vivaldo), em sua versão original, e também bilíngue, pela 

Editora da FEB, na pergunta de # 198, à pág. 87: que 

racionalmente corresponde ao: mês (8) de agosto da 

desencarnação do Rei Luis IX de França, no século XIII, e 

ainda ao: exato mês (7) de julho da sua Reencarnação 

Programada como Vivaldo, já no século XX, isto segundo e 

com a ajuda matemática-chave: Numérica, Literária & 

Editorial, da , exatamente 

como vem sendo desenvolvida no decorrer de nossas obras 

psicográficas, algo que está em sincronismo com a atual 

Missão de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), haverá 

de proporcionar aos investigadores da Reencarnação, tanto 

no Brasil como no exterior, um valioso entendimento sobre 

ferramenta técnica-espiritual que conhecemos como a: 

Transposição Reencarnatória, visto que o próprio Chico 
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Xavier, quando encarnado na Terra, já havia mencionado 

dessa possibilidade, embora sendo realizada por Espíritos 

inferiores, e isso ele fez a alguns de seus bons e leais amigos. 

 

   Quanto ao # 198, da questão do: “O Livro dos Espíritos”, 

na sua primeira edição de 1857, deixaremos a sua devida 

Decodificação, pelo menos por enquanto, a cargo de algum 

amigo espírita, que, cremos, esteja havido por mais Estudos 

e mais Investigação. 

   Com isto, fica-nos evidente de que São Luis IX, mais tarde, 

haveria de voltar reencarnado no solo da vida planetária 

para realizar as devidas revisões, ou antes, as necessárias 

adaptações aos textos originais de Allan Kardec 

(desenvolvendo-o), que foi o seu pupilo ao tempo do 

Espiritismo nascente, em meados do século XIX, um como o 

Codificador encarnado e o outro como o Decodificador 

desencarnado, evidentemente que sem desconsiderar, sob 

hipótese alguma, a própria reencarnação do Codificador 

como o querido , em Pedro Leopoldo, 

Minas Gerais, no ano de 1910, a maior antena psíquica que 

a Humanidade já conheceu. 

   _____________ 
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   E em relação à carta que lhe fora enviada pela 

Instrutora querida, por Veneranda, acreditamos que 

ela tenha lhe colocado a par de que nós duas 

estaríamos, sim, muitíssimo interessadas em 

participar da empresa ora iniciada por vocês dois, 

mesmo porque o nosso estimado Professor Hernani 

G. Andrade já seria, por si só, um grande estimulo 

para que pudéssemos pegar “as nossas malas e 

bagagens” e demandássemos na direção das Esferas 

Espirituais mais Elevadas do Planeta e, encontrando 

com os nossos Instrutores da Vida Maior, lhes 

implorasse pela graciosa oportunidade em lhe fazer 

companhia, mesmo que fosse apenas para lhe ouvir 

as palavras, sempre judiciosas e esclarecedoras, 

tanto acerca do Espiritismo como da Psicobiofísica, 

matérias que foram sempre do seu mais sincero e 

entusiasmado interesse. 

 

O Dr. Hernani ao lado de Chico Xavier. 
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   Meio que encabulado, o Dr. Hernani desconversou 

o assunto em torno de sua própria pessoa (risos de 

André!), quando aproveitamos para formular uma 

pergunta à jovem Tatiana, que ouvia tudo com a 

maior atenção e respeito, embora não perdendo o 

seu natural bom humor e espontaneidade: 

   - Tati! Acredito que possa lhe tratar com essa 

intimidade, já que a partir de agora, segundo estou 

compreendendo, passaremos a atuar juntos na 

esfera do psiquismo do médium Vivaldo!..., aliás, o 

que para mim será um prazer imenso, haja vista 

poder ter ao meu lado não somente a grande 

escritora George Sand, mas, e principalmente, uma 

jovem tão linda e atraente, com seus encantos de 

menina-moça... (Risos gerais)... 

  

Os Espíritos de Luz voltam do Além para auxiliar São Luis IX,                

já reencarnado, como Vivaldo. 
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   Vimos, aí, a jovem irmãzinha ficar completamente 

ruborizada, mas sem perder a direção da conversa 

que se fazia agradável, entre outros companheiros 

que se entrechocavam na fila que seguia na direção 

do recinto doméstico de nosso anfitrião fragilizado, 

Vivaldo, arrematou ela: 

   - Pode deixar Dr. Hernani, farei o possível para não 

lhe decepcionar as expectativas em relação ao meu 

esforço de aprender e estudar, junto a companheiros 

tão carinhosos e tão generosos, como é o caso do 

senhor mesmo, de André Luiz e da nossa estimada 

amiga particular Yvonne Pereira, sem contar, 

obviamente, com o acolhimento emocional e mental 

do nosso amado amigo reencarnado que, pelo andar 

da carruagem, depois de tantos mimos, haverá de se 

levantar firme e forte para o Serviço Inadiável com 

Jesus. (Novamente, risos de todos!). 

   - A amiga – arriscou perguntar o Hernani –, 

segundo pude perceber da apresentação de Yvonne, 

se apresentará ao nosso médium, Vivaldo, com as 

características físico-astrais de Tatiana, como em sua 

última reencarnação no Brasil, no entanto o seu 

pensamento estará sendo desenvolvido a partir dos 

registros mentais da antiga personalidade George 

Sand, que foi uma escritora fluente em cultura e em 

versatilidade...  

   Então, como se daria tal fenômeno?  

   Será que poderíamos afirmar que aí você se 

apresentaria à ele, ao certo, por uma espécie de 
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TCM, ou seja, por meio de uma Transcomunicação 

Mediúnica, segundo o termo já conhecido na 

Parapsicologia Moderna?!...  

   A nossa alegre amiguinha pensou por alguns 

minutos, quando então passou às suas colocações 

inteligentes: 

   - Segundo o noss André Luiz, em suas perquirições 

e análises em torno da mente espiritual, o 

pensamento volátil do homem, tanto encarnado 

quanto desencarnado, movimenta poderosas 

forças interiores sugestionáveis ao infinito, 

emitindo e recebendo vibrações diversas e distintas 

em correntezas incomensuráveis de ondas de luz, 

partículas estas impregnadas pelo poder do 

sentimento do amor, ou até da maldade, dessa 

maneira seguindo um curso direto ao seu objetivo 

traçado inicialmente, pelo desejo ardente de seu 

idealizador, compreendendo que todos nós, sem 

distinção, somos magnetizadores, pelo menos 

magnetizadores em potencial, pois a palavra 

cunhada pelos sábios antigos leva a crer que o 

possuidor desse poder todo especial haverá de 

possuir também algum conhecimento em relação à 

sua técnica, embora isso seja um tema para futuros 

estudos, pois, na verdade, na verdade (ridos da 

benfeitora!), para se aplicar um 

nada mais haveremos de possuir, dentro do 

próprio coração, 
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   Então, dentro desse contexto de hiper-partículas 

de prótons e elétrons, neutros, raios gama, e outras 

tantas propriedades mentais do nosso Espírito 

Imortal, propriedades, estas, ainda inéditas nos 

compêndios das Academias do mundo de matéria 

transitória, verificaremos uma forte, quão poderosa, 

propensão de qualquer sujeito, adstrito ao desejo 

íntimo, de facultar em si próprio o mais perfeito 

sistema de comunicação, jamais desenvolvido, ou 

experimentado pelo homem comum existência na 

Terra Material.  

   Entendamos: “homem comum”, apenas, e tão 

somente, no sentido restrito da palavra, já que, como 

nos afirmam os Ensinamentos Espíritas, somos seres 

espirituais nascidos com a perfeição intrínseca em 

nosso próprio psiquismo ou, pelo menos, a perfeição 

relativa... E a par desses conceitos, da divina 

procedência de nossas Individualidades, poderemos 

afirmar, com segurança precisa, de que temos em 

nosso apoio o objeto de interesse dos mais 

renomados investigadores da paranormalidade em 

todos os mundos da criação: o Perispírito.  

   Este Corpo do Espírito, modelagem perfeita que se 

manifesta de mil maneiras diferentes e em aspectos 

fisiológicos e fisioquímicos variados, dentro mesmo 

da sua incalculável multiplicidade de manifestação, é 

capaz de providenciar-nos os mais impressionantes 

feitos e os mais maravilhosos fenômenos de que a 

literatura-ficcionista do Planeta Terra já produziu ou 

continua a intermediar entre os Agentes da Ciência e 
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da Cultura nos Planos Diversos do Invisível e os 

amigos reencarnados no Plano terreno, seja por 

intermédio dos filmes hollywoodianos, por exemplo, 

ou pelas páginas da literatura especializada. 

   Temos a intenção, se o senhor permitir, de 

fazermos algumas incursões astrais com o médium 

na intenção de não só lhe ministrar alguns exemplos 

em torno dos diferentes tipos de transmissão 

telepática, por conta de uma mediunidade de efeitos 

intelectuais, quiçá as de efeitos-físicos, como na de 

nos instruir a todos em torno de tão palpitante 

recurso da fenomenologia mediúnica, e anímica, 

afeta a qualquer ser espiritual, muito embora não 

tenhamos grandes recursos de ordem pessoal, além 

da falta de tempo preciso e necessário para um 

estudo mais detalhado sobre tal questão, então, 

acredito que poderemos vir a acrescentar algo ao já 

conhecido pelos nossos confrades no plano material, 

em linhas mais especializadas. 

   A Transcomunicação Mediúnica, ou, se assim o 

desejarmos, simplesmente a TCM, poderá ser 

uma excelente ferramenta de trabalho nas mãos de 

nossos grupos de serviço e estudo, já que nos faculta 

excelentes oportunidades de manipulação e de 

aferição do próprio intercambio mediúnico, que já é 

algo espetacular, acentuado, em si mesmo, pela 

observação precisa dos intrínsecos mecanismos 

telepáticos, ou das irradiações-teledinâmicas. 
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   E, fazendo uma repentina pausa em nossa 

conversa, ela mesma se adianta em exclamar: 

   - Ops, André!... Chegou a nossa vez!... O médium 

querido nos aguarda o carinho. 

   Então, prazerosamente, eu e mais o Hernani, na 

companhia de dona Yvonne Pereira e Tatiana, demos 

entrada ao recinto doméstico de nosso estimado 

medianeiro que se encontrava sob a proteção direta 

de Veneranda, do Dr. Bezerra, e ainda sob o olhar 

atento e caricioso de Alexandre Dumas.  

_________________ 

 

A fotografia acima foi tirada em novembro de ano de 2015.  

Um aspecto muito curioso da Transmissão Mental Entre os Dois 

Mundos (Transcomunicação Mediúnica), é o fato de Vivaldo sempre 

estar em conexão estreita com a sua benfeitora Veneranda por 

meio da imagem acima, o da rosa, moldura esta talhada pelas 

mãos dos homens encarnados, mas intimamente sugestionada pelas 

Forças Superiores da Vida Maior.                               

_________________ 
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   O ambiente estava singularmente coroado por 

emanações fluídicas de intenso brilho, a transmitir 

aos presentes um acolhedor estado de encantamento 

e simpatia mútuas, isso, obviamente, não somente 

em decorrência da presença dos generosos Guias do 

médium, como muito particularmente por força das 

suas inumeráveis visitas espirituais, formadas desde 

aquela manhã de quinta-feira por uma plêiade de 

formosas Entidades da Cultura, da Arte e da Ciência 

do Espaço.  

   Ele, o Vivaldo, entregava-se naturalmente e sem 

maiores dificuldades aos nossos cuidados, mesmo 

estando em presença de familiares encarnados que, 

de alguma maneira, infelizmente, lhe traziam 

problemas de ordem afetivo-obsessiva, traduzindo 

de maneira desconcertante o afeto que ele lhes 

dirigia em forças muito tenebrosas da Alma-enferma, 

sem qualquer consideração da parte deles em relação 

a posição de Vivaldo como um médium que, a 

despeito de tudo, vinha seguindo pelos Caminhos 

do Evangelho..., sim, porque todos mais ou menos já 

sabiam como ele vinha procedendo em relação à sua 

nova tarefa no mundo, quando, inclusive, já haviam 

tomado conhecimento das belíssimas cartas que ele 

mesmo havia recebido da parte de dois dos grandes 

amigos pessoais de Chico Xavier: o Dr. Carlos A. 

Baccelli & Dr. Elias Barbosa...    

   Ele não só pressentia a nossa presença como, 

inclusive, passava a manter um estado maior de 

receptividade, pela oração contrita e íntima.  



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 187 

Ed. E-book: 
2016-21 

_________________ 

 

Os quadros surpreendentes de obsessões complexas, entre 

pessoas encarnadas, sem dúvida, poderão ser atenuados, 

extintos, ou mesmo potencializados, nesta última 

situação, caso haja qualquer sentimento mórbido entre 

uma pessoa e a outra, o sujeito ativo e o passivo, quando 

um estará na condição de emissor das descargas 

pestilentas oriundas de sua mente enfermiça, e o outro na 

condição de receptor (mesmo que “inocente”!) das altas 

doses de elementos corrosivos que haverão de lhe tolher a 

vontade, a saúde, senão a própria vida.                                                

_________________ 

   Fora neste exato instante que passou a ouvir, pelas 

telas invisíveis de seus tímpanos físicos, a nossa 

palavra, toda ela versada na ternura e no carinho do 

pensamento generoso de seu Guia Chico Xavier, que 

se encontrava a distância do local: 
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   - Estamos fazendo o possível para que você não 

desencarne agora.  

   Veja, meu filho, quantas mãos a lhe favorecer o 

socorro generoso do Mestre... – nesse instante, ele 

passou a visualizar correntes de maravilhosas 

energias diamantinas movimentadas por miríades de 

luminosas mãos de Médicos Bondosos e Angelicais, 

na movimentação de fluidos curativos de nosso Plano 

em torno de seu perispírito.   

   Aproveite, meu querido amigo, os nossos recursos 

salutares-terapêuticos e mantenha a sua calma, pois 

que tudo vai dar certo!... 
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_____________ 

   Nota do médium: Sinceramente, naqueles momentos 

que antecederam a esta intervenção magnética, eu me via 

como uma pequenina e indefesa ave prestes a sair de sua 

gaiola e abrir voo na direção do infinito, pois sentia a morte 

carnal me espreitando de muito perto. 

  Foram inúmeras as vezes que me vi diante de uma 

desencarnação, algumas vezes até mesmo já desencarnado, 

mas, de maneira repentina, os nossos Amigos da Vida Maior 

me traziam à vida-material, como se, de alguma maneira, 

desejassem que eu fizesse “um tanto mais” pela comunidade 

de seres encarnados que ainda precisam muito, assim como 

eu mesmo, de mais luz e de mais entendimento em torno de 

nossas pessoais tarefas no mundo, particularmente SOB AS 

CLARIDADES DO CONSOLADOR PROMETIDO POR JESUS 

CRISTO. 

   Se hoje ainda me mantenho reencarnado no solo terreno, 

creio que não seja por méritos pessoais, mas unicamente 

para que eu possa dar prosseguimento às minhas humildes 

tarefas como , 

com ênfase para a divulgação dos sérios compromissos dos 

espíritas diante do próprio Espiritismo, já que, em verdade, 

o que temos encontrado pela frente, desde o início de nossas 

tarefas no Consolador, há 20 anos, é muito companheiro e 

companheira espírita pousando de “bom moço” ou de “boa 

moça”, mas que, em sua intimidade emocional, sentimental 

e mental, nada mais são que verdadeiras feras bestiais, 

fazendo nos recordar das palavras do consagrado Espírito de 

Humberto de Campos, pelo Chico Xavier, quando foi 

interpelado por uma Elevada Entidade de outras paragens 

planetárias: - “Os homens da Terra mais se assemelham 

a verdadeiros satanases.”...  

   _____________ 
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   Tanto a sua vidência como a sua audiência foram 

matematicamente graduadas ao seu atual estado de 

saúde, 

, já que no seu caso qualquer sentimento 

mais abrupto, tanto para melhor quanto para pior, 

poderia causar variados estragos no seu organismo 

fisiológico, mais particularmente em sua bomba 

cardíaca. 

 

   A palavra de confiança dos Benfeitores parece ter 

lhe dado novas forças, já que mesmo constrangido 

pelas companhias encarnadas, que lhe serviam como 

testadores de sua paciência e da sua tolerância, de 

sua compreensão e da sua resignação cristã, passou 

a conduzir novo ânimo na conversação que durou não 

mais que uns dez minutos, logo após seguindo para 

o seu quarto na intenção de repousar e se entregar 
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calmamente aos cuidados de seus doces Protetores 

Espirituais, durante o sono reparador daquela noite 

que apenas começava... 

_________________ 

 

À Rigor Tudo é Mediunidade! 

  

Os doutores Carlos A. Baccelli & Elias Barbosa, ambos de 

Uberaba/MG, que foram amigos dedicados e leais de 

Chico Xavier por longos anos na Doutrina dos Espíritos, 

deram a sua contribuição científico-mediúnica aos nossos 

serviços na Seara Espírita, aceitando e aprovando a 

primeira (1ª.) obra doutrinária de Vivaldo. 

 

   _________________ 

   Passado o movimento singular de entrada e saída 

dos diversos amigos de nosso plano, observávamos 

que o companheiro em Assistência rejubilava-se 

intimamente pelo socorro que lhe era prestado pelos 

seus Guias Espirituais, o que lhe facultou uma maior 

tranquilidade em relação ao seu quadro de saúde 

física e neurológica, já que, por essa época, passou 
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ele a manifestar fortes dores em sua cabeça em 

decorrência de um aneurisma cerebral que fora logo 

interceptado por nossa Equipe e, graças a Deus, 

devidamente tratado pela generosa Assistência- 

Médica do , sob os cuidados 

cariciosos do Espírito de Elizabeth d´Espérance, que, 

à época, lhe dava a cobertura espiritual e mediúnica 

mais próxima, já que ela estava ainda na condição de 

sua principal Mentora Espiritual, mantendo uma 

maior ascendência sobre os demais Benfeitores, por 

conta dos seus laços afetivos e emocionais milenares 

com o pupilo preferido do seu coração magnânimo, 

já que um é a Alma-Gêmea do outro. 

   Pois bem, passado os primeiros momentos após a 

nossa entrada naquele belo santuário doméstico, 

procuramos nos entreter em conversação amiga com 

os demais do Grupo, com Veneranda, o Dr. Bezerra, 

Dumas, e mais algumas outras Entidades de nosso 

plano de atividades que faziam a estratégica 

segurança vibratória do ambiente, que mais parecia 

com uma Unidade Hospitalar, em decorrência da 

grande quantidade de aparelhos da clínica de nossa 

Dimensão.  

   Mas, tudo corria bem. 

   Assim que observamos o nosso Vivaldo adormecer, 

tratei de lhe ministrar passes longitudinais na área 

do esôfago, e logo a seguir na correnteza de 

meridianos na altura e extensão de sua própria 

coluna vertebral, para após centralizar as nossas 
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possibilidades magnéticas na área do seu córtex 

cerebral, facultando, assim, que o nosso amigo 

encarnado se exteriorizasse convenientemente para 

fora de seu corpo fisiológico, este já sob os cuidados 

de três (3) sentinelas de nosso plano.  

   Fora quando, por extrema alegria, passou ele a nos 

abraçar quase eufórico, e em lágrimas, por estar ao 

lado de seus queridos Amigos da Vida Infinita. 

   Afirmava ele, em tom de exclamação: 

   - Oh! Meu Deus!..., quanta alegria em ver vocês 

aqui!... parece até que estou sonhando, um sonho 

lindo e encantador... 

   E dirigindo-se mais detidamente para Veneranda, 

arremata emocionado: 

   - Minha irmã! Minha amiguinha!..., como estou feliz 

em poder lhe reencontrar, após tanto tempo longe de 

sua companhia!...  

   Parece que há algo errado (exclama sorrindo!)..., 

onde está a querida d´Espérance?!...  

   Não a vejo por aqui?!...  

   Alguma dificuldade?... 

   - Não, meu querido amiguinho, a nossa Esperança 

continua em trabalho ativo, em seu benefício.  

   Neste exato momento, ela encontra-se angariando 

recursos morais para que, assim que você se sinta 

em melhores condições físicas, inicie o seu trabalho 
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mediúnico, como ela mesma já havia lhe instruído, 

pela psicografia.  

   Dessa maneira, não tema nada.  

   Dentro em breve, vocês dois estarão novamente 

juntos, pelo menos até que ela venha a se preparar 

para a sua reencarnação que, acreditamos, será para 

os próximos meses... 

   _____________ 

   Nota do médium: Precisamos ter sempre a lembrança de 

que a Mensageira d´Espérance, recentemente passou por 

algumas distintas reencarnações sobre a face do planeta, ou 

antes, por Múltiplas Reencarnações, como está bem 

documentado nas páginas dos Livros mediúnicos por nossa 

lavra psicográfica, particularmente o do # 4: “CIÊNCIA DOS 

ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”, e “LUZ A FRENTE”, 

por Veneranda & Emmanuel (reencarnado). 

    _____________ 

   Quando Vivaldo volta à carga: 

  - Dr. Bezerra, quanta honra.  

   Vejo que o senhor está mais moço.  

   Nem parece tanto com aquele Médico que tanto 

conhecemos pelas fotos!...  

   Para dizer a verdade, o senhor está uma “figura”, 

parece até um artista de cinema!... (Risos de todos). 

   - É meu filho!... enquanto eu estou lutando para 

me rejuvenescer, os amigos da Terra teimam em me 

deixar velhinho, velhinho...  
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   Parece até coisa de feitiçaria!... (Risos de todos). 

    

   E dando uma olhada geral no ambiente, como se 

estivesse tentando memorizar a presença de todos 

nós, o nosso pupilo convalescente arrematou: 

   - Então, qual é a missão de hoje?!...  
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   Estou caído, mas como deve ser com todo bom 

cristão: caindo de pé!... 

   E como dizia o Chico: “Vamos caminhar, nem que 

seja nos arrastando.” 

_________________ 

 

Chico Xavier não foi somente o maior médium que a 

humanidade pôde conhecer em atividade por tão longo 

período de tempo, por 75 anos ininterruptos de laborioso 

serviço Cristão no Espiritismo, como também uma figura 

singular, que externou, a partir do próprio coração, e pela 

sua ação continuada na Caridade, o Amor Glorioso de 

Nosso Senhor Jesus Cristo. 

_________________ 

   Portanto, estou à disposição dos amigos. 
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   Fora então, que, gentilmente, aproximou-se a 

querida Yvonne Pereira, e, além de se apresentar, 

passou a declinar para ele as nossas presenças, 

particularmente a do Dr. Hernani e a de Tatiana, 

pelas quais ele prontamente se encheu de orgulho, 

resumindo o entusiasmo daquela hora feliz, com as 

seguintes palavras: 

   - Deus seja louvado! 

   Nesse momento, vimos o Hernani e a jovem 

Tatiana o acolher nos seus braços, um de cada lado 

do amigo reencarnado, antecipando-nos nas tarefas 

que levaríamos a efeito mais adiante, partindo na 

direção da vizinhança de sua atual residência, 

deixando-nos para traz, eu e a Yvonne, quando 

passamos a confabular de maneira mais íntima 

acerca dos movimentos que daríamos a partir dali, 

dando início a partir desse momento a uma nova faze 

de Serviços do co-autor reencarnado do envolvente: 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de 

um Médium Espírita”, segundo entendemos, uma 

obra de alto valor doutrinário realizada sob a 

Supervisão dos Espíritos de Elizabeth d´Espérance, 

Francisco C. Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, 

num período de 16 para 17 anos de ininterruptas 

tarefas na mediunidade e de laboriosa pesquisa na 

Literatura espírita, quanto na espiritualista. 
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Capítulo # 5 

Demandando o Invisível 

 

   Seguindo então os passos de nosso anfitrião que se 

encontra encarnado, temporariamente Deslocado do 

seu corpo físico, que jazia tranquilamente em seu 

leito sob a proteção de competentes Protetores de 

nossa Dimensão, adentramos o lar acolhedor de uma 

respeitada senhora, valorosa trabalhadora da 

mediunidade com Jesus em um determinado Centro 

Espiritista daquela mesma região.  

   O que nos deixou, certamente, curioso fora o fato 

de o nosso medianeiro parecer saber, como que 

instintivamente, se movimentar em nosso plano de 

ação, haja vista ter nos conduzido ao local aprazado 

sem mesmo ter recebido de nossa parte  os detalhes 

sobre as tarefas que deveriam ser cumpridas naquela 

noite-madrugada.  
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   Quando, sorridente, eu me dirigi em socorro aos 

demais companheiros de atividade espiritual, com 

exceção da querida Yvonne, que parecia visualizar 

todo o procedimento com aquela maior  naturalidade 

que já lhe é peculiar: 

   - Vejamos bem, que aqui nos encontramos em 

situação bastante peculiar, pelo menos entre amigos 

e amigas que já se entretém com os trabalhos e 

tarefas de procedência do Mais Alto.  

   O nosso Vivaldo, tem em sua índole o caráter do 

trabalhador responsável e consciente, imperfeito é 

claro, embora a alta carga de valores espirituais que 

vemos serem evocadas naturalmente de seu próprio 

Espírito – se bem que, para a sua visão mediúnica, 

nada mais observa que uma pequena sombra dele 

mesmo enquanto aprisionado ao seu molde material, 

isto para que, pelo menos nessa tarefa de hoje, não 

desvie a sua singular atenção para outros planos do 

conhecimento extra físico!... –, porém e mesmo 

dessa maneira ele está consciente das suas inúmeras 

responsabilidades quanto ao serviço a cumprir.  

   Desse modo, pelo estudo que vem realizando, pelo 

estilo de sua própria personalidade aguçada para os 

interesses da Vida Espiritual Superior, de alguma 

maneira, tem conseguido manter uma maior sintonia 

com a mente dos seus amorosos Benfeitores da Vida 

Maior, particularmente os seus Guias Particulares, a 

exemplo de Veneranda, Chico Xavier & Bezerra de 

Menezes, estes, por estarem eles mais próximos do 

aparelho mediúnico por conta de uma identidade de 
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valores operacionais no campo do compromisso, que 

no momento estamos impossibilitados de tecer em 

minúcias, já que o serviço agora é outro. 

   Assim, quando o mesmo se Desdobra pelo seu 

sono fisiológico, caso não tenha que efetuar algum 

encontro de ordem pessoal na esfera da família ou 

dos amigos, passa imediatamente a sintonizar com 

os Parceiros da Vida Superior, dando um novo rumo 

aos seus compromissos mais Elevados, no de efetuar 

incursões, na maioria das vezes, não tão aprazíveis 

por Regiões diversas dos planos espirituais da 

Terra..., porém, de uma maneira ou de outra, seja 

em incursões de auxílio ou mesmo por entre as 

dificuldades de sua complexa vida íntima, situação 

muito natural a qualquer um de nós, está ele sempre 

sob a proteção generosa de seus desvelados Amigos 

Invisíveis.  

   E neste caso, em particular, onde nos encontramos 

em curso de aperfeiçoamento para a Vida Infinita, o 

nosso Vivaldo está mentalmente falando com a sua 

querida protetora , numa faixa de 

sintonia estreita e muito particular, o que lhe faculta 

um quase perfeito envolvimento com a nossa Esfera 

de atuação.  

   Aliás, uma característica que fora, também, 

vivenciada por nossa amiga aqui presente, a 

. 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 201 

Ed. E-book: 
2016-21 

   Neste instante, tomada pelo susto de sua citação 

inesperada, já que se encontrava atenta ao nosso 

pupilo, exclama a nossa a companheira: 

   - Cruz-credo!... Valha-me Deus!... Quem sou eu 

para servir de exemplo em qualquer coisa?!... (E 

todos sorriram). 

   Estávamos ali adentrando um novo lar terrestre.  

_________________ 

 

AMAR A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS QUANTO                

AO SEU PRÓXIMO COMO A SI MESMO.                             

_________________ 
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   Mas, não pensem os leitores amigos e amigas, que 

não tivemos que passar por uma espécie de 

apresentação inicial logo a sua entrada, quando, 

tomando a frente dos demais, eu mesmo tratei de 

transmitir aos cavalheiros Protetores presentes as 

nossas credenciais de tarefeiros do Bem (aqui, cerca 

de três pessoas-Entidades do sexo masculino faziam 

a proteção daquele lar humano que sentíamos não 

ser tão acolhedor para à nossa pequena Equipe, 

psiquicamente falando... – falamos em caráter de 

hipótese pelo fato de outras mentalidades “invisíveis” 

estarem justapostas aos moradores encarnados dali, 

que não eram propriamente os seus protetores, visto 

que, munidos de aparelhagem tecnologicamente 

sofisticada, vários agentes do mundo espiritual 

inferior passavam como a ministrar uma varredura 

magnética no local, como dissemos mais acima, 

invisíveis mesmo aos Agentes de Proteção na 

Vida Maior, que, aos nossos olhares atentos, pelo 

menos da maneira como os pressentíamos por 

determinados espectros, fugidios, tratavam-se de 

verdadeiros seres “espiões” infernais, visto que a 

companheira já reencarnada que haveria de ser 

convocada à tarefa junto conosco se tratava de uma 

devotada amiga do bem maior em atuação numa 

Casa Espírita daquela redondeza, em esforço pessoal 

e constante pela busca de sua Evangelização aos 

moldes do Cristianismo-Espírita, apesar de ainda 

nutrir em si mesma “leves” traços de uma 

personalidade feminino-animal, ou seja, ainda 

vinha dando algumas derrapadas no campo do 
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sensualismo doentio extraconjugal, o que acabava  

gerando as brechas, ou as fendas Dimensionais, para 

mundos espirituais inferiores a partir do seu próprio 

ambiente doméstico, algo que acabava por gerar 

uma imediata contaminação de seu lar por fluidos de 

baixa qualidade energética e certamente que 

desconcertantes para todos!!)... 

_________________  

 

Tanto na obra de André Luiz quanto na de Veneranda, por 

meu intermédio, iremos encontrar algumas pinceladas 

sobre o tema das: Almas-Gêmeas e o da Sexualidade 

Transcendental, como contribuição dos nossos Guias 

Espirituais ao Mundo Material acerca desses palpitantes 

assuntos da nossa vida intima e universal.  

Vivaldo P. S. Filho 

_________________ 
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_____________ 

   Nota do médium: Segundo os nossos Benfeitores 

Espirituais, o tema do “casamento”, do “divorcio”, e 

particularmente do “adultério”, deverá ser motivo de 

estudo de todos aqueles que verdadeiramente se interessam 

pela vida íntima dos seres encarnados e desencarnados, 

partindo de um entendimento mais claro e mais abrangente 

da Lei da Reencarnação, isso quando esta já faz parte 

da Cultura de uma pessoa ou de uma Sociedade... 

   A nossa Veneranda já teve a oportunidade de nos dar uma 

pequena luz sobre o assunto em algumas de nossas obras 

mediúnicas, de como agem os Espíritos Mais Elevados na 

bela e envolvente área da 

, entretanto caberá a todos os sérios estudiosos, 

espíritas ou não, a incursão nestes temas tão controversos, 

. 

   _____________ 

   Mesmo tendo observado os acontecimentos, que 

estavam invisíveis ao olhar dos companheiros de 

nossa Esfera de ação que estavam em esforço de 

caridade providencial naquele lar, onde havia além 

da companheira de trabalho cristão, o seu esposo e 

dois pequenos filhinhos encantadores, preferimos 

não abordar o assunto naquele momento com os 

Protetores desencarnados da casa para não desviar a 

atenção da Equipe para o trabalho em andamento, 

mesmo porque não haveria qualquer conveniência de 

nossa parte em chamar a atenção dos próprios 

espíritos infernais para a condição de suspeita real de 

nossa parte em relação a eles... 
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   Então, uma vez bem identificada a nossa Equipe de 

auxílio pelos prepostos de Jesus naquele ambiente 

doméstico, os seus Protetores Espirituais passaram a 

alinhavar uma conversação agradável conosco, 

visivelmente emocionados: 

   - Querido André Luiz, não temos palavras que 

possa representar a nossa alegria do momento.  

   Jamais poderíamos imaginar que em algum dia 

pudéssemos, nós, humildes operários da causa de 

Jesus, receber a visita de tão maravilhosa 

personalidade do Plano Espiritual Maior, sem contar, 

obviamente, com a generosa presença dos demais 

companheiros de luta Evangélica, que estão a lhe 

acompanhar.  

   O irmão poderia nos dizer a que se deve o motivo 

de tão graciosa visita?... 

   - Como não?!... – Respondi sorrindo. 

   Primeiramente, o prazer é todo nosso, por os 

encontrar neste lar acolhedor e gracioso, embora as 

dificuldades que tem a ver com a vida humana e 

como geralmente a conduzimos a partir dos próprios 

interesses temporais, principalmente pela preciosa 

presença dessas duas lindas criancinhas que se 

encontram dormindo sob os seus cuidados especiais, 

não menos pela condição de seus genitores serem 

pessoas dignas de nosso maior apreço, visto que 

comungam dos mesmos ideais do bem, mesmo que 

não formulando o mútuo interesse pelas atividades 

espiritistas.  
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   No entanto, aqui, nós podemos afirmar, com 

pouquíssima margem de erro, se tratar de uma 

esfera de entendimento à luz da bondade e da 

gentileza, aliás, como bem preceitua o Evangelho do 

Senhor.  

   De todo o jeito, estamos aqui para pedir-lhes 

permissão para que possamos conduzir a nossa 

companheira encarnada, em nossa companhia, para 

uma atividade de estudos em nosso campo de ação.  

   Estaríamos, então, autorizados?!...  

   Prometemos cuidar bem dela, e bem direitinho!... 

(risos de todos).  

   Será que podemos saber como se chamam os 

amigos? – Em determinadas circunstâncias, as 

identidades dos Protetores são mantidas em sigilo, 

pois do lado de cá da vida, quanto na esfera dos meus 

irmãos e irmãs encarnados, as ações criminosas que 

são desferidas contra os policiais e os servidores das 

Agências de Inteligência também ocorrem. 

   - Eu me chamo Alfredo Sampaio, e estes são o 

Godofredo Guedes (o poeta) e o Estevão Sampaio, 

meu amigo e meu irmão de última romagem pela 

Terra dos mortais.  

   Estamos ao seu dispor!... 

   - Pois então cavalheiros, permitam-me dispor de 

sua companheira, a nossa cara Letícia, por algumas 

horas...  
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_____________ 

   Nota do médium: O nome dado por André à nossa irmã 

encarnada é fictício, naturalmente para lhe manter no 

anonimato, para que alguma das observações acima, sobre 

a sua “mancada” psicológica, em relação a desejo de abrir o 

seu campo mental para outras ocorrências da sexualidade 

que não com o seu atual esposo, não lhe venha a causar 

qualquer desconforto emocional, e nem mesmo fazer disso 

um escândalo qualquer, geralmente, muito ao gosto dos 

leitores do mundo carnal. 

   _____________ 

   E ao final da tarefa, prometo que ela chegará 

inteira, sem arranhões e, pela graça de Deus, 

bastante alegre. 

   - Fique à vontade, Benfeitor querido.  

   Se nos permite, gostaríamos de ter o prazer de 

podermos, nós mesmos, efetuar o Desdobramento 

do seu perispírito para a Dimensão que nos 

encontramos, fronteiriça a que ela transita na atual 

experiência reencarnatória.  

   Acredito que estejamos aptos para tal feito, sem 

que com isso venhamos a prejudicar o dos amigos...  

   Pode ser?!... 

   - Como não?! – brinca André, bem-humorado com 

o seleto grupo de guardiões. 

   Vimos quando, passados alguns minutos, a nossa 

nova companhia vinha em nossa direção, segura 

pelos braços fortes de seus Amigos Espirituais, um 
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tanto lúcida, mas sem uma noção mais abrangente 

do que estava a se realizar, talvez, pela forma não 

muito eficiente de seu desprendimento astral, porém, 

como não tínhamos tempo a perder, e por uma 

questão de gentileza, achamos mais conveniente não 

questionar o pedido do seu Agente de proteção que, 

apesar da pouca experiência na área da tecnologia 

transcendental, era detentor de elevados títulos 

morais.  

 

   Mas, graças a Jesus, tudo saiu a contento, e 

tomando-os nos seus braços, Vivaldo e a Letícia, 

acompanhamos o Dr. Hernani e Tatiana demandarem 

por faixa de existência mais acima da que nos 

encontrávamos naquele momento, diríamos que um 

ou dois quartos acima de vibrações cinéticas 

produzidas pelas ondas magnéticas do eixo do Plano 

Material.  
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   Dentro do contexto acima, acerca das Dimensões 

que margeiam a vida dos encarnados no solo 

planetário, podemos deduzir, para efeito de nossos 

estudos singelos, à luz da termodinâmica, que os 

irmãos e amigos que se dedicam ao esquadrinhar dos 

valores potenciais da eletricidade e do calor, dentro 

dos conceitos de imponderabilidade e intangibilidade, 

encontrarão alguns preciosos recursos técnicos de 

observação e análises para a vida além da matéria 

visível, se se detiverem aos preciosos recursos da Lei 

de James Prescott Joule, não nos esquecendo 

obviamente de os confrontar, adicionar e interagir  

com as características especiais das pesquisas de 

Zollner, na esfera do Espiritismo-Científico.  

   Quando, cremos, que os mais sérios e respeitáveis 

investigadores do mundo que se debruçam sobre o 

estudo da Matéria Psi, poderão defini-la com uma 

precisão mais perfeita, até, do que aquela que foi 

apresentada na empolgante obra da Editora Didier 

(Votuporanga/SP): “DIÁLOGOS COM HERNANI 

GUIMARÃES ANDRADE”, Seção XI, “OS 

ARQUÉTIPOS” – INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO”, no 

que diz respeito aos casos de materialização e de 

desmaterialização, aliás, como fica claro também, 

perante o olhar mais atento dos estudiosos mais 

devotados, em relação aos mecanismos intrínsecos 

duma Transferência de uma determinada (ou várias!) 

personalidade espiritual: 

, seja “para 

baixo” ou “para cima”... 
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   Também, não podemos nos esquecer de que as 

duas hipóteses clássicas de estudo, tanto a de Zollner 

(transporte por espaços tetradimensionais) como a 

de Allan Kardec (a desmaterialização propriamente 

dita de objetos e, em seguida, a sua materialização 

ou reestruturação molecular!...), estão em prefeito 

acordo com as Leis da Termodinâmica... 

   Fizemos esse modesto parêntese na intenção de 

expor o nosso pensamento atual sobre do assunto. 

   Mas, continuemos os nossos breves apontamentos 

de agora: 

   O encontro se fazia feliz e acolhedor.  

   Uma vez termos passado por um dos inumeráveis 

Portais Invisíveis que margeiam as diversas 

Dimensões Espirituais do Planeta, entrecruzadas 

pelos pensamentos dos seres humanos encarnados e 

desencarnados, como a formarem um grande bolo de 

matéria ectoplásmica de proporções incalculáveis a 

prefaciarem Universos ilimitados e repletos de vida 

multifacialmente entrosadas, pelas portas do desejo 

e do sentimento, da inteligência e da criatividade, 

após a devida cautela dos seus Agentes 

Mágicos da Segurança, que denominaríamos 

de: 

(particularmente, Seres espirituais consagrados aos 

inumeráveis serviços em outros Reinos da Natureza, 

ou ainda Entidades prepostas da Umbanda e outras 

ramificações do conhecimento religioso milenar da 
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Índia, do Egito e da Grécia antiga...), demos entrada 

em aprazível ambiente de projeções magníficas.  

   Apesar de não estarmos transitando por Regiões 

elevadas do nosso Orbe planetário, seguramente não 

faltavam ali os detalhes de uma grande Sociedade 

Espiritual, com a sua intensa população indo e vindo, 

entre prédios, passando por ruas e largas avenidas, 

belíssimas, invariavelmente assoberbadas por suas 

tarefas e labores da experiência cotidiana. 

   O Hernani, rapidamente tratou de me perguntar se 

aquela Cidadela seria a contraparte astral da 

metrópole dos nossos colegas reencarnados, a de 

Letícia e do Vivaldo, quando prazerosamente devolvi-

lhe a resposta em forma de outra pergunta em 

relação à formulada por ele mesmo, feita com um 

toque de inocência:  

   - O que achas o amigo?!...  

   Seria possível demandarmos para outras regiões 

da Espiritualidade Maior, sem antes termos de cogitar 

da apreciação turística pelos canaviais do invisível 

que estão, imediatamente, circunscritos à nossa 

própria existência atual, na faixa de vida que nos diz 

respeito, mais particularmente as das nossas 

idiossincrasias e deleites pessoais?!...  

   Obviamente, que aqui não nos encontramos em 

uma região inferior, mas, sem dúvida alguma, numa 

equação de tempo e espaço que está estreitamente 

ligada aos modelos psicológicos de nossos tutelados 

de momento...  
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_____________ 

   Nota do médium: Recordemos que André explicou mais 

atrás, que eu mesmo, apesar de trazer em minha vida íntima 

condições espirituais elevadas (por conta de nossa história 

espiritual na personalidade passada de São Luis de França, 

Lavoisier, etc...), não prescindia de ter a minha mente 

bloqueada para determinadas lembranças e visões de 

enfoque mais elaborado, ou mais Elevado, pois esse tipo 

de situação poderia me causar graves desconfortos na minha 

área das emoções, em decorrência de minha atual condição 

como um Ser temporariamente reencarnado. 

   Por esse motivo, de uma maneira mais geral, todos nós 

devemos levar as nossas Viagens Astrais, embora os altos e 

baixos de determinadas Dimensões por nós visitadas, 

mesmo que na companhia dos dedicados Amigos Invisíveis, 

como experiências transitórias e necessárias ao nosso 

aprendizado e aperfeiçoamento moral. 

   _____________ 

   O amigo, no entanto, não poderá deixar de 

testemunhar diante de nós, e aos amigos e amigas 

que nos haverão de ler pelas páginas desse livro, 

que, mesmo sutilmente, pôde sim observar que ao 

tempo em que andávamos pelas correntes de luz, 

como a demarcar o nosso próprio caminho para essas 

Regiões, existia a nossa volta uma outra espécie 

de Espaço-temporal, como a circunscrever outras 

Dimensões que interagiam com a nossa, sem que 

necessariamente se chocassem umas com as outras. 

   Meio que sem jeito, pelo detalhamento de nossa 

resposta amiga e repleta de cordialidade, o caro 

Hernani voltou a formular um pensamento: 
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   - Notei também, e acredito que eu não esteja em 

erro, que o amigo André preferiu pegar um “atalho”, 

um ligeiro desvio entre as Dimensões que se justapõe 

ao solo do Planeta Material, para, de alguma forma, 

não interferir ou vir a prejudicar o nosso trabalho da 

noite?!... 

   - Fico feliz que o doutor esteja atento. (Risos de 

todos do grupo!). 

 

   A sua conclusão foi exata, visto que a nossa Letícia, 

apesar de valorosa tarefeira da Seara Espiritista, não 

está ainda plenamente capacitada pelos valores da 

Cultura-Científica do Espiritismo a ponto de haver 

qualquer excentricidade de nossa parte na intenção 

de “lhe abrir os olhos” para a Espiritualidade-Plena, 

que sem a devida preparação, por parte dela mesma, 

no estudo e na edificação de valores íntimos do 
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coração, seria o mesmo que um tremendo “estouro” 

para a sua cabeça, como diria a nossa jovem e muito 

entusiasmada Tatiana (George Sand)... (Risos de 

todos).  

   Sem contar, que os riscos da jornada não valeria à 

pena nem para o nosso estudo e nem para o serviço 

em andamento.  

 

   Por isso, embora a camuflagem visual que 

depositamos sobre o seu órgão-visual tenha valido 

para que ela não visse ou não enxergasse mais do 

que deveria, tomamos o cuidado em fazer o nosso 

trajeto por uma Região Espacial adjacente ao 

caminho principal que haveríamos de demandar, 

quanticamente falando (risos de André), com isso 

lhe proporcionando a beleza e o encantamento da 

Vida Espírita, embora com as limitações impostas 

pela própria natureza do habitat no qual preferimos 

nos deslocar. 
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   Devemos ter em mente que não são apenas os 

Universos que são múltiplos, mas toda a Natureza, 

seja ela a da Terra, propriamente dita, ou dos 

Mundos Espirituais, está inserida dentro de um 

Ecossistema-Divino tão múltiplo para os Seres 

quanto perfeitamente infinito, embora as Nobres 

Entidades da Codificação tenham afirmado à Allan 

Kardec que esta pequenina palavra: “infinito”, 

ainda seja muito imperfeita para que possa abranger 

a ... 

   Mas, como íamos dizendo, a segurança do grupo, 

como um todo, é de nossa responsabilidade e, sendo 

assim, procuraremos não extrapolar a capacidade de 

apreensão dos dois “alunos” sob os nossos cuidados, 

embora o Vivaldo surja diante de nós com qualidades 

psicológicas de atuar em nosso meio astral, mas, que 

no momento não há de fazer falta por se tratar aqui 

de apenas um breve passeio de Estudo... 

   Entre uma e outra Esfera, poderemos observar que 

existem outras tantas Regiões Astrais que se 

interagem, e se interagem, como numa Esfera 

circunscrita uma a outra, mas a intermediar umas 

sobre as outras, como numa cebola sem fim para ser 

consumida, ou esquadrinhada pela mente e pelo 

coração dos que se dispõem a avançar, e avançar 

com segurança...  

   Cada uma de suas partes representa uma 

determinada Região, ou Dimensões vibratórias, se 

dessa maneira desejarmos nos expressar, com suas 

características específicas, peculiares, e sempre 
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relativas, em relação às suas imediatas contrapartes, 

tanto para logo mais acima quanto para logo mais 

abaixo, isso, levando em consideração se realmente 

existe, nas Regiões do Infinito, o que poderíamos 

classificar de “em baixo” ou “em cima”...  

  

   De qualquer modo, não poderíamos nos arriscar a 

propiciar aos nossos alunos em mediunidade algo 

mais da Vida nos continentes inexplorados do 

Invisível, além da sua capacidade de assimilação e, 

num segundo momento, o de retenção, sem que com 

isso pudessem fixar em suas mentes, tão somente, 

os níveis de consciências perturbadas a que estão 

mais predisponentes por força não somente da 

sintonia estreita com o plano material, em si mesmo, 

ao qual estão predispostos por conta das suas atuais 

reencarnações, pois devemos convir que a “mente 

do mundo” se arroja sobre eles como num 

verdadeiro mar de correntes tumultuadas e 

turbulentas, como também pelas suas próprias 

dificuldades pessoais que, a todo o custo, tentam 

deixar para traz sob o apelo contínuo do serviço 

redentor com o Cristo Amado que tanto lhes apraz 

realizar atualmente... 
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_________________ 

 

Em qualquer situação a que sejamos conduzidos, por 

força de nossa atuação familiar, social ou profissional, 

sempre poderemos elevar as nossas vibrações intimas, 

estruturando um campo de proteção vibracional, ou 

melhorando o que já trazemos em nós, através da prece 

bem sentida e sincera aos poderes de Jesus Cristo, o 

Nosso Guia e Mestre Maior. 

_________________ 

   Sendo assim, meu nobre professor, procuremos 

manter o mais alto padrão de sintonia com as mentes 

dos nossos dois pupilos, para que não venham, eles, 

por conta de qualquer displicência de nossa parte, 

entrar em sintonia mais estreita com o ambiente que 

nos cerca agora sem a devida assistência de nossa 

capacidade emocional, já que, na condição de seres 
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desencarnados, podemos dizer que estamos um 

tanto melhores aquinhoados de recursos psíquicos 

para tais empreendimentos, até mesmo por fora de 

nossa Esfera natural de atuação.  

 

   Não nos é de todo desconhecido que, mesmo para 

os Espíritos que habitam mundos fora do campo 

sensorial dos humanos, ou de suas contrapartes mais 

próximas, estas Regiões são muitas vezes inóspitas 

e, até certo ponto, completamente desconhecidas.  

   O Mundo Espiritual, para cada um de nós, seres 

desenfaixados que somos da vestimenta fisiológica, 
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continua a ser, em sua maior abrangência, uma terra 

fértil, rica de novidades, mas ainda também muito 

necessitada de desbravamento... 

   E para essa tarefa, conta o Senhor com a nossa 

coragem e com a nossa boa vontade, como fieis 

colonizadores do Desconhecido Infinito... 

   À proporção que andávamos na direção do setor de 

alfândega da Cidade Espiritual que começávamos a 

visualizar, continuávamos com o nosso diálogo.  

   Quando Yvonne passou a ter a palavra: 

   - Me lembro muito bem de quando ainda me 

encontrava no corpo carnal, de ter estado em 

diversas localidades do “interior” de nossa sociedade 

encarnada.  

   Para alguns, ou quem sabe para a maioria mesmo, 

tais Regiões do Espaço invisível se localizam por fora 

de seu Universo, como se os desencarnados, ou seja, 

os seres humanos de outras Regiões do Invisível 

estivessem em localização específica do mundo dos 

mortais.  

   Entretanto, haveremos de convir que tais 

circunstâncias, em realidade, não existem, já que 

forçosamente, através de leis irrefutáveis da Nova 

Física, estamos crescendo, ou melhor dizendo, nos 

expandindo para o interior de nós mesmos, 

ampliando cada vez mais os nossos horizontes numa 

espécie de Mundos-Bolhas, ou Universos-Paralelos, 

sem jamais cogitarmos de um fim ou de um limite 
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para tal expansividade de nossa “vida mental”, 

agora sim, um sábio conceito segundo o próprio 

entender de André Luiz. 

   Sempre na companhia de um dos meus amorosos 

Guias, em particular do Charles e do Dr. Bezerra de 

Menezes, estive muito próxima de me defrontar com 

a loucura.  

   Sim, caso não fosse pela Assistência generosa e 

atuante desses abnegados Instrutores, eu realmente 

teria enveredado para uma situação de completa 

amnésia-espiritual, já que, por força de uma 

complicada, quão poderosa, gama de irradiação 

teledinâmica emanada pela atmosfera reinante 

nestas paragens do plano espiritual, o meu cérebro 

perispíritual passou a manter uma atividade muito 

mais intensa que o normal, ativando determinados 

centros corticais do meu campo fisiológico, com isso 

interrompendo outras vias de acesso da constelação 

de aminoácidos e de lipídios, por força dessa 

anormalidade, causando uma acentuada hipertrofia 

em nosso aparelho encefálico-material..., e o 

resultado, caso não fosse pelo acolhedor pensamento 

de paz e tranquilidade dos nossos dois Benfeitores da 

Vida Mais Alta, seria invariavelmente o rompimento 

de determinadas artérias do centro encefálico.  

   Por isso, vemos com bons olhos o alerta de André, 

já que apesar de estarmos apenas a um palmo de 

distância de nossa Casa Espiritual (mental!), 

mesmo que temporariamente inseridos numa 

existência não muito atrasada em relação a essa 
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nossa Nova Visão, no caso de: “Nosso Lar”, a morada 

Dimensional na qual estamos agora entrando não 

está, propriamente, laureada por uma formosa 

avenida de encantos e belezas perfeitas da natureza 

pacifica dos anjos. 

   Como vemos, meus amigos, aqui eles também se 

preocupam, e muito, com a segurança de sua 

Cidadela-Dimensional, como há de se fazer em 

qualquer espaço físico que ainda tenha a sua volta 

milhares, e talvez milhões, de criaturas, nossos 

irmãos e nossas irmãs de caminhada, que estejam 

atentando contra a vida e o bem estar de outras 

pessoas, estas mais pacificas e menos arrogantes do 

que eles mesmos. 

   Não foi à toa, que os Sábios Espíritos da 

Codificação orientaram à Allan Kardec inserir em: “O 

Livro dos Espíritos” aquela sugestão, mesmo que 

implicitamente, de que todos nós, sem detença, nos 

colocássemos de prontidão contra as arremetidas das 

sombras, ao afirmar-nos: “O mau se destaca no 

mundo porque os bons ainda são tímidos.” 

  Observemos que em volta, no entorno da Cidade 

em questão, que está sob a nossa atenção, estão 

localizadas outras tantas comunidades de Espíritos 

pouco desmaterializados, que poderíamos calcular 

aos milhões, e que, logicamente, levam uma vida 

tão, ou mais, condicionada aos interesses da matéria 

transitória quanto os nossos irmãos e irmãs no solo 

do Planeta.  
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   Trata-se, em realidade, da 

, em sua 9ª. Esfera, pelo menos em sua 

representação mais próxima da Região Espiritual em 

que vivemos hoje, visto que particularmente, pelo 

menos neste momento, estamos ligados por forças 

do coração e do compromisso com Jesus à Cidade 

Espiritual ‘Nosso Lar’, que por sua vez fica na 8ª. 

Esfera Espiritual da Terra. 
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Capítulo # 6 

A Resposta do Céu 

   Adentramos a Região Espiritual correspondente a 

cidade de Salvador, na Bahia de Todos os Santos, 

pelo portal luminoso em forma de uma Cruz, 

localizado no plano físico de Santa Cruz Cabrália, que 

para a nossa perspectiva se trata, em verdade, de 

uma extensão de terra de outro sítio cultural e 

geográfico da região Sul da Bahia, a cidade de Porto 

Seguro, cidade, esta, que, segundo fôramos 

informados pelos seus habitantes locais, teria sido o 

local exato onde aportou a abençoada Caravana de 

Pedro Álvares Cabral, quando aqui chegou vindo das 

Índias, no ano de 1500, o que pudemos confirmar, 

pelos registros de cartografia e videoaulas que se 

encontram a disposição dos turistas que aportam as 
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regiões espirituais dessa especifica e sagrada 

localidade brasileira.  

   Sem sombra de dúvidas, que esta localidade 

entranhada nos Céus da Espiritualidade Superior, 

traz, em si mesma, inumeráveis condições de vida 

Espírito-humana, sim, pois é certo que é formada 

por um incalculável contingente de seres espirituais 

perfeitamente humanos, já que a sua constituição 

física se assemelha demasiadamente a dos seres da 

Terra, tanto quanto que, naturalmente, a dos 

habitantes de ‘Nosso Lar’, promovendo às nossas 

retinas espirituais o maior encantamento possível por 

se tratarem de Criaturas simples e ternas, embora 

muito humanas, mas também de conformidade com 

os seres verdadeiramente pacificados e amorosos da 

Vida Superior. 

   Na verdade, logo que demos os primeiros passos 

nesta Região de beleza indescritível – onde o matiz 

lilás puríssimo se derrama sobre as demais 

colorações de sua Natureza Elevada, colorações de 

diversos tons e brilhos que mais se assemelham com 

variações cósmicas em pleno chão do mundo terreno, 

isso, é claro, que não desejamos aqui limitar a fértil 

imaginação dos nossos amigos e amigas leitores, que 

poderão enriquecer mais ainda a nossa simplória 

narrativa, visto que a linguagem humana é ainda 

muito limitada para capturar a grandeza visual, 

mesmo que de maneira muito pálida, das ondas 

sonoras, aromáticas e visuais desses planos da luz 

divina, mesmo que estejamos apenas e tão somente 
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nos referindo a uma pequenina paragem do meio 

ambiente espiritual da Terra de todos nós – notamos 

que uma nova rajada de “vento frio” tomou os 

nossos sentidos epidérmicos, como a nos 

envolver toda a vestimenta perispíritual numa 

espécie de vácuo invisível que logo ia se fazendo 

visível e perfeitamente tátil, se transformando bem a 

nossa frente, e em torno de cada um de nós do 

pequeno grupo, num corredor fluídico (não virtual!) 

que nos levava na direção da Grade Morada à nossa 

frente. 

 

   O corredor luminoso começava então a tomar 

forma real, fixa, nos passando imediatamente a 

sensação de leve tranquilidade, uma paz que reinava 

naquela Região como um todo, obviamente que 

resguardada pelos seus sofisticados aparelhos de 
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proteção e análise do meio ambiente exterior, que 

lhe rodeava o habitat formoso... 

   Notamos também que à proporção que seguíamos 

a frente, tudo para trás passava a se dissolver num 

lindo e maravilhoso mar de colorações indefiníveis ao 

olhar humano e, mais ainda, como se estivéssemos 

nos desvencilhando fisicamente de um turbilhão de 

mundos e galáxias perfeitamente tocáveis aos 

nossos sentidos carnais – lembramos que, do lado 

de cá da vida, também somos seres formados de 

carne e ossos, embora transitando em outros 

níveis atômicos. 

   Parece ficção?... 

   Mas não é. (Risos de André!). 

   Prossigamos com as nossas anotações da viagem 

que fizemos ao lado de nossos dois lindos pupilos 

terrestres...: 

   A disposição dos ambientes nativos, tal como na 

esfera dos encarnados, encontra-se tombados pelo 

culto à propriedade cultural e social daquela região, 

levando-se em conta, obviamente, as características 

psicológicas dos seus habitantes que, ainda e por 

muito tempo, estarão sugestionados pelos conceitos 

da forma e da arquitetura que mais lhes agradam, 

nesse caso, a o dos seus remanescentes ancestrais.  

   Como em a Natureza nada dá saltos, é de se 

compreender que em determinadas regiões do 

Planeta, onde se localizam comunidades afinadas 
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com o passado de suas existências sobre a face do 

plano material, o que é muito natural, os mesmos 

somente passarão a manifestar interesses pelo 

conceito de uma arquitetura mais futurista, ou 

exclusivamente futurista, quando houverem de fato 

dado um passo mais largo na construção moral de 

seu futuro, sem que isso queira dizer que não 

tenhamos de, em dado momento a frente, voltarmos 

para a Casa do Pai, na simplicidade de uma vida 

cristã, verdadeiramente apostólica.  

   Evidentemente, que não somos, exatamente, dos 

que se colocam contra a manutenção dos sagrados 

parques históricos, como forma clara de reverenciar 

o passado de nossas vidas em tonalidades de beleza 

e encantamento sociocultural, e mesmo familiar, mas 

em detrimento de tais conceitos formais do pseudo-

romantismo, acreditamos que o mundo material ou 

espiritual sempre precisa avançar e não pode, e nem 

deve, estagiar de maneira absoluta, e nem muito 

prolongada, num passado que já se foi e que, 

segundo os Amigos do Mais Alto, deve ser, sim, 

colocado no pedestal de nossos corações e das 

nossas mais doce lembranças, porém não nos 

esquecendo de que muitas de suas realizações foram 

obras patrocinadas pelo sangue e pela dor de muitos 

milhares de almas escravizadas por outros seres, 

mais desditosos que estes últimos.  

   E no caso de Espiritualidade, em particular, todos 

os remanescentes de sofrimento e dor, angústia e 

lapidação, vividas por esses nossos irmãos e irmãs, 
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do plano espiritual ou do material, propriamente dito, 

passam a interagir com o meio ambiente e todo o seu 

séquito de visitantes, encarnados e desencarnados, 

quando, todos, literalmente passam a nutrir as 

formas mentais provenientes dessas aglutinações 

mórbidas, vividas no passado recente ou remoto de 

tais localidades “turísticas”... 

_____________ 

   Nota do médium: André nos lembra de que quanto mais 

a gente vai avançando no conceito técnico de futurismo, em 

termos de Espiritualidade, mais a gente vai ‘seguindo de 

volta’ ao Modelo-Original de Deus para os Universos!..., sem 

que isso queira ou esteja representando a permanência de 

nossa vida mental no passado criminoso que eventualmente 

vivenciamos, com as suas eventuais construções físicas, por 

exemplo. 

         

   Claro, que aqui ele nos traça isso, em linhas gerais, 

segundo a compreensão que ele já possui do Cosmos, sem 

que isso represente algum tipo de conflito psicológico de 

grandeza da parte dele (risos), até porque, não será muito 

difícil, pelo menos para o crente-espírita sincero e devotado 

ao Evangelho, imaginarmos como devem se dar as coisas 

!!... 

   Não é mesmo?!... – Risos... 

_____________ 
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_________________ 

 

Determinados locais, atraentes ao olhar dos seres humanos 

da Terra, poderão, até mesmo, causar vários tipos de 

clichês-mentais, nem sempre felizes, nas mentes dos seus 

visitantes, que podem ser seres humanos encarnados na 

vida planetária quanto serem seres humanos viventes em 

outras Dimensões do Invisível do próprio ambiente terreno 

ou planetário, clichês esses que poderão surgir de maneira 

consciente ou inconsciente, a depender do grau de 

percepção psíquica de cada sujeito, mas, seja como for, 

tais informações ocultas poderão aparecer na intimidade 

de cada um por aromas agradáveis ou desagradáveis 

quanto por mal-estares ocultos à compreensão de cada 

criatura, encarnada ou não, claro que, no caso do Mundo 

dos Espíritos, tais acontecimentos podem deixar de ser 

apenas imagens e/ou sensações fugidias para se tornarem 

realidades nem sempre felizes e agradáveis. 

Estudemos o Livro, de André Luiz: “NOS DOMÍNIOS DA 

MEDIUNIDADE” (Chico Xavier/FEB).                                                

_________________ 
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   Seja na América do Norte, no Egito, na Índia, ou 

mesmo na Alemanha, a situação se desdobra de 

comum-acordo com as Leis Naturais de ressonância 

magnética, a movimentarem bilhões de partículas 

fotoelétricas entre as mentalidades que se colocam 

em estado de interação com as suas Regiões, tanto 

no ambiente espiritual, como no mundo carnal, por 

este motivo é que na Vida Mais Alta, ou seja, em 

Regiões de Elevada Condição Espiritual, dificilmente 

encontraremos vestígios dessas mesmas civilizações 

do passado, pelo menos em relação à sua geografia 

original e aos seus apetrechos arquitetônicos, e no 

que diz respeito aos seus artefatos arqueológicos.  

   Podemos assegurar, que muitos desses apetrechos 

do fetiche humano são imediatamente “incinerados” 

pelos Agentes Espirituais das Regiões Mais Altas, 

especializados na queima, ou no “desmanche”, de 

todo o material contaminado pelas formas astrais 

desse passado que, a maioria de nós, enquanto 

desencarnados, temos lutado para esquecer. 

   Para uma melhor compreensão desse assunto, ora 

levantado pela nossa modesta assistência intelectual, 

mesmo porque outros companheiros desencarnados 

devem ter suas próprias experiências no âmbito do 

entendimento psíquico, muito embora devamos 

reconhecer o esforço significativo de eminentes 

pesquisadores do passado como o italiano Ernesto 

Bozzano em sua excelente obra: “Os Enigmas da 

Psicometria” (pela Editora FEB), quando também 

tivemos a alegria de apresentar ao plano dos vivos 
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na carne material o nosso singelo esforço em: “NOS 

DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE” (pelo Chico 

Xavier/FEB), no exato Capítulo de # 26, Psicometria, 

permita-nos aqui também trazer à baila o fabuloso 

estudo mediúnico de nossa Yvonne A. Pereira, em: 

“Devassando o Invisível”, pela Editora da FEB, 

quando, sob os cuidados dos benfeitores Adolfo 

Bezerra de Menezes & Léon Denis, trouxe um 

espetacular detalhamento sobre o tema, o dessas 

“imagens” em forma de vibrações a se 

impregnarem não somente nas pessoas como 

em objetos e utensílios, e ainda, e muito 

particularmente, nos ambientes físicos e astrais, de 

uma maneira geral. 

   O tema é muito interessante quanto estimulante, 

mas voltemos à nossa narrativa anterior, no entanto 

com a promessa de voltarmos, sim, logo, logo, ao 

assunto... 

   Vejamos que acabávamos de adentrar a Região 

Espiritual, propriamente dita, da Colônia Redenção, 

que abarca não somente a cidade de Salvador como 

outras tantas do interior da Bahia.  

   Observamos, então, que as suas fronteiras não se 

delimitavam apenas, e tão somente, a estas 

respectivas regiões do generoso nordeste brasileiro, 

mas se estendiam para Além de nossa visão 

tetradimensional, como a se perderem de vistas num 

imenso lençol de fluidez balsamizante que lhe 

caracterizava a elevação vibratória e a continuação 
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de sua Região Espiritual, não sendo possível, por nós 

seis, qualquer aferição mais detalhada e abrangente 

de sua delimitação.  

_________________ 

 

A Cidade Espiritual , localizada na                         

8ª. Esfera Espiritual da Terra. 

_________________ 

   Mas, como tivemos a oportunidade de ser 

esclarecido, mesmo em nossa Cidade “Nosso Lar”, 

tais características são particularidades das Grandes 

Construções do Mais Além, haja vista que por 

Tecnologias especializadas ou pela sua capacidade 

mental, oriunda de seus habitantes mais evoluídos, 

estão sempre a se ampliarem e a se estenderem por 

entre as diversas Dimensões do Invisível, como se 

estivéssemos visualizando a aura da própria Esfera 

sob a nossa detida atenção, sim, pois, neste caso, se 

tratava de uma construção esférica que se 
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movimentava e se expandia de maneira uniforme 

para todas as direções, com a particularidade de, em 

determinadas circunstâncias, se entranhar de 

maneira obliqua na região que se fizesse menos 

acolhedora aos seus artifícios tecnológicos ou mesmo 

mentais – neste caso, os de origem puramente 

mental, vamos encontrar sempre um certo tipo de 

dificuldade para atuar, já que em qualquer Região do 

Espaço onde nos encontremos sempre estaremos 

sujeitos à condição vibratória, e mesmo material, do 

seu habitat natural, sempre determinando, para mais 

ou também para menos, a utilização das ferramentas 

tecnológicas capazes de fazer o acerto adequado 

para a execução das tarefas em andamento, sempre 

muito laboriosas e que podem ser movimentadas na 

direção de outras paragens do nosso Universo, ou 

mesmo de fora dele. 

   E continuei com a nossa agradável conversação: 

   - Como vemos, comunidades imensas de 

trabalhadores de nosso Plano, encontram nesses 

labores a oportunidade grandiosa de prestar tributo 

e reconhecimento ao Pai, doador de todo o bem- 

estar, já que podem, sob a orientação segura de seus 

principais representantes, mais particularmente dos 

Governadores e Ministros, manusear uma imensa 

quantidade de materiais específicos, sejam eles de 

origem mental ou tecnológicos, com o auxílio de 

vigorosas personalidades instruídas na Engenharia, 

na Arquitetura, no Paisagismo e, ainda, nas 

diversificadas Ciências que envolvem o planejamento 
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das construções maravilhosas da Vida Espiritual 

Superior, como a Botânica, a Astrologia e a 

Cosmologia, levando em consideração que para nós, 

seres humanos fora do escafandro biológico mais 

sólido, não prescindimos de determinados 

entendimentos matemáticos com o Universo 

imponderável.  

  

   Desta maneira, podemos concluir que os tarefeiros 

que manipulam esses formosos e complexos 

empreendimentos da Micro-Engenharia Espiritual, 
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são companheiros altamente qualificados, seja nas 

Ciências exatas ou nas humanas...  

   E o resultado, é este com o qual estamos nos 

deparando nesse momento, num maravilhoso, quão 

surpreendente, efeito de luzes, de sons, de aromas, 

de cores múltiplas e de arquitetura quase perfeitas, 

como se já estivéssemos adentrando em algum setor 

do Éden... mas que, em realidade, não passa de um 

pequenino “bairro” de nossa abençoada Cidadela 

Planetária. 

 

   Mas não se assustem..., ainda levaremos um longo 

tempo encarnado e desencarnado até que possamos 

apreender algo de tudo isso, todo esse incalculável 

conhecimento, e fazer de tudo isso, ou de alguma 
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fração disso, uma constante em nossa eterna vida 

íntima. 

   Não podemos nos esquecer de que o Espírito da 
Verdade, na grandiosa Obra de Allan Kardec: 

, recomendou 

aos espíritas do mundo: “Amai-vos e Instruí-vos”. 

   Portanto, mãos à obra minha gente, vamos dar um 

passo à frente nesse novo mundo que está se abrindo 

para nós... 

   O Céu!... 
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Capítulo # 7 

Lição Preciosa 

   - Meu querido e bom doutor Chagas!... como tem 

passado você e a sua família?..., eu espero 

sinceramente que esteja tudo bem, desde aquele 

nosso último contato... 

   Nesse meio tempo, os amigos do nosso grupo 

ficaram surpresos pela espontaneidade daquela 

Entidade de Alta Elevação Moral, que passou a me 

tratar como se fosse “um dos seus”... (risos de 

André!). 

   - Claro, amigo Gibraltar, que estamos indo muito 

bem em nossa Cidade, pois as coisas estão saído, 

mais ou menos, dentro do previsto pelos nossos 
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Diretores Espirituais, que, apesar de se manterem 

sempre em alerta máximo diante das ocorrências 

sempre muito difíceis para o nosso amigo Vivaldo, se 

somam em alegria e esperanças aos companheiros 

dessa casa verdadeiramente de luz, que agora nos 

acolhe a própria insignificância mediante a enorme 

capacidade de vocês em compreenderem as mazelas 

morais que ainda transitam pelos corações que se 

encontram mais atrasados na Evolução... 

   - É verdade, André, temos o coração sempre 

saltando e pulsando diante das artimanhas que, 

invariavelmente, são produzidas pelos seres infernais 

que continuam a aterrorizar a vida dos nossos irmãos 

e irmãs do solo terreno, mas é certo que não 

devemos, e nem tão pouco podemos, perder a fé 

máxima em Jesus Cristo, que, indiscutivelmente, 

está atento a tudo isso que vem sendo urdido dentro 

do seio doutrinário-espírita brasileiro, e já até no 

exterior, contra o nosso valoroso São Luis de França 

reencarnado. 

   Não, que devemos dar excessiva importância a 

esse pessoal que nunca deixa de fazer “certo 

barulho”, diante da inofensiva ação dos verdadeiros 

agentes do Bem Maior reencarnados no solo da 

Terra, principalmente pelo fato deles, desses 

truculentos espíritas, estarem os defrontando naquilo 

que eles mais desejam, que é o de fazer da Causa do 

Cordeiro em terras santas do Brasil uma “sociedade 

comercial” regada a muita mordomia e a muito luxo, 

mas, como íamos dizendo, sempre precisamos estar 
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atentos a toda e qualquer forma de tentativa de 

impedimento da Verdade, principalmente pelo fato 

de já conhecermos essa “turba de malfeitores” desde 

os tempos recuados da Babilônia... 

_________________ 

 

Vista parcial das ruínas da antiga cidade de Babilônia. 

Babilônia (português brasileiro) ou Babilónia (português europeu) (em aramaico: Babel; 

em árabe: بابل; transl.: Bābil; em acádio: Bāb-ili(m); em sumério: KÁ.DINGIR.RA) foi uma 

cidade da região homônima, na Mesopotâmia, situada nas margens do rio Eufrates. As 

suas ruínas encontram-se a norte do centro da cidade atual de Al-Hillah, capital 

da província de Babil, no Iraque, situada 100 km a sul de Bagdade. 

A partir do início do 2.º milênio a.C. a cidade, até então pouco importante, tornou-se a 

capital de um reino que estendeu progressivamente o seu domínio a toda a Baixa 

Mesopotâmia e até para além dessa região. Conheceu o seu apogeu no século VI a.C., 

durante o reinado de Nabucodonosor II, que governou um império que dominou grande 

parte do Médio Oriente. Nessa época foi uma das maiores cidades do mundo, cujas ruínas 

ocupam atualmente vários tells, numa área de cerca de 10 km². O prestígio da cidade 

estendia-se para além da Mesopotâmia, nomeadamente devido aos seus monumentos 

célebres que nela foram construídos, como as suas grandes muralhas, 

o zigurate (Etemenanki), que possivelmente inspirou o mito da Torre de Babel ou 

osJardins Suspensos, cuja localização ainda não foi identificada. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B4nia_(cidade) 

_________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aramaico
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_%C3%A1rabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_ac%C3%A1dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_sum%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B4nia_(regi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Eufrates
https://pt.wikipedia.org/wiki/Al-Hillah
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncias_do_Iraque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Babil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iraque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bagd%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nabucodonosor_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dio_Oriente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tell
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muralha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zigurate
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Etemenanki&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Babel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jardins_Suspensos_da_Babil%C3%B3nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B4nia_(cidade)
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   Mas, esta é uma outra história... 

   Eles tentam..., aliás, é até uma prerrogativa deles 

mesmo, pois Deus deu o livre-arbítrio a todos, mas 

nós que vibramos pela linha de pensamento do 

Senhor Jesus não podemos deixar isso barato, 

apenas e de maneira ingênua aguardando o 

momento de suas transformações para o Bem, como 

se fossemos criaturinhas muito inocentes e muito 

crentes em alguma fábula infantil. 

   Se bem que o nosso médium haverá de realizar um 

lindo e precioso serviço de Divulgação do Espiritismo 

por suas próprias forças, evidentemente que 

contando com a Retaguarda dos seus zelosos 

Benfeitores Espirituais, que já se precipitam na ação 

de lhe proteger os centros cardíacos e da fala, 

particularmente, para que fale o menos possível e se 

angustie somente com o necessário (risos do grande 

Benfeitor!), quando venha a dar início mais ostensivo 

à Divulgação de suas próprias psicografias pelo 

veículo sagrado da Internet, que está no mundo, 

exatamente, para fortalecer os pequeninos e os mais 

humildes diante dos gigantes da Comunicação 

convencional, no nosso caso particular: as Editoras 

Espíritas, as Rádios Espíritas, e as TV´s Espíritas, que 

no geral, se acham possuidores de algum tipo de 

prerrogativa Celestial, muito erroneamente se 

crendo os “donos exclusivos do ‘poder’ espírita”... 

   Por certo, que é por esse motivo que você e os 

demais amigos estão aqui, agora, não é verdade?!... 
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   - Sim, como já tivemos a oportunidade de manter 

um diálogo anterior ao dia de hoje, numa espécie de 

pré-entrevista, ficamos acertados de que traríamos, 

eu e o querido Dr. Hernani, todos os que você está 

vendo aqui. 

   - Pegaram o melhor atalho, eu creio?!... 

_________________ 

 

Gibraltar (pronúncia em português europeu: [ʒibɾaɫˈtaɾ]; pronúncia 

em português brasileiro [ʒibɾawˈtaʁ][nota 1] ; pronúncia em 

inglês: [dʒɨˈbrɔːltər]; pronúncia em castelhano: [xi.βɾal'taɾ]; pronúncia 

em llanito: [hi.βɾaɾ'ta(:), hi'βɾaɾ.ta(:)]) é um território britânico 

ultramarino localizado no extremo sul da Península Ibérica. 

O nome Gibraltar origina-se na expressão árabe jabal al-Tariq (خبلطرق) 

que significa "montanha do Tárique". A montanha, um promontório 

militarmente estratégico na entrada do mar Mediterrâneo, guarnece o 

estreito oceânico que separa a África do continente europeu. 

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

_________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_europeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:IPA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugu%C3%AAs_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:IPA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gibraltar#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:IPA
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_castelhana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:IPA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Llanito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:IPA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio_brit%C3%A2nico_ultramarino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Territ%C3%B3rio_brit%C3%A2nico_ultramarino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_%C3%A1rabe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gibraltar
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   É verdade, amigo Gibraltar, inicialmente tivemos a 

ideia de trazê-los pelo caminho mais longo, que 

haveria de lhes ilustrar a mente sobre muitas 

ocorrências da vida humana que são, antes de tudo, 

patrocinadas por mentalidades altamente sombrias 

que, apesar de serem agentes da maldade, mesmo 

que de maneira momentânea, se habilitaram a viver 

em regiões do Espaço onde também habitam seres 

altamente evoluídos em moral e intelectualmente. 

   Devemos entender a Evolução como ferramenta 

disponível “a todo o tipo de gente”, encarnada e 

desencarnada, com isso também devemos presumir 

que a mente puramente intelectual, embora a sanha 

pelo que é inferior, pode se deslocar na direção dos 

mundos mais avançados em tecnologia, seja no 

nosso habitat terreno como em outras paragens do 

Universo desconhecido... 

   Neste pequeno interregno, fomos pegos de 

surpresa pela pergunta, quase a queima roupa, de 

nosso pupilo reencarnado, Vivaldo, ao afirmar em 

tom de respeito, mas também muito seguro de si: 

   - Meus amigos, antes de qualquer coisa, desejaria 

saudar o nosso amoroso anfitrião, que, aos meus 

olhos de ser encarnado, mais se assemelha a um 

verdadeiro corcel negro, como se estivéssemos todos 

diante de uma elegante e formosa estátua de 

Aquiles... 

   Sei que a sua aparência, como a vejo neste 

instante, não traz somente essas características 
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afrodisíacas do antigo povo grego, pois não se 

justificaria uma ampliação mais acentuada de nossa 

vidência mediúnica somente para que pudéssemos 

nos deleitar com os maravilhosos atrativos da 

fisiologia-transcendental, com total prejuízo para a 

economia ocular tanto minha como o da companheira 

Letícia, tão entusiasmada quanto eu mesmo por 

estar aqui... 

   Mas, por favor, nos explique o real motivo de 

estarmos adentrando essa específica Região, tão 

prospera de luz quanto de belezas naturais, se, a 

rigor, muita coisa está sendo devidamente subtraída 

de nossas percepções perispirituais, então, como se 

explicar uma coisa como essa? 

_____________  

   Nota de André Luiz em 21/07/2021: Neste 

momento da fala de Vivaldo, víamos como o seu 

corpo espiritual começava a luzir e vibrar, dando-nos 

um delicioso encantamento ao vermos como a sua 

imagem-atual se modificava para a do Rei Santo de 

França, num vai e vem de imagens que nos tocavam 

fundo o ser... 

_____________ 

   (Risos e lágrimas de todos!). 

   E Gibraltar se adiantou na resposta: 

   - Querido Mentor!..., como bem sabes, temos um 

forte indício de que as coisas no meio doutrinário do 

Espiritismo vão se desgovernar de maneira muito 
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intensa, particularmente quando todos, ou pelo 

menos a sua maioria, passarem a ter acesso de 

maneira mais intensiva e extensiva aos seus escritos 

mediúnicos, já que o seu trabalho de divulgação da 

obra da Verdade já está em pleno andamento, tanto 

na internet como nos meios que transcende a 

apreensão dos seres materiais. 

_____________ 

   Nota do médium: Por essa época, embora eu ainda nada 

soubesse sobre as minhas inúmeras existências passadas, 

inclusive nada sobre , eu já havia 

começado a promover pela Internet algumas das minhas 

passagens mediúnicas no decorrer dos últimos anos, 

enviando-as a alguns Editores e Dirigentes Espíritas, como 

foram inseridas na nossa primeira (1ª.) obra mediúnica: 

“MEDIUNIDADE EM DOS MUNDOS – Relatos de um 

Médium Espírita”, sendo que, por essa mesma época, eu 

também já sentia algum desconforto pela “torcida de nariz” 

que determinados dirigentes espíritas de minha cidade 

faziam em relação ao meu trabalho, inclusive chegando ao 

ponto de um “importante” líder doutrinário de nosso Estado, 

autor de várias obras sobre autoajuda, “mediunidade” e 

Evangelho, se dar ao trabalho de afirmar para mim, 

pessoalmente: “O seu trabalho não tem nada a ver com 

Mediunidade.”... 

   Para ser sincero, nessa hora cheguei a estremecer de 

angústia, sentindo um calafrio geral pelo meu corpo, 

reconhecendo que ali estava mais um “agente infernal” do 

que, mesmo, um líder de nossa linda Causa-Cristã. 

   Pois bem, decorridas algumas semanas, já em março de 

2009, tive a felicidade receber direto de Uberaba, em Minas 

Gerais, uma comovente Mensagem do Sábio Instrutor 
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Espiritual DR. ODILON FERNANDES, psicografada pelo 

médium uberabense Dr. Carlos A. Baccelli, que creio que 

todos já devam saber se tratar de um dos maiores autores e 

médiuns do Brasil, reconhecidamente como um dos mais 

estimados amigos de Chico Xavier por 25 anos, ou por cerca 

disso, sem contar que, a esta época, ele já havia publicado 

mais de 120 livros espíritas de alto valor doutrinário, 

inclusive 10 deles em parceria mediúnica com o próprio Chico 

Xavier.  

   Vemos aqui, que os Amigos da Vida Maior prevendo algum 

entrave na nossa missão espiritual, por conta dessa infeliz 

”orientação” por parte de um companheiro de Doutrina 

completamente despreparado, e até mesmo teleguiado pelos 

Espíritos inferiores que não desejavam que o nosso trabalho 

mediúnico deslanchasse, trataram de nos fortalecer o 

moral por um auxílio direto dos Céus, pela Carta Espiritual 

de um dos maiores Benfeitores Espirituais que temos 

atualmente em nossa Doutrina Consoladora, e vinda da parte 

de um médium da mais elevada capacidade mediúnica, 

Carlos A. Baccelli, que também é considerado por muitos 

como o maior biógrafo no Brasil de Francisco C. Xavier. 

  Sendo que, mais adiante, no ano de 2011, fui plenamente 

agraciado pela inapreciável gentileza do eminente psiquiatra, 

professor de medicina, e jornalista, também de Uberaba/MG 

e amigo dedicado de Chico por mais de 50 anos, o DR. 

ELIAS BARBOSA, quando se prontificou a realizar em meu 

benefício a Revisão Doutrinária dessa nossa primeira obra 

pela Mediunidade com Jesus. 

   Até essa data, eu já havia passado por vários Centros 

Espíritas de nossa capital, tendo que ouvir comentários 

desrespeitosos em relação “à minha conduta doutrinária” (eu 

até ria sobre isso... um sorriso melancólico, é verdade, mas 

mesmo assim um emblemático sorriso!...) , inclusive sendo 
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frontalmente desconsiderado por estar, incondicionalmente, 

defendendo a vida apostolar e doutrinária de Chico Xavier, 

sem contar que inúmeras vezes tivemos que alertar aos 

“defensores dos Centros Espíritas” que a Casa de Deus era 

toda a Natureza, tal como já havia advertido o grande 

Emmanuel pelas incomparáveis faculdades de Chico. 

   Outro inquestionável atentando contra a obra magnânima 

de Allan Kardec, fora quando ouvimos de um determinado 

“dono de centro espírita” que teríamos de aumentar a nossa 

“cota de colaboração” senão teríamos de ser afastado dos 

serviços mediúnicos da casa, esquecendo-se ele, de maneira 

lamentável (e que Deus o tenha!), que a Mediunidade é um 

dom que se adquire de graça e que de graça deverá ser 

distribuída, sem que o médium deva ser constrangido ou 

obrigado a fazer qualquer tipo de contribuição para o 

exercício de suas forças psíquicas, tanto quanto as casas 

espíritas venham a cobrar, ou mesmo incentivar, qualquer 

tipo de arrecadação financeira com base em suas tarefas de 

socorro espiritual. 

    Por estas e “por tantas outras” é que fui literalmente me 

afastando das atividades dentro de uma Casa Espírita 

formalizada, compreendendo desde então que eu “me 

tratava de uma carta fora do baralho”, ou seja, ninguém se 

interessava, de verdade, em fazer valer a Mensagem de 

Jesus, que era o de realizar um Espiritismo tão simples 

quanto o Cristianismo Primitivo, ao tempo da Galiléia. 

   Passei a pensar comigo mesmo: “Definitivamente, o 

‘movimento espírita’ está mal das pernas.” 

   Então, procurei seguir meu caminho praticamente na 

solidão do meu próprio Lar, embora tenha tido a felicidade 

de poder conviver por alguns anos, cerca de oito anos, na 

companhia de minha ex-esposa Maria Francisca e da minha 

filha (do coração) Joane Amorim. 
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   E graças ao Bom Deus estamos hoje aqui, diante de um 

incalculável número de surpreendentes Revelações 

Espirituais, todas elas muito bem fundamentadas 

cientificamente, tanto na Obra do Espiritismo como da 

Matemática. 

   Enquanto que o Evangelho de Jesus nos faz vibrar de 

alegria pela constante observação de que os: 

 não foram esquecidos 

pelos antigos Profetas e nem pelos santos Apóstolos do 

Senhor (quanto ao fato de os capítulos & versículos da 

Bíblia Sagrada terem somente sido adicionados mais tarde 

por Gutemberg, sugerimos que os amigos leitores façam um 

Estudo em nossa obra inteira, pelo menos a que trata desse 

tema da Decodificação Espírita!!)... 

   _____________ 

   Desse modo, André Luiz tomando a dianteira dos 

demais companheiros que formam a Diretoria da 

Falange da Verdade, que você sabe muito bem quem 

são, achou por bem lhe trazer até aqui para que 

pudéssemos lhe ministrar algumas aulas sobre 

transposição mental, ou seja, quando o médium 

perfeitamente adestrado passa a disseminar os seus 

pensamentos por sobre as demais criaturas, de 

maneira ordeira, civilizada e, compreensivelmente, 

ajustada aos dispositivos mentais e hormonais de 

todos, tanto seus quando dos deles mesmo. 

   Com isso, e aproveitando toda essa sua bagagem 

espiritual, inclusive com larga experiência na área da 

Química e da Medicina-Transcendental, vamos elevar 
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o seu padrão vibratório até um limite no qual você 

possa realizar essas veneráveis incursões no 

inconsciente humano-espiritual sem que, por isso 

mesmo, você venha a ter problemas de ordem 

psíquica, pois não devemos desconsiderar que a 

mente humana, enquanto reencarnada, sofre uma 

série muito grande e variável de perturbações que 

não somente tem  a ver com os diversos tipos de 

obsessões que pululam no mundo, e mesmo de 

influenciações mais leves, mas também por conta da 

própria mente planetária (ou do inconsciente 

coletivo de ), que, via de regra, afeta 

diretamente a vida emocional dos médiuns mais 

capacitados de sensibilidade extra-sensorial. 

   - Seria esta a ferramenta da Transcomunicação 

Mediúnica?!... – Dessa vez foi a nossa Ivone Pereira 

que tomou a frente dos demais na pergunta que se 

fazia necessária. 

 

D. Yvonne A. Pereira. 
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   - Isso mesmo, minha cara irmã. 

   Na verdade, temos como realizar essas específicas 

cirurgias dentro do próprio ambiente doméstico de 

nosso pupilo, já que o seu trabalho mediúnico e a sua 

vida pessoal tem se nivelado à dos grandes heróis do 

Cristianismo nascente – nesse instante, Vivaldo 

franziu o cenho, chegando a deixar transparecer o 

seu imenso desconforto ao ouvir aquelas palavras 

carregadas de verdade, mas também de muito 

carinho, já que sabe muito bem que os espíritas, 

particularmente estes, sempre vão tentar lhe 

desarticular a tarefa por estar sendo ele mesmo o 

médium de tais impressões emotivas e sentimentais 

da parte , porém ele 

imediatamente se harmonizou quando sentiu em sua 

área gástrica, e também nas proximidades do centro 

esplênico, as irradiações de amizade e de afeto que 

partiram imediatamente de cada um de nós naquele 

encontro fraternal entre verdadeiros, e leais amigos 

–, entretanto, a pedido de André, resolvemos 

transferir a nossa tarefa para o nosso meio ambiente, 

onde cremos que será mais útil para ele, embora o 

trabalho maior no Deslocamento para cá, pois vocês 

são testemunha que não é nada fácil se movimentar 

de uma região inferior para outra superior, pois a 

ação dos gazes e dos fluidos que variam de uma 

dimensão para a outra se torna muito intensa e, às 

vezes, atingem o organismo dos viajantes de 

maneira desagradável, como se estivessem 
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submergido às profundezas do mar desconhecido e 

depois emergindo com total cautela. 

   O certo mesmo é vir, e vir de vez. (Risos de todos 

novamente!). 

 

   Nota do médium: Ao encerramos este Capítulo de # 7, 

por volta das 22hs do dia 25 de janeiro de 2016, fomos 

informados por André Luiz que o sábio Instrutor Gibraltar, 

em verdade, se tratava do , que 

se transfigurou em uma diferente personalidade astral, mas 

que teria sido uma de suas antigas personagens 

reencarnatórias, para que não nos sentíssemos 

demasiadamente emocionado pela sua presença, pois, como 

muitos já devem saber, sou fã do Rei do Rock desde os meus 

10 anos de idade, ou por ai. 

 

   Devemos também ter em mente que até esse presente 

encontro, que se deu no comecinho do mês de junho de 

2012, somente dávamos os primeiros passos na psicografia, 

propriamente dita, quando passamos, a rigor, a receber 

uma série de comunicações mediúnicas de uma quantidade 

imensa de Entidades da Vida Maior, particularmente os 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 251 

Ed. E-book: 
2016-21 

Espíritos que foram grandes astros e estrelas do cinema e da 

música nacional quanto da internacional, particularmente os 

da América do Norte. 

 

   Até então, não havíamos tomado qualquer contato direto 

com os Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência), a não ser pelas 

valiosíssimas informações que encontramos na excelente 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, de André Luiz/Lucius, pelos 

médiuns Heigorina Cunha e Chico Xavier (Editora IDE). 

   Em relação à minha nota explicativa de um pouco mais 

atrás, no que se refere às inúmeras ocorrências de natureza 

lamentável que vivenciei nos longos anos de minha tarefa 

mediúnica, abstração feita da minha personalidade acanhada 

e muito insignificante, devo recordar das palavras de São 

Luis, em: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, no 

seu CAPÍTULO X, BEM-AVENTURADOS OS QUE SÃO 
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MISERICORDIOSOS, Instruções dos Espíritos, itens 19, 20, 

e particularmente o item 21, ao assegurar:  

... “Segundo as circunstâncias, desmascarar a 

hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, 

pois mais vale caia um homem, do que virem 

muitos a ser suas vítimas”... 

(Pela tradução de Guillon Ribeiro, da Editora FEB, 4ª. edição 

especial, 3ª. reimpressão, 2010). 

     Com isso, pela palavra dos próprios Espíritos Superiores 

da Codificação do Espiritismo, precisamos entender que a 

nossa missão, e isso eu falo de maneira individualizada, pois 

todos e cada um de nós, sem exceção, que já labuta sob o 

sol venturoso da Terceira Revelação, somos possuidores de 

tarefas específicas quanto coletivas dentro do seio 

Evangélico do Espiritismo, não pode ser barateada pela 

imposição desse ou daquele outro dirigente doutrinário que, 

desconsiderando completamente as mensagens dos Bons 

Espíritos, seja por Allan Kardec ou por Chico Xavier, em 

particular, porque essas duas figuras são as nossas mais 

próximas bandeiras junto ao mastro vigoroso da Terceira 

Revelação, colocam-se na condição de mecenas do 

Evangelho de Jesus Cristo, se é que isso pode realmente ser 

possível, contribuindo de maneira estarrecedora para a 

elitização e a excessiva formalização de nossa santa causa 

do Cristianismo. 

   Evidentemente, que jamais faríamos a indelicadeza e a 

desconsideração de mencionarmos nomes de pessoas e/ou 

instituições, mesmo que esta seja uma orientação direta de 

São Luis, pois, apesar de ser muito fácil, fácil mesmo, de 

comprovar o que temos afirmado até a presente data, não 

só por conta de uma robusta correspondência que temos em 

mãos trocadas entre eu mesmo e algumas importantes 

editoras espíritas do nosso país (sempre mais interessadas 
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nos possíveis lucros financeiros da venda de livros do que, 

exatamente, na disseminação da Verdade advinda por meio 

de médiuns competentes e idôneos, embora pouco 

conhecidos dentro do nosso meio doutrinário...), como por 

pessoas da mais respeitável moral que presenciaram até 

mesmo eu ser publicamente humilhado por “não ter o 

dinheiro necessário para pagar ‘a minha entrada’ em um 

determinado evento-doutrinário” promovido por uma 

reconhecida Sociedade formal espírita de nossa cidade, que 

eu já frequentava como humilde e desconhecido médium de 

psicofônia... 

   Diante do inusitado da situação, e vendo o meu vexame 

diante de mais de “200 médiuns”, trabalhadores da casa 

(quando Allan Kardec afirmara que o ambiente mais 

adequado para a realização das reuniões mediúnicas, é 

quando é composto de meia dúzia de médiuns, ou um pouco 

mais, isto, evidentemente, determinando que as Sociedades 

Espíritas também devam ser “pequenas”, assim como nos 

deu o exemplo Chico Xavier ao fundar “A Casa da Prece”, e 

não como vemos hoje em dia, ao invés de santuários 

acolhedores e simples para as preces, orações e estudos, 

quanto de orientação espiritual e socorro, inacreditáveis 

templos da egolatria humana repletos de detalhes 

arquitetônicos em sua fachada, e cheios de obsessões 

complexas por dentro, já que não nos é possível acreditar 

que um local que se diga “religioso” e que se encontre nessas 

condições de megalomania espiritual esteja, sinceramente, 

vinculado às Esferas da Luz...), um gracioso casal de 

companheiros, também médiuns e competentes estudantes 

do Espiritismo-Científico, se compadecendo de mim, e de 

maneira muito discreta, se prontificou “a pagar a minha 

entrada” ao “suposto” evento festivo mediúnico-doutrinário, 

sim, porque, para mim, aquilo não seria nem uma festa e 

nem um evento dedicado ao Cristo!!... 
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_________________ 

  

Segundo André Luiz, ou tomamos as rédeas do movimento 

espírita nas mãos, na condição de lapidários do Amor e da 

Verdade, ou estaremos fadando a Causa do Consolador à 

mais ingrata desconsideração, visto que, como espíritas, 

somos As Vozes dos Céus na faixa de existência da Terra, 

cada um com o dever de fazer o seu melhor pelo triunfo 

do Senhor no mundo inteiro. 

   _________________ 

   Naturalmente sensibilizado pela ação profundamente 

caridosa e gentil dos meus dois colegas de Centro, 

agradeci, mas me esquivei à gentileza, entretanto, e mesmo 

assim, não fui “convidado” pelos Diretores da (“re”) 

conhecida instituição espírita soteropolitana a participar do 

conclave espiritual em curso.  

   Ou seja, minha gente:  

   - SEM GRANA... NADA FEITO!... 

   E é dessa maneira que vamos caminhando por entre o 

movimento doutrinário brasileiro, pelo menos o de nossa 

cidade, que, segundo tenho informações, não difere muito 

do de outras cidades do abençoado Brasil, salvaguardando 

algumas exceções. 
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   A situação não é somente de lamentar, mas de estarrecer 

também. 

   É certo, que exista muitos companheiros, dirigentes e 

formadores de opinião doutrinária que são verdadeiros 

arautos da Imortalidade em nosso solo terreno, entretanto 

precisamos nos alertar de que o Cristo nos deixou esta 

recomendação: 

____________ 

“Nem todo aquele que me diz “Senhor, Senhor” 

entrará no Reino dos Céus, mas aquele que realiza 

a vontade de meu Pai (que está) nos céus.” 

(“O Novo Testamento”, pela tradução de Haroldo Dutra Dias,                   

da Editora CEI, 1ª. Edição, 2010). 

____________ 
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Capítulo # 8 

Laboratório da Mediunidade 

AS VOZES DO MUNDO 

 

Não temos como avaliar o grau de eficiência mediúnica de 

cada um dos bilhões de habitantes da Terra, como se faz com 

a medição de uma simples garrafa de água filtrada para 

saber se ela é saudável ou insalubre, porém determinando o 

estado psíquico da criatura encarnada no solo terreno, de 

uma maneira geral, pelo campo mental em forma de uma 

extensa teia escura e pestilenta, que se arroja por sobre toda 

a atmosfera humana, vemos com pesar que a real dificuldade 

do homem, após a perda do seu escafandro fisiológico pelo 
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fenômeno natural da morte, em manter-se num nível 

razoável de equilíbrio mental, é exatamente pela sua 

condição momentânea, que seja, de teimosa disposição para o 

negativismo contumaz, deixando de lado às imortais 

referências do Salvador Supremo da Luz em relação à fé e à 

esperança que devemos ter nos Poderes de Deus, desiludindo-

se e deixando de crer e de trabalhar, por si mesmo, e para si 

mesmo, na execução dos Mandamentos da Lei: AMAI A 

DEUS SOBRE TODAS AS COISAS... E AMAI AO TEU 

PRÓXIMO COMO A TI MESMO. 

Está aí toda a Lei e os Profetas. 

Meus irmãos!... Façamos isto e, sem qualquer dúvida, 

seremos todos felizes para sempre!... 

 

André Luiz (Espírito)                                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                     

(Salvador/BA, 26 de janeiro de 2016)                             
_________________ 
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   Não pensem vocês que passamos todo esse tempo 

de conversação e estudo de pé, crendo-nos criaturas 

detentoras da capacidade exaustiva de levitação, 

sem que sejamos obrigados a sentar, deitar e até 

mesmo descansar... (ridos de André). 

   Na verdade, assim que chegamos ao centro de 

apresentação dessa Colônia-Cidade Espiritual, fomos 

naturalmente nos dirigindo para algumas das 

confortáveis poltronas de tonalidade azul-cristal, 

que, imediatamente, ao sentarmos passava a nos 

ministrar agradáveis e variados tipos de irradiações 

magnéticas e pulsantes, cada uma delas condizente 

com a necessidade de cada um de nós do grupo de 

chegada. 

   Obviamente, que pelo olhar delicado e facilitador 

de nosso glamoroso Anfitrião, íamos nos sentindo 

cada vez mais à vontade naquele ambiente onde a 

paz e a felicidade reinavam, como se realmente já 

estivéssemos  fazendo parte desse Grande Lar, visto 

que ali éramos recepcionados como criaturas de 

bem, e por essa razão nos davam tudo de melhor que 

eles possuíam, fazendo-nos que nos sentíssemos 

como em nossa própria morada, no seio de uma 

verdadeira Família Universal... 

   Quando percebemos que a nossa querida Letícia 

estava ansiosa para fazer uma pergunta ao amigo 

Gibraltar, rapidamente nos direcionamos para ela, 

lhe colocando a par de como deveria se conduzir ao 

querido Benfeitor, pois, apesar de sua relativa 

consciência naquela nova paragem, não estava 
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totalmente descondicionada dos sentidos da matéria 

carnal, o que poderia provocar certa irritação na sua 

maneira de se expressar, maquinalmente levada a 

agir assim por força da sua intensa vida de mulher 

casada, mãe de dois filhos pequenos, e ainda dona 

de inúmeras tarefas num determinado centro espírita 

próximo ao seu lar, ou seja, nada mais desejávamos 

do que ela tivesse “educação” e “postura cordial” ao 

se manifestar ali diante de todos e todas do seleto 

grupo de aprendizes do Evangelho. 

   Isso, eu fiz mentalmente, apenas direcionando o 

meu pensamento para os seus centros da fala e do 

coração... 

   - Querido amigo! Como o senhor vê, estamos aqui 

somente na condição de humildes estudantes de 

Espiritismo... Por isso mesmo, eu gostaria de saber 

como poderemos atuar dentro do nosso meio espírita 

sem que venhamos a ser carimbados pelo rótulo de 

vaidoso e/ou orgulhoso, porque me parece, e isso eu 

tenho observado muito desde que comecei as minhas 

tarefas de auxílio na Casa de Oração onde me dedico 

há alguns anos, que os nossos irmãos e irmãs de 

serviço cristão estão sempre a nos olhar como se 

fossemos pessoas “sem qualquer valor”, com isso 

evitando que, de nossa parte, tenhamos qualquer 

iniciativa pessoal no sentido de colaborar um pouco 

mais com a casa, e isso eu tenho observado com 

maior expressão entre os próprios donos e dirigentes 

do Centro Espírita. 
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   - Minha estima amiga Letícia, como vemos, a sua 

pergunta cai muito bem nesse nosso bate-papo 

despretensioso, verdadeiramente entre amigos que 

se amam e se respeitam, e que deve ser o grande 

dilema de muitos companheiros e companheiras, 

assim como acontece com você mesma, que se 

sentem incapacitados de “agir mais” e “agir melhor” 

dentro de suas desejosas possibilidades de 

trabalhador da Causa de Jesus Cristo, onde quer que 

estejamos, seja por aqui mesmo ou nas regiões mais 

próximas do núcleo terreno. 

   Não seria um absurdo imaginarmos que tudo isso 

se trata de uma grande artimanha dos seres 

inferiores que habitam a Terra, seja no plano dos 

seres encarnados ou no dos desencarnados, de 

fomentar a discórdia e a desunião por meio da 

excentricidade..., sim, porque não podemos ter 

outra definição quanto a isso que vem ocorrendo, e 

ocorrerá por longo tempo a frente, dentro de nossas 

Sociedades formalizadas da Terra. 

   Não sei se lhe serve de consolo, mas isso tem 

acontecido desde o tempo de Allan Kardec. 

   A intriga e a discórdia parecem estar entranhadas 

na personalidade e no caráter da maioria dos seres 

humanos que habitam a sua faixa de vida, e até um 

pouco “mais acima”. 

   Não desconsideramos que pode também se tratar 

de uma espécie de esquizofrenia espiritual 

generalizada, quando vemos pessoas aparentemente 
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distintas se comportarem como verdadeiras feras 

assassinas, a se arrojarem sobre tudo, e, 

particularmente, sobre todos aqueles e aquelas que, 

dentro de seus pontos de vista doentios, lhe fazem 

frente quanto “ao poder” (sempre ilusório!) que eles 

e elas acreditam possuir. 

   Sem contar que, muitas vezes, se trata apenas e 

tão somente pelo fato de você, creio, não possuir 

algum título acadêmico ou “algum milhão” na sua 

conta bancária, pois, não é novidade alguma para 

nenhum de nós que, muitas vezes, esses pseudo-

líderes do Espiritismo adoram “tirar fotos” e “pousar 

de bom moço, ou boa moça” somente ao lado dos 

que podem lhes trazer algum benefício social e/ou 

econômico. 

   Esta é uma lepra que só se erradicará da face do 

mundo daqui a muitos séculos, lamentavelmente. 

   Enquanto isso, minha cara, com toda a sinceridade 

do meu pobre coração, orientamos a você que 

procure fazer a sua parte dentro de suas forças e não 

se limite apenas, e tão somente, a “seguir diretrizes” 

pré-estabelecidas pelos seus dirigentes, confiando, 

sim, em seu potencial criativo e indo para as ruas, 

onde pululam pessoas sempre desejosas de aprender 

alguma coisa com algum casual desconhecido... 

   Com isto, você não estará limitada ao núcleo 

espiritual (ou obsessivo! – risos do Instrutor...) de 

sua Casa de Oração. 
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   Até que eles mudem de conduta, lhe ofertando real 

oportunidade de “crescimento” dentro do meio 

ambiente doutrinário em que vive, 

, ou então 

você resolva pegar as suas malinhas e demandar 

para outros sítios do pensamento espírita, mais 

condizente com a proposta de valorização da 

criatura, independentemente de sua maneira de 

pensar o Espiritismo, que antes de qualquer coisa 

deve ser da maneira como o Cristo nos ensinou, 

deixando para traz Mamon, até aqui vivido de 

maneira tão intensa por qualquer um de nós, e 

seguindo à frente com o Cristo, de sua conta 

bancária, de sua vida social e/ou comunitária, ou da 

sua profissão, por exemplo... 
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_________________ 

 

Se seguirmos as orientações do Cristo de Deus, sem 

medo ou vergonha de sermos taxados pelos demais 

como pessoas demasiadamente ingênuas, ou 

ignorantes, estaremos dando um grande passo à 

frente na nossa conversão para Deus. 

_________________ 

   Só lhe peço, minha querida, caso por algum motivo 

você venha a conseguir realizar o seu desejo, ainda 

dentro desse Centro que você dá a sua contribuição 

pessoal, que não caia na mesma ratoeira que muitos 

deles e delas estão caindo, por falta de vigilância ou 

por perversidade que ainda nutram no próprio 

coração, tratando de observar e “sentir” se os apupos 
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e os afagos que você esteja ou venha a receber estão 

sendo lhe dados de maneira carinhosa e sincera, 

respeitosa e leal, ou se não passam de pequeninas 

ciladas, endereçados ao seu Espírito da parte de 

pessoas inescrupulosas, tentando ver a sua grande 

derrocada final, como se isso realmente pudesse 

acontecer sem que você tivesse a capacidade de 

resistir às tentações do caminho... 

   Quando já íamos encerrar esse encontro inicial, 

antes de darmos prosseguimento ao que viéramos 

fazer por aqui, o Vivaldo saiu com mais uma das dele: 

   - Gibraltar, meu irmão, por aqui vocês tem pessoas 

pobres?... – Nessa hora, vimos o nosso belo instrutor 

saltar uma estridente gargalhada!..., fazendo-nos 

perceber, ainda mais, o seu natural bom humor e a 

sua dentadura perfeita. 

   - Por certo que sim, meu querido Vivaldo. 

   - ?! 

   Não podemos nos esquecer de que estamos numa 

Região da Terra, onde a riqueza e a pobreza são 

condições quase inerentes aos seres espirituais, 

encarnados ou desencarnados. 

   Entretanto, podemos lhes assegurar que por estas 

paragens a situação da Saúde Pública, pelo menos, 

já não é mais um problema para os Governantes, e 

nem tão pouco para quem precisa da Assistência do 

Estado, ou de seus governos. 

   Aqui, ninguém passa fome... 
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_________________ 

  

A série de televisão norte-americana dos anos de 1960: 

“Perdidos no Espaço” (Lost in Space), se tornou um 

marco para os espíritualistas na compreensão de como são 

e de que maneira vivem os seres de outros planetas, 

mesmo que habitando as específicas Esferas, ou até então 

conhecidas, da Terra. 

_________________ 

   Pelos menos, na faixa de “terra” (chão firme!) 

vizinha à nossa comunidade espiritual, visto que a 

9ª. Esfera da Terra é um vasto mundo de elevada 

condição moral de seus habitantes, mas também 

repleta de personalidades e seres que vivem de 

acordo com a sua índole psicológica, tão diversa 

como a vida marinha terrena, isso se analisarmos 

a situação à grosso modo e de uma maneira muito 

limitada, ou seja, temos de tudo, ou de quase tudo, 

por aqui também. 

   Não podemos desconsiderar que o Universo, e nem 

a Vida, mesmo que a humana, não está limitadao aos 
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parâmetros de aferição vibratória da Ciência da Terra 

dos encarnados. 

 

   Os filmes de ficção-científica do mundo terreno, 

geralmente, são um excelente exemplo de como se 

manifesta a vida fora dos padrões terrenos. 

   _____________ 

   Nota do médium: Será sempre de grande importância 

que reflitamos nas palavras dos Instrutores Espirituais, no 

que se refere aos diversos tipos de vida planetária que 

haveremos de encontrar após tivermos deixado a carcaça de 

implementos fisiológicos pela morte, pois, como sempre 

estão a nos orientar: devemos os compreender de 

maneira relativa e não absoluta, tendo em vista que 

muita coisa, mas muita coisa mesmo, eles só nos revelam 

de maneira muito sutil, isso, para que não venhamos a nos 

alimentar das imagens fantásticas da maravilhosa Vida 

Espiritual em sua totalidade, ou pelo menos em uma 

extensão e profundidade que não possamos ainda assimilar. 

   De minha parte, pela minha experiência mediúnica, tanto 

pela clarividência com pela de efeitos físicos, por exemplo, 
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tenho testemunhado diversos tipos de Espíritos quanto de 

vida extracorpórea, fazendo-nos compreender que essas 

estâncias de luz e beleza da Vida Superior da Terra podem, 

sim, e de maneira absoluta (e o termo é bem apropriado ao 

assunto, embora um tanto “perigoso” de ser utilizado!... 

rsrsrs), variar ao infinito. 

   Em determinadas oportunidades clarividentes, tenho 

observado que nessas Regiões do Espaço Invisível que estão 

mais próximas de nossa Dimensão terrena, de certa forma, 

se assemelham ao nosso habitat material, entretanto se 

destacando aí novas formas de manifestação fisiológica, 

ainda que de muito leve, dando-nos a impressão de que os 

Espíritos residentes aí já ultrapassaram um pouco a natureza 

puramente carnal como a entendemos na Terra, embora 

continuem sendo pessoas humanas tão comuns como 

cada um de nós. 

   No caso das Regiões Espirituais mais evoluídas, embora, 

Espiritualmente, MESMO, cremos que sejam as Esferas 

Espirituais da 9ª. Dimensão para Cima, que vai além de 

“Nosso Lar”, que ainda se encontra na faixa de experiência 

do Umbral, aliás, como sabemos isto não é novidade, pois na 

magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, a médium Heigorina 

Cunha já nos trouxe essa informação. 
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   Devemos compreender também, que cada Esfera, ou cada 

Dimensão, se distingue por características próprias e muito 

variadas uma das outras, a não ser aquelas muito próximas 

da Crosta, nesse caso mantendo uma certa semelhança com 

o passado humano, por assim dizer, apesar de se manterem 

em união constante por força do próprio Ecossistema 

Terrestre e que e composto por, pelo menos: 12 Dimensões 

Espirituais distintas e outras tantas sub-Dimensões, apesar 

de termos tido a informação, isso ainda no dia de ontem, 

26/01/2016, de que a Vida Planetária da Terra está integrada 

em 20 Dimensões Espirituais distintas, uma sobreposta 

sobre as outras, e tantas outras sub-Dimensões, tudo em 

processo de expansão para além de nossa faixa natural de 

gravidade constante, como foi explicado no Livro da 

Heigorina & Chico Xavier, já nessa oportunidade em relação 

às 12 Dimensões, reveladas por André Luiz & Lucius. – 

Recomendamos que o nosso leitor e leitora se dirijam para 

essa obra, com especial atenção para o Capítulo IV (4), 

quanto para os desenhos que constam desse lindo trabalho 

de parceria mediúnica!! 

      _____________ 

   Uma vez tendo nos recebido da maneira mais 

cordial e amena possível (sim, o termo é bastante 

apropriado, pois logo ao chegarmos da Cidade 

Espiritual “Redenção”, esta, na faixa de experiência 

da 9ª. Dimensão do Planeta Terra, de pronto todos 

passamos a sentir as múltiplas irradiações fluídicas e 

fisiológicas da Natureza ambiente e dos seus 

aperfeiçoados habitantes, que, bem ali a nossa 

frente, se faziam representar por aquele Ser 

totalmente despido dos implementos atrasados da 

vestimenta carnal, como se, de repente, pudéssemos  
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dissociar o homem-bruto da Terra dos Homens 

puramente espirituais da sua Vida Superior), vimos o 

amável Instrutor se dirigir à um largo balcão que se 

posicionava em semicírculo diante de nós, como se 

estivéssemos sob a borda de um vasto “picadeiro” 

nos convidando a entrar no encantado mundo das 

maravilhas celestiais... 

   Ele levou ali não mais que uns 2-3 minutos, 

mantendo uma conversação particular com alguns 

dos zelosos e atentos Agentes da guarda-geral, 

naturalmente que estabelecendo diretrizes para a 

nossa entrada e naturalmente que para a nossa saída 

também... 

   Pois bem, tendo feito os preparativos para a nossa 

visita, propriamente dita, tomou do braço de Vivaldo, 

que sorria como uma meiga criança diante do seu 

protetor, e passou a nos conduzir a todos para as 

partes interiores da referida Cidadela Espiritual, que 

mais nos parecera uma cidade verdadeiramente 

futurista, pois ali, pelo menos naquela sua primeira 

parte, que em nada se assemelhava à sua 

contraparte material, terrena, que se localiza na 

Região de Porto Seguro, na querida Bahia. 

   Curioso pela inusitada situação de desconexão com 

a sua parte física, logo Vivaldo arriscou uma nova 

pergunta ao seu bem-humorado Amigo Espiritual: 

   - Mas, como pode ser isso, meu amigo Gibraltar, 

se numa estação de tempo, embora muito física 

(risos fáceis de Vivaldo!...), vemos tudo muito bem 
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estruturado em formas agradáveis e bem cuidadas, 

mas que ao passar para a sua contraparte espiritual, 

embora mais Elevada, não se manifesta de maneira 

linear; ou seja, aos nossos olhos, pelo menos 

aparentemente, nada significaria que pudesse ela 

estar numa situação moral muito irregular, mesmo 

que de natureza exclusivamente geológica?! 

   - Compreendo a sua estranheza, Vivaldo. 

   Um pouco mais adiante, você verá que as 

memórias e as lembranças que foram deixadas para 

trás não foram, de todo, esquecidas por nós, os seus 

parentes e amigos mais avançados no tempo e no 

espaço. 

   De qualquer modo, podemos assegurar-lhe que a 

região pela qual vocês adentraram a nossa faixa de 

Vida, nada tem a ver com a nossa atual estrutura 

espacial, pelo menos no que diz respeito aos seus 

aspectos estruturais, ou seja, somo filhos da Terra, 

mas não escravos dela. 

   Como você pode ver, 

. 

   - Ah! Entendi!... – responde Vivaldo satisfeito. 

   À proporção que íamos adentrando pelos caminhos 

alegres e venturosos daquela Cidade, com a exceção 

de Letícia que nos parecia estar mais interessada em 

seus afazeres domésticos deixados na Crosta – a 

razão de a termos levado conosco, se explica pelo 

fato de nosso pupilo encarnado estar necessitando 
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das irradiações magnéticas de um outro ser 

reencarnado do sexo feminino, mesmo estando ele 

viajando por paragens mais elevadas do Invisível, 

como se estivesse sendo acolhido o tempo inteiro da 

viagem astral pelo carinho e pelo afeto de uma 

companheira da vida material, embora se tratasse 

unicamente de uma irmã de crença, amiga sim, mas 

ainda um tanto distante de sua realidade emocional 

–,  passávamos a notar que o tempo ali, como é 

entendido pelos humanos, não corria exatamente da 

mesma maneira que vocês o conhece, o que dava a 

impressão, mesmo que de maneira fortuita para os 

dois visitantes encarnados, de estarmos transitando 

por linhas de tempo e força diametralmente uma 

diferente das outras, elaborando aos nosso olhos e 

sentidos uma espécie de cinematografia histórica 

real, tanto do passado como do futuro dos seus 

habitantes. 

   A pergunta que muitos farão, seria:  

   E o presente, por onde se encontrava?!... 

   Neste caso, em particular, o dessa específica 

construção da Vida Superior da Terra, no caso a 9ª. 

Esfera, o presente estaria exatamente da faixa de 

experiência de “Nosso Lar”, para baixo. 

   Como se o mundo cartesiano fosse algo superado 

por eles. 

   Mas, seria de pensar também:  



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 272 

Ed. E-book: 
2016-21 

   O tempo não é contínuo?..., como ficaria então a 

teoria de que o “presente” é um eterno contínuo? 

   Por incrível que possa parecer aos meus irmãos e 

irmãs do solo planetário, nessas zonas de luz e poder 

acima de nossas cabeças, e também de nossa atual 

compreensão, vamos ver que a vida se estende 

de maneira “muito relativa”, e neste caso, em 

particular, o da 9ª. Dimensão, vemos que a índole 

psicológica dos Espíritos afeiçoados à Cultura e às 

Artes, tanto quanto à Ciência, de uma maneira geral, 

está mais para o “passado” ou para o “futuro”, ou 

como dizem por ai, estão mesmo é “com a cabeça 

nas nuvens”... 

 

   (Foi um riso geral quando fiz esse comentário em 

voz alta, se bem que já com a intenção de passar as 

informações para os amigos e amigas encarnados, 
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pela psicografia de Vivaldo que começava a dar os 

seus primeiros ensaios!...). 

_____________ 

   Nota do médium: Em nossa primeira obra pela 

mediunidade clarividente, clariaudiente e de efeitos físicos, 

também de pesquisa e estudo: “MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, apresentamos 

algumas interessantes informações acerca das irradiações 

dos sons e das imagens transcendentais.  

   _____________ 

   - Pelo que podemos deduzir, aqui seria um Plano, 

agora sim, verdadeiramente Superior da Terra, no 

qual as almas dos seres desencarnados estão, ou 

estariam, mais afinadas com a mediunidade? 

   Falo isso pelo fato de todos nós, mais ou menos, já 

termos tomado conhecimento de que a faculdade 

mediúnica do “futuro” será a intuição, até porque, 

como você acabou de nos esclarecer, André, nos 

parece que os humanos daqui, sim, pois que não 

deixaram ainda de ser humanos, e para dizer a 

verdade nem sei se em algum dia deixarão de ser 

humanos, mesmo que em outras modalidades de 

vida universal, estão vivendo mais pela fonte 

inspiradora da Vida Perfeita, que é a Sensibilidade, o 

elixir das grandes almas, do que pela obtenção pura 

e simples dos sentidos materiais, que já sejam mais 

para os espirituais, vamos assim dizer... 

   - Poxa, que perguntinha mais complicada, hem, 

Vivaldo? – nessa hora, todos do grupo sorriram e 
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passaram a “curtir” com a cara do Vivaldo, pois 

víamos nele um grande benfeitor temporariamente 

preso ao casulo de matéria mais sólida, embora nem 

ele e nem a nossa Letícia se dessem conta disso, pelo 

menos até aquele momento, já que as suas 

percepções hiperfísicas foram mantidas sobre 

controle vigoroso de nossa parte. 

   Você foi muito feliz nesta sua pergunta. – Isso, já 

em tom de resposta. 

   Não que eles aqui não sejam também homens e 

mulheres perfeitamente “carnais”, embora estando 

vivendo uma experiência material em nível de ondas 

e partículas super-ultra-curtas bem mais aceleradas 

do que como a compreendem na Terra, ou mesmo na 

nossa 8ª. Esfera Espiritual, onde se localiza Nosso 

Lar, que segundo entendemos está mais para um 

mundo físico do que, propriamente para os Planos 

Elevados do Espírito Imortal, propriamente dito, 

naturalmente que essa nossa observação não põe em 

cheque as anotações de outros companheiros e 

companheiras da mediunidade, e dos seus 

Benfeitores Espirituais, que dizem alguma coisa em 

contrário, pelo menos em superfície, mas apenas 

fazendo a gente pensar, ainda que de maneira muito 

ligeira, que as Regiões que mantém contato com os 

Umbrais da Terra, podem, sim, devem ser 

consideradas apenas como exteriorizações da vida 

planetária terrena... 
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   Daqui para “cima”, por assim dizer, é que podemos 

reconhecidamente aceitar como um plano espiritual, 

propriamente dito. 

   Geralmente, os seres encarnados só acessam essa 

faixa de vida espiritual pelo fenômeno maravilhoso 

do “êxtase”, da maneira exata como Allan Kardec 

pontificou em: “O Livro dos Espíritos”, no Capítulo 

que se refere à Emancipação da Alma, que também 

tem tudo a ver com os fenômenos de Bilocação & 

“Bicorporeidade”, no que se refere também aos 

fenômenos da transfiguração e de transporte, 

Homens duplos, etc..., pois tudo isso está em 

sintonia um com o outro tema, aliás, outra obra que 

merece o estudo atento de todos é: “O Livro dos 

Médiuns”, muito importante e no qual cada 

investigador da Reencarnação deverá se deter, como 

lhe divulgar para as demais pessoas, pois que este 

traz em si mesmo um excelente manancial de 

possibilidades para que todos possam compreender 

melhor os casos da: , como 

as obras de nosso pupilo haverão de lecionar daqui 

para a frente. 
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_________________ 

 

As históricas entrevistas concedidas por Chico Xavier, sob 

a inspiração de Emmanuel, no Programa “Pinga Fogo”, 

pela extinta TV TUPI de São Paulo, em 1971, são um 

verdadeiro manancial de luz espiritual, onde todos os 

espíritas devotados ao Evangelho e à Ciência-Espiritual 

encontrarão farto, e inestimável, material de estudo                          

e de reflexão. 

_________________ 

   Mas, não devem tomar as nossas explicações de 

maneira simplista e absoluta, pois um pouco antes já 

havíamos conversado do fato de por aqui, também, 

encontrarmos seres altamente “intelectualizados”, 

com traços românticos (risos de André!) em sua 

psicologia, que são ainda muito perversos e 

completamente desinteressados em sua própria 

reforma moral. 

   Sabem galantear, mas também matam. 
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   Seria realmente possível que isso aconteça ou 

exista?..., vocês me perguntarão. 

   Tudo é possível no Reino do Universo Ilimitado de 

Deus. 

   Aqui, encontramos apenas e tão somente uma 

pequenina “faixa de terra” que se desdobra de mil 

maneiras diferentes, um espaço geograficamente 

espiritual, mas em processo de Evolução junto a 

outros bilhões de mundos e de galáxias, também 

espirituais e também materiais, sejam eles, ou elas, 

superiores ou inferiores, naturalmente em processo 

continuado de expansão (este é um conceito que 

jamais poderá ser deixado de lado pelos espíritas 

afeiçoados ao estudo do Universo!) e interatividade, 

conectividade e multiplicidade (este também!) que 

haverão de variar ao infinito. 

   Na verdade, na verdade, tão cedo não saberemos 

afirmar ao certo onde começa um mundo e onde 

termina o outro, por assim dizer, um “sobreposto”, 

ou entranhado, ao outro. 

   Todos à minha frente, com exceção do amigo 

Gibraltar, estavam em estado de choque... (Risos de 

André). 

   Apenas para que não percamos o fio da meada 

desse momento, fica evidente que é daqui, dessa 

região exuberante da vida espiritual terrena, de onde 

parte, para as mentalidades dos mundos atrasados 

de nossa esfera terrena, as verdadeiras inspirações 

de amor e do devotamento à Mediunidade, pois esta, 
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seguramente, é a nossa mais preciosa ferramenta de 

conexão intuitiva com o Universo inteiro. 

   O amor, ah! o amor, meus irmãos, é que faz com 

que ela, , quando bem 

utilizada, transporte a beleza de Deus e da sua 

criação inteira pelos ramos diversificados e laboriosos 

da nossa vestimenta espiritual. 
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Capítulo # 9 

Tolerância Mediúnica 

    

   As colunas dos grandes edifícios residenciais ali 

presentes, em formas geométricas desconhecidas 

dos seres encarnados, por sua expressão matemática 

correspondente à nona dimensão dos Espíritos, 

poderia até causar certa vertigem na mente dos 

humanos da Terra, visto que ainda não estão 

preparados para vivenciarem uma realidade tão 

carregada de luz e belezas espirituais, pareciam 

jungidas às estrelas do Céu que, aos nossos olhos e 

sentidos menos grosseiros que os da vida material, 

faiscavam como se estivessem por dentro dos nossos 

próprios corpos astrais, deixando-nos conviver, 
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mesmo que apenas por alguns momentos, com a 

impressão de sermos quais Anjos perfeitos da 

Criação Divina. 

   Não seria muito afirmar que, naquele momento, 

tínhamos, de uma maneira positiva, em temos 

matemáticos e em proporções de massa, a noção 

exata de toda uma constelação de mundos dentro de 

nossa própria aparelhagem perispiritual, como se a 

beleza e todo o encantamento daquela Natureza 

Geométrica e Arquitetônica do Mundo Superior 

estivesse à disposição de todos os seus habitantes, e 

mesmo dos felizes visitantes, por meio de uma 

, ou simplesmente de: 

TCM – TRANSCOMUNICAÇÃO MEDIÚNICA, 

inédita para a maioria de nós, que ainda vivemos 

nas faixas de energia menos aquinhoadas de luz e 

elevação espiritual. 

   Já naqueles instantes, percebíamos como o nosso 

passava a se sentir mais 

“acalorado”, de maneira que tivemos de lhe acudir os 

sentidos perispirituais na área gástrica, ensejando-

lhe uma maior adaptação aos princípios ativos que 

integravam as radiações sob a nossa atenção, que 

haveriam de lhe proporcionar as sobrecargas de 

elementos psíquicos necessários ao Desenvolvimento 

seguro de sua mediunidade, já em estado de franca 

expansão desde a sua volta ao mundo dos mortais, 

nos idos de 1964. 
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   Essa, foi a primeira vez que tivemos a 

oportunidade de lhe trazer ao campo que muito lhe 

era peculiar, já que a sua reencarnação como o 

lhe havia condicionado 

o próprio campo mental para as realizações na área 

da vasta Cultura Artística do Plano Transcendental. 

   Quanto à nossa estimada irmã Letícia, continuava 

ela em quase total processo de hibernação 

espiritual, completamente tomada por uma lamina, 

ou folha, ou antes, por uma espécie de roupagem 

anatomicamente ajustada ao seu corpo espiritual, lhe 

dando a devida proteção das intensas irradiações 

proveniente daquela sua visita, embora os seus 

sentidos da fala e da audição estivessem regulados 
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de tal maneira que não lhe deixasse escapar as 

nossas conversas mais amenas, sem grandes 

complexidades, ou carregadas excessivamente de 

artifícios linguístico-tecnológicos. 

   Quanto ao amigo Vivaldo, ele, sim, se adaptou 

muito bem ao meio ambiente Superior, com a devida 

proteção dos demais Amigos que se encontravam em 

sua companhia. 

_________________ 

 

No Livro de # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – 

Relatos de um Médium Espírita”, vamos encontrar um 

valioso estudo sobre os centros de força do Espírito e 

as suas diversificadas irradiações cromáticas, tudo 

embasado na obra mediúnica de Chico Xavier, em 

particular na dele quanto na de Kardec. 
_________________ 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 283 

Ed. E-book: 
2016-21 

   Após alguns minutos de caminhada, nos 

defrontamos com o grande 

, Instituição, esta, que está ligada 

aos Serviços da Reencarnação, pois, como afirmamos 

um pouco antes, todo o serviço daquela Região sob 

o nosso olhar emocionado e feliz, se dedicava aos 

processos de aplicação e de duplicação dos 

caracteres mediúnicos aos quais estão subordinados 

os seres humanos das esferas espirituais de mais 

abaixo, embora não fosse a única responsável por 

essa tarefa de natureza profundamente delicada, 

tendo em vista que em outras Regiões dessa 

específica Esfera Dimensional haviam outros tantos 

agrupamentos que naturalmente se adequavam aos 

fatores psicogênicos dos seres encarnados, e mesmo 

desencarnados, que pululam em todos os espaços da 

Vida Infinita...  
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   Então, finalmente adentramos o locam para onde 

havíamos inicialmente proposto as tarefas junto a 

este médium e amigo, que era, nada menos, que a 

reencarnação do grande emissário divino, São Luis 

de França, aquele que havia sido o elo de ligação 

entre Allan Kardec e o Cristo de Deus, ao tempo da 

Codificação Espírita. 

   Para nós do pequeno grupo de Amigos & Protetores 

desencarnados que acompanhávamos o gracioso 

fardo-espiritual, sem qualquer desmerecimento para 

com a nossa outra estimada companheira encarnada, 

tudo se processava de maneira também muito 

intrigante, pois apesar de estarmos plenamente 

conscientes de nossas faculdades hiperfísicas, as 

coisas se apresentavam aos nossos sentidos da visão 

e da audição como se realmente estivéssemos sendo 

teleguiados por mentalidades seguramente muito 

mais arrojadas que a de muitos dos nossos mais 

elevados Benfeitores de Nosso Lar, que inicialmente 

acreditávamos estarem mentalmente numa elevação 

espiritual bem mais além do que aquela que 

poderíamos encontrar na 9ª Esfera, apenas (?!...) 

“a um passo” de distância de nossa cariciosa região 

espiritual, que se encontrava a um degrau abaixo, na 

8ª. Esfera. 

   Deixando de lado as formalidades da apresentação, 

visto que o tempo corria célere por ali também 

(risos de André!), fomos imediatamente conduzidos 

para um pequeno salão, que mais nos parecera um 

minilaboratório, mas muito aconchegante e repleto 
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de pequeninos aparelhos de tecnologia desconhecida 

– embora eu já tenha ido por ali inúmeras vezes no 

decorrer dos anos, cada hora que me encontrava 

naquela especifica saleta eu me surpreendia com a 

enorme quantidade de novos apetrechos da 

nanotecnologia-espiritual que eles passam a se 

utilizar. 

   Como vemos, o estudo e a pesquisa eram também 

uma constante nessa Região da Vida Maior. 

   Rapidamente, vimos o nosso benfeitor encarnado 

ser deitado em uma macia cama hospitalar, quando 

exímios Técnicos da Mecânica-Cerebral passaram a 

lhe introduzir uma enorme quantidade de minúsculos 

cateteres em sua região cérebro-espinhal, que logo 

passaram a inflamar novamente os centros de força 

espirituais do nosso querido irmão em atendimento, 

que parecia não desejar perder nada do que se 

passava ali com ele... 

   Dessa vez, o vimos ser atingido em cheio nas 

coronárias e na sua área genésica, como se 

aquela transfusão de energias sublimes estivesse 

também subordinadas, em níveis mais elevados, à 

sua natureza Sexual. 

   Uma vez tendo sido implantados diversos tipos de 

micro-aparelhos aos locais correspondentes às 

suas futuras tarefas na mediunidade, com o 

detalhe de que cada uma das suas células cerebrais 

na região do córtex havia recebido uma determinada 

concentração de força e de carga elétrica específica 
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por meio de uma incalculável quantidade de ligações 

nervosas, com cada ligação, ou cada minúsculo 

aparelho de natureza óptica, sendo implantado, 

um a um, de maneira cirúrgica, em pulsação 

constante e ritmada em cada uma dos seus trilhões 

de células nervo-cortical e que, por sua vez, 

tinham como origem os sofisticados aparelhos ali à 

disposição dos seus enfermeiros e técnicos da 

Engenharia Genético-Cerebral, quando observamos 

que os técnicos aquinhoados de claridade pessoal 

chamavam as queridas Yvonne Pereira e Tatiana 

( ) para que tomassem seus lugares 

numa outra maca hospitalar, somente que esta fora 

feita para a utilização de casais... 

 

Fonte da imagem: 

http://www.sogab.com.br/floresdias/fisiologiasistemanervoso.htm 

http://www.sogab.com.br/floresdias/fisiologiasistemanervoso.htm


                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 287 

Ed. E-book: 
2016-21 

   Pois bem, fora então que ambas passaram a 

misturar no nosso medianeiro as suas próprias 

ligações neuronais, sim, agora com destaque para as 

ramificações nervosas da coluna-vertebral (medula 

espinhal), dando-nos a forte impressão de que, a 

partir daquele instante, eles três seriam como 

verdadeiros irmãos siameses, se é que posso me 

expressar nesses termos, pois tudo se encadeava nas 

suas correntes de força e de vitalidade na esfera do 

Espírito de maneira que, aos nossos olhares atentos 

e apreensivos, parecíamos estar diante de três (3) 

pessoas distintas, mas perfeitamente integradas uma 

às outras por incalculáveis correntes eletrônicas da 

cadeia neuronal de todas, que, a partir de então, se 

faziam presentes entre os três como uma verdadeira 

corrente cérebro-espinhal anexa. 

   Evidentemente, que tudo leva a crer que, mesmo 

estando Vivaldo apresentando morfologia masculina 

na área da sua sexualidade, também estaria ele 

passando a receber os impulsos cérebro-espinhal 

de duas mulheres desencarnadas da mais alta 

capacidade intelectual, cultural e mediúnica, e 

que atuariam fortemente na sua psicologia 

humano-espiritual, evidentemente com a justa, 

ampla e necessária aptidão para as inumeráveis 

possibilidades da Mediunidade-Feminina. 

   Nota: Por essa época, a querida Tatiana (G. Sand) 

se mantinha em duas (2) reencarnações diferentes, 

uma no Plano Material e outra no Espiritual.  

   _________________ 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 288 

Ed. E-book: 
2016-21 

   

O excelente Livro: “As Mulheres Médiuns” (por Carlos B. 

Loureiro/Editora da FEB), aparece-nos como uma das 

grandes contribuiçãos do Espiritismo para a História das 

valorosas mulheres da passado, do presente, e do futuro 

humano, dando-nos uma pequena luz acerca do que 

acabamos de ver com o nosso Vivaldo P. S. Filho. 

   _________________ 

   E o nosso retorno para a Terra dos mortais foi tão 

tranquilo como a nossa ida para esta encantadora 

Estação de Paz e Conforto, Luz e Aprendizado, que 

se encontra numa Região Espiritual acima de nossa 

Casa querida: . 

 

O Fim DA PRIMEIRA PARTE  
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________________ 

 

DOE SANGUE, DOE VIDA! 

   André Luiz, pseudônimo utilizado nas obras 

de Chico Xavier pelo Dr. Carlos Chagas. 

________________ 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. André Luiz                          

Com       
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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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Mais uma Reencarnação Programada 

Devidamente Decodificada pela 

Nova Ciência da “Numerologia Espírita” 

 

Ilustrando o nosso estudo, vemos duas pequeninas biografias que 

narram algo da profícua vida sacerdotal de Lourenço Prado, 

dando-nos uma breve, mas muito interessante, oportunidade em 

lhe vasculhar a experiência carnal-passada, pois, agora, como o 

foco principal de nossa empresa Evangélica, apresentamos a sua 

existência atual, na figura singela do nosso estimado companheiro 

Josevaldo M. da Costa, descortinando, para cada um de nós, 

estudantes sempre havidos por Novas Revelações do Além, de 

como a Reencarnação pode se apresentar de maneira diversa, 

quanto variável, de um momento para o outro, evidentemente, 

não deixando passar, de todo, que a ”face” de uma, 

SUBSTANCIALMENTE, estará se manifestando na outra. 

Bastando-nos apenas, e tão somente, que procuremos nas 

“entrelinhas”, como se o poderoso espírito da mensagem gloriosa 

das Vidas Sucessivas estivesse a nos constranger a lhe 

identificar: os devidos “sinais”, e os impressionantes 

“códigos” secretos. 

VIVALDO P. S. FILHO (MÉDIUM) 
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DOMINGO, 4 DE ABRIL DE 2010 

 

   
 

Biografia de Lourenço Prado 

SOCIEDADE SCIENTÍFICA SUPERMENTALISTA TATTWA NIRMANAKAIA 

LOURENÇO PRADO TAMBÉM CONHECIDO SOB O PSEUDÔNIMO 
ROSABIS CAMAYSAR 

   Lourenço Prado de Almeida e Silva, nasceu em Jaú, São Paulo, no dia 08 de 
abril de 1893, era filho de João Ferraz de Almeida Prado Sobrinho e de Clotilde 
Augusta de Almeida e Silva; casado com Angelina Carolina Prado de Almeida e 
Silva, tiveram três filhos; Mário, Ricardina e José. 

   Filiou-se ao Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento em 04 de março 
(3) de 1910, com 17 anos, sob o n°422 na categoria de Sócio-Fundador. 

   Fez a tradução do "Dogma e Ritual da Alta Magia" de Eliphas Lévi, sob o 
pseudônimo Rosabis Camaysar. 

   Pseudônimo este retirado do "Nuctemeron" de Apolônio de Thyana que consta 
como suplemento do Ritual do supracitado livro. O "Nuctemeron" é composto de 
doze horas e a cada hora são atrelados gênios como personificações de forças 
morais ou virtudes. Rosabis é um dos gênios da undécima hora, é o gênio dos 
metais. Já Camaysar é um dos gênios da quinta hora, é o gênio da união dos 
contrários. Portanto temos uma clara referência a Alquimia, isto é o domínio 
sobre os metais através da união dos contrários. 

   Desencarnou no dia 09 de abril de 1945, em São Paulo. 

   Entre as diversas obras de sua autoria é de se destacar, Alegria e Triunfo, lida 
por milhares de pessoas, e ainda constando: Fraternidade Cósmica – Despertar 
da Alma - Os Doze Meses Iniciáticos e as Nove Esferas da Mentalidade – Magia 
do Sertão - Forças invisíveis - Evolução Consciente - Dinamismo Espiritual - Criai 
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Novo Destino - Adquire vosso Equilíbrio; e os livretos: O Segredo da luz, O 
Segredo da vida e o Segredo do amor. 

Postado por Cris às 14:48  

http://alegriaetriunfo.blogspot.com.br/2010/04/biografia-de-lourenco-prado_04.html 

 

O amigo e companheiro das lides espiritualistas no Espiritismo e na 

Apometria, Josevaldo Martins da Costa, a Reencarnação do 

grande pesquisador, médium e autor Lourenço Prado. 

https://www.blogger.com/profile/05453597680111029439
http://alegriaetriunfo.blogspot.com.br/2010/04/biografia-de-lourenco-prado_04.html
http://alegriaetriunfo.blogspot.com.br/2010/04/biografia-de-lourenco-prado_04.html
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Correio Mediúnico 

Ano 5 - N° 228 - 25 de Setembro de 2011 
 

 

 

  

 Pensamento  

Lourenço Prado 
  

   Depois da morte física, empolgante é o quadro de surpresas que se nos 
descortina à visão, contudo, para nós, cultores do Espiritualismo, uma das 
maiores dentre todas é a confirmação do poder mental como força criadora e 
renovadora, em todas as linhas do Universo. 

   O Céu, como domicilio espacial da beleza, existe realmente, porque não 
podemos imaginar o Paraíso erguido sobre um pântano, todavia, acima de tudo, 
o Céu é a faixa de pensamentos glorificados a que nos ajustamos, com todas as 
criaturas de nosso degrau evolutivo. 

   O Inferno, como sítio de sofrimento expiatório, igualmente não pode ser 
contestado, porque não será justo idear a existência do charco num templo vivo, 
mas, acima de qualquer noção de lugar, o Inferno é a rede de pensamentos 
torturados, em que nos deixamos prender, com todos aqueles que nos 
comungam os problemas ou as aflições de baixo nível. 

   É preciso acordar para as realidades do mentalismo, a fim de nos 
desembaraçarmos dos grilhões do pretérito, criando um amanhã que não seja 
reflexo condicionado de ontem. 

   A Lei concede-nos, em nome de Deus, na atualidade, o patrimônio de 
revelações do moderno Espiritualismo para aprendermos a pensar, ajudando a 
mente do mundo nesse mesmo sentido. 

   O pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. 

   Evoluímos no curso das correntes mentais, assim como os peixes se 
desenvolvem nas correntes marinhas. 

   Refletimos, por isso, todas as inteligências que se afinam conosco no mesmo 
tom. 

   Na alegria ou na dor, no equilíbrio ou no desequilíbrio, agimos com todos os 
Espíritos, encarnados ou desencarnados, que, em nossa vizinhança, se nos 
agregam ao modo de sentir e de ser. 
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   Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo 
de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou 
hoje, diante dela. 

   Obsessão é a idéia fixa em situações deprimentes, provocando, em nosso 
desfavor, os eflúvios enfermiços das almas que se fixaram nas mesmas situações. 

   Tentação é a força viciada que exteriorizamos, atraindo a escura influência que 
nos inclina aos desfiladeiros do mal, porque toda sintonia com a ignorância, ou 
com a perversidade, começa invariavelmente da perversidade ou da ignorância 
que acalentamos conosco. 

   Um prato de brilhantes não estimulará a fome natural de um cavalo, mas 
excitará a cobiça do homem, cujos pensamentos estejam desvairados até o 
crime. 

Lembremo-nos, assim, da necessidade de pensar irrepreensivelmente, 
educando-nos, de maneira a avançarmos para diante, errando menos. 

   A matéria, que nos obedece ao impulso mental, é o conjunto das vidas 
inferiores que vibram e sentem, a serviço das vidas superiores que vibram, 
sentem e pensam. 

   O pensamento raciocinado é a maior conquista que já alcançamos na Terra. 

   Procuremos, desse modo, aperfeiçoar nossa mente e sublimá-la, através do 
estudo e do trabalho que nos enobreçam a vida. 

   Felicidade, pois, é o pensamento correto. 

   Infortúnio é o pensamento deformado. 

   Um santuário terrestre é o fruto mental do arquiteto que o idealizou, com a 
cooperação dos servidores que lhe assimilaram as idéias. 

   O mundo novo que estamos aguardando é construção divina, mentalizada por 
Cristo, na exaltação da Humanidade. Trabalhadores que somos, contratados por 
nosso Divino Mestre, saibamos pensar com ele para com ele vencermos.   

   Do cap. 38 do livro Instruções Psicofônicas, ditado por Espíritos Diversos por 
intermédio de Francisco Cândido Xavier. Lourenço Prado foi escritor espiritualista, 
autor de vários livros e páginas esparsas, referentes ao Esoterismo. A 
mensagem acima foi transmitida por via psicofônica em 25/11/1954. 

 

 

http://www.oconsolador.com.br/ano5/228/correiomediunico.html 

 

http://www.oconsolador.com.br/ano5/228/correiomediunico.html
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   LOURENÇO PRADO E AS IMPRESSIONANTES EVIDÊNCIAS 

NUMÉRICAS-CHAVES, PERFEITAMENTE CONECTADAS COM 

A VIDA DE CHICO XAVIER (ALLAN KARDEC) E A DE VIVALDO 

P. S. FILHO (SÃO LUIS DE FRANÇA): 

   Vejamos, o que temos logo nesse comecinho de 

Estudo, minha gente, como se os Céus estivesse nos 

sugerindo algo que não tivesse como ser rebatidos 

pelos pessimistas, ou pelos indecisos, com base na 

sua biografia acima: 

- Filiação de Lourenço Prado ao Círculo 

Exotérico da Comunhão do Pensamento: - 4 de 

março (3) de 1910... 

   Quando 4 + 3 = 7.  

   Este, é o exato mês (7) de nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).  

   Quando dessa dada (4/3/1910) para a data de 

nascimento de Chico Xavier (2/4/1910) = 29 

DIAS.  

   Quando: 2 + 9 = 11.  

   Encontramos, aqui: Temos o exato dia (11) do 

nascimento de nosso amigo Josevaldo Costa 

(seguramente, que a atual reencarnação de Loureço 

Prado!!), que recebeu essa informação de sua vida 

passada, como Lourenço Prado, por meio de Vivaldo 

P. S. Filho, no ano de 2015, quanto tinha completado 

70 anos de idade. 
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- Prossigamos com as surpresas dessa filiação 

de L. P. ao Círculo Exotérico: Ele estava: - com 17 

anos, sob o n°422 na categoria de Sócio-Fundador.  

   Vejamos, que aqui a coisa se apresenta de maneira 

absolutamente impressionante, quanto ao # 17: O 

exato dia (10) e o mês (7) de julho do nascimento 

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

   Embora, essa não seja o centro de nosso Estudo, 

não podemos desconsiderar que a vida de São Luis 

IX está, de alguma maneira, surgindo pelo Esquema-

Chave da atual encarnação de Lourenço Prado, 

atualmente como o Sr. Josevaldo Costa. 

______________ 

- O n°422: Temos aqui (em forma de um “código” 

secreto!!): O dia (2) e o mês (4) de abril de 

nascimento de Chico Xavier (Allan Kardec).  

   Quando também, temos: O mês (4) de abril de 

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

mais o mês (8) de agosto da morte de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho), isso pela soma dos #: 4 + 2 + 

2 = 8!!... 

   ______________ 

Tudo se encadeia e se enquadra de maneira 

sincronizada, demonstrando a eficiência marcial dos 

Números Sagrados de Deus que compõe a trajetória 

reencarnatória de Lourenço Prado, agora como o 

Senhor Josevaldo Costa!! 
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   Porém, o fato ficará ainda mais impressionante por 

Lourenço Prado (Josevaldo Costa) ter aparecido na 

obra de André Luiz, “No Mundo Maior” (por Chico 

Xavier/FEB), utilizando-se de um pseudônimo: 

Assistente Calderaro. 

   Tai, o motivo pelo qual vimos mais acima essa 

maravilhosa corrente reencarnatória de números & 

sinais secretos como ligação entre Lourenço-Chico-

Vivaldo. 

   Quando a nossa intenção real não é a de nos 

embrenhar aqui em outras formas de análise e 

investigação reencarnacionista sobre esse sábio 

espiritualista, pois cremos que, a partir dessas 

primeiras impressões, cada um dos sérios estudantes 

de Espiritualismo poderá fazer as suas próprias 

incursões no assunto, evidentemente que tomando 

como ferramenta de apoio: a Nova Ciência da 

“Decodificação Espírita”, da maneira 

como vem sendo apresentada nas obras do médium 

(São Luis IX reencarnado). 

   Em todo o caso, tenham em mente que terão, 

também, à sua disposição as evidencias numéricas 

que estão entranhadas pela vibrante obra: “No 

Mundo Maior”, de André Luiz/por Chico Xavier (FEB), 

quanto: “Instruções Psicofônicas”, também do 

Chico (pela Editora FEB), o que lhes possibilitará uma 

evidência ainda mais sólida de fatos & dados-chaves 
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reencarnacionistas, tão forte, quanto intensas, em 

relação a este específico assunto. 

 

   Lembremo-nos, de que o trabalho diante do 

Espiritismo pertence a cada um nós, os espíritas 

destemidos e sinceramente amantes do Bem Maior, 

estejamos encarnados ou desencarnados, já que: 

serviço, estudo, suor, e lágrimas, são as 

ferramentas imprescindíveis a todos aqueles e 

aquelas que se apresentam na condição de adeptos 

da Terceira Revelação Divina, não que sejamos 

daqueles que imaginam para si mesmos um inferno 

de dores a cada passo do caminho para que possa, 

realmente, se Elevar para Deus, mas, de maneira 

indiscutível, pelo menos por enquanto, a Vida 

Material exigirá isso de cada um de nós... 

   Não é mesmo?!... – Risos. 

(Espírito)                           

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 29 de janeiro de 2016) 
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   Nota do médium: Segue abaixo alguns dados 

referentes à vida do nosso querido Mensageiro 

reencarnado Sr. Josevaldo Costa, segundo ele mesmo 

nos informou por meio de uma carinhosa carta 

eletrônica (e-mail) que nos enviou em 04/12/2015, que 

serão imprescindíveis para que outros estudantes da 

Reencarnação, no Brasil ou no exterior, possam se 

basear nas suas pesquisas: 

De: Josevaldo <josevaldodacosta@gmail.com> 

Enviado: sexta-feira, 4 de dezembro de 2015 08:45 

Para: Vivaldo Filho 

Assunto: Re: pergunta 

  

OI QUERIDO AMIGO VIVALDO, VAI AS RESPOSTAS: 

 

Sou natural de PARANAGUÁ - PR, NASCIDO EM 

11/05/1945 - 70 ANOS. 

 

ATUALMENTE CASADO, COM 2 FILHOS,  E RESIDO EM 

JARAGUÁ DO SUL - SC NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA 
Martin STHAL, 551 APTº Nº 203 - CEP 89259-310 

   

AGUARDO SUA VISITA, FICAREI MUITO FELIZ, SUA 

PRESENÇA  SERÁ BEM VINDA. 
 

   Não poderíamos encerrar esse estudo do querido Dr. 

Hernani, sem lhe deixar também a nossa marca 

investigativa, oferecendo às leitoras e leitores amigos 

um material a mais de análise. 
 

   Vejamos, que coisa mais curiosa haveremos de 

encontrar se formos esmiuçar, mesmo que de maneira 

an passant, em uma das duas obras citadas mais acima 

pelo querido benfeitor Andrade, apenas como forma de 

incentivo aos que nos observam e também haverão de 
nos esquadrinhar (risos...): 
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- INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS, vários Espíritos, 

Chico Xavier, organização de Arnaldo Rocha (9ª. edição 

– 2ª. reimpressão, FEB: 2008): 
 

- Capítulo 38, Pensamento (Lourenço Prado) 
 

- Capítulo 49. Além do sono (Calderaro) 
 

   Vejamos, que somente pelos seus respectivos títulos 

(Capítulos) já estaríamos diante de um interessante 

“enigma” ..., mas tratemos de decifrar esse enigma 

espiritual: 
 

   - 4 e 8: O exato mês (4) de abril de nascimento e o 

exato mês (8) de agosto de morte de São Luis de 

França (Vivaldo P. S. Filho). 
 

- 3: As três personagens em estudo: Lourenço Prado, 

Josevaldo Costa e o Assistente Calderaro. 
 

- 9: O enigmático mês (9) de setembro do ano de 2012 

(obs: 3 + 9 = 12), quando Vivaldo concluiu aquela que, 

a rigor, foi a sua primeira (1ª.) obra pela psicografia, 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, produzida em 

homenagem ao Livro: “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão 
Jacob (Chico Xavier/ FEB), e que desencadeou todo esse 

conjunto de Revelações Espirituais diretamente 

relacionadas com a 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência), pois é o Espírito de 

Elvis Presley (a reencarnação do Rei Davi bíblico) 

quem se responsabiliza pela condução da tarefa de 

psicografia das Entidades da Luz dessa Dimensão 

Superior do Planeta Terra junto ao médium Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis IX (9). 

____________ 

 

DEVEMOS COMPRENDER QUE ESTAMOS TRATANDO 

SOMENTE DE ALGUNS ELEMENTOS-CHAVES, SOBRE 

ESSE ESPECÍFICO TEMA, QUANDO OUTROS 

ESTUDOS PODERÃO VIR EM NOSSA AJUDA!! 
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   _________________ 

 

   

As duas obras de Chico Xavier que merecem um destaque 

especial, pelo fato de trazerem um maior coeficiente de 

evidencias matemáticas-CHAVES, e de segurança 

mediunica, sobre a reencarnação atual do sábio filosofo e 

pesquisador espiritualista Lourenço Prado (Calderaro), o 

respeitado amigo Sr. Josevaldo Costa. 

   _________________ 

   Novamente, seguindo as instruções dos meus queridos  

, observamos que tudo de 

enquadra e se encadeia de maneira rigorosamente 

precisa, tudo se encaixando como num bem elaborado 

quebra-cabeça transcendental, nos descortinando mais 

um gracioso, quão intricado, caso de Reencarnação 

Programada. 

   Cremos, que isso seja suficiente para que novos 

estudos venham a ser desenvolvidos a partir de nossas 
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percepções mediúnicas, mesmo porque os números e os 

códigos-chaves secretos, aqui apresentados, só foram 

disponibilizados para mim em decorrência da valiosa 

Assistência Espiritual dos Benfeitores desencarnados, e 

mesmo dos encarnados (em estado de Desdobramento 

Astral) que me dirigem as faculdades psíquicas... 

____________ 

 

   A Mediunidade Evangelizada será sempre a ferramenta 

indispensável nas mãos dos sérios investigadores da 
Reencarnação, sejam eles espíritas ou não. 

____________ 
 

Nota do médium em 22/07/2021: 

   Um ponto que devemos colocar em destaque, dentro 

dos Esquemas que vão surgindo e a partir da realidade 

das Vidas Sucessivas de outras Personalidades, afora a 

de Vivaldo, é o de que cada uma delas, compreendendo 

a missão que travaram ou venham a travar perante o 

mundo, está de alguma maneira ajustada ao principio ou 

à proposta-base de sempre, que é da atual VOLTA do 

, levando em conta de que este 

Espírito também viveu no passado humano sob o manto 

fisiológico de Boaz (bíblico), que ao lado de sua amada 

Rute (bíblica), possibilitou a Geração de Jesus... 

   Assim seja. 
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Elizabeth Rosemond Taylor DBE (Londres, 27 de fevereiro de 1932 — Los 

Angeles, 23 de março de 2011) foi uma atriz anglo-americana. Começou sua 
carreira como atriz infantil no início dos anos 1940, tornando-se uma das 

estrelas mais populares do cinema clássico de Hollywood nas décadas de 1950 
e 1960. Elizabeth Taylor foi a primeira atriz a assinar um contrato milionário 

com uma produtora, para estrelar o filme Cleópatra, em 1963. 
 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anglo-americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cle%C3%B3patra_(1963)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor
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E A SUA VISÃO PANORÂMICA 

DA IMORTALIDADE

Um Olhar no Futuro 

 

_________________ 

 

Se somos filhos do Altíssimo, 

!... 

Paternidade reconhecida, criatura sã. 
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É Verdade, que estamos todos a caminho                   

da Luz... 

 

Se temos diante de nós a Vida Infinita, 

Honra e mérito para quem sabe viver. 

 

Expansão da mente, obra da Educação. 

 

Não se faz canteiro de obras, 

Sem mãos fortes e músculos definidos, 

Estamos na Construção do Mundo... 

 

Se hoje cumprimos com as nossas tarefas, 

Amanhã teremos o salário do mês. 

 

Homens de Bem, caracteres morais. 

 

Sim, é de todo certo que o Universo se 

expande e se amplia, 

Que se move, revela-se e multiplica-se, 

Pela força da Reencarnação... 

 

Que haja pela Evolução, 
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Fixando no coração de todos: 

O mel da experiência, 

O envolvente elixir da paz, 

A alegria da realização, 

E o doce prazer de Deus em nós!... 

  

(Espírito)                                           

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                     

(Salvador/BA, 26 de janeiro de 2016) 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 311 

Ed. E-book: 
2016-21 

_______________ 

Nota do médium em 22/07/2021: 

   Essa grande Mensageira da Vida Maior, desde que me 

iniciei na mediunidade de psicografia, vem me dando a 

sua doce Assistência Astral, deixando-me ver como ela 

segue pela Vida Infinita mais bela do que ela foi quando 

aqui esteve reencarnada, fornecendo-me, enfim, para 

todos nós que lhe damos a devida atenção, informações 

preciosas de como o seu corpo-feminino continua, do 

Lado de Lá, tão belo e cheio dos atrativos físicos que 

tanto agradam aos homens terrenos, claro, que como 

também agrada as mulheres que se sentem mais 

atraídas pelas parceiras do seu mesmo sexo... 

   Ela, podemos dizer, trata-nos como se eu fosse algum 

namorado seu (risos), visto que ela não tem qualquer 

escrúpulo em me mostrar a sua belíssima forma íntima, 

físico-astral, que para os meus olhos é tão exuberante 

quanto a de qualquer mulher do nosso meio terreno, 

evidentemente que mais bela e muito mais atraente pelo 

fato de ela ser um Ser de Luz!!... 

   Que Jesus a abençoe, querida Liz. 
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Hippolyte Léon Denizard Rivail (francês: [ʁivɑj]; Lyon, 3 de 

outubro de 1804 — Paris, 31 de março de 1869) foi um 

influente educador, autor e tradutor francês. Sob o pseudônimo de Allan 

Kardec (francês: [kaʁdɛk]),[1] notabilizou-se como o codificador[nota 

1] do espiritismo (neologismo por ele criado). 

Allan Kardec – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:IPA_para_franc%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1804
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1869
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradutor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franceses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pseud%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:IPA_para_franc%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec#cite_note-kardec1-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Neologismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
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 ALLAN KARDEC AFIRMA!... 
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A eterna magia do 

Amor 

  
A Reencarnação Programada de 

Devidamente Decodificada em:  

“O Livro dos Espíritos”. 

Pelo Espírito de 
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________________ 

   Antes de tudo, devemos amar a Deus sobre todas 

as coisas e ao nosso próximo mais do que a nós 

mesmos!... 

   Esta é a Verdade absoluta de todos os Universos. 

   Somos criaturas perfeitas, criadas pelo Todo-

Misericordioso para que pudéssemos enriquecer a 

sua Criação e Lhe reverenciar a magnanimidade, 

dentro da proposta de Evolução pela Educação dos 

nossos caracteres morais, até então apreciados pelo 

homem terreno como insignificante ferramenta de 

exibição pessoal, e sem qualquer sentido maior de 

embelezamento do mundo em que vivemos. 

   Somos, sim, Seres espiritualmente fadados à 

perfeição, pois que somos deuses. 

   E a Reencarnação nos aparece como oferenda 

celestial, para que possamos não apenas nos entreter 

com o que fomos no passado, remoto ou próximo, 

mas, indiscutivelmente, para que possamos aprender 

a viver de uma maneira saudável e sem os grandes 

conflitos passionais pelos quais nos arrojamos, de 

maneira impensada, e muitas vezes pensada mesmo, 

no correr das eras que se foram, tempos que já 

passaram, mas que não morreram, pois a nossa 

mente, tanto quanto o nosso corpo espiritual, não 

nos deixa esquecer o quanto praticamos de bem e 

nem tão pouco o que fizemos de mau. 

   A Vida, meus filhos e filhas, é assim mesmo. 
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   Por mais que teimemos em esquecê-la, ou 

desconsiderada em seu aspecto real, crendo que 

estamos, ou estaremos, ilesos diante de tanto 

desmando perpetrado por nós mesmos, inevitável 

será a nossa posição de “expectadores” diante do 

imenso cortejo de glorias ou de desgraças que 

estamos aderindo ao nosso próprio perispírito no 

correr dos minutos, das horas, dos dias, dos meses, 

dos anos, dos séculos e dos milênios sem fim, seja 

no mundo atrasado da Terra ou nas Regiões da Vida 

Espiritual Sublime... 

   Se para um anjo ou um para arcanjo, por exemplo,  

é algo fácil desvencilhar-se do seu próprio passado, 

geralmente muito tenebroso, por conta da sua atual 

condição moral, para nós, os Espíritos ainda muito 

imperfeitos, nada mais temos senão o que lamentar, 

e lamentar bastante, por conta da nossa insana 

teimosia em continuar praticando todos os tipos de 

maldades, pequenas ou grandes, desequilibrando a 

Vida como um todo, e aceitando, de bom grado, a 

equivocada ideia de que sairemos impunes da vida 

material. 

   A Lei de Deus vale para todos os Globos do 

Universo... 

   A Caridade, não duvidemos, é a ferramenta moral 

e perfeita pela qual haveremos de construir a estrada 

que nos conduzirá à perfeição, na Morada Perfeita de 

Deus. 
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   E a Reencarnação, meus irmãos e minhas irmãs, 

é a obra divina que haverá de nosso possibilitar o 

entendimento real sobre a nossa essência toda 

Espiritual, mediante a capacidade que cada um de 

nós temos de: aprender e nos iluminar, pela 

sabedoria, pela instrução e pelo devotamento às 

coisas santas da Vida. 

_________________ 

 

São Luís IX, Rei da França, que entre 1214 e 1270 
governou generosamente um povo com extrema piedade e 
coração inflamado de amor a Deus, não poderia deixar que 

cada um de seus súditos ficassem sem sentir e entender 
quem era o verdadeiro Rei do Universo. 

Sua dedicação no zelo para com os pobres e sua 
humildade pública comoviam os corações mais 

endurecidos. 
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Fazia questão de que todos tivessem acesso aos 
sacramentos e vivessem uma vida íntima de adoração ao 

Senhor. Para isso pagou uma quantia de 135 mil libras 
para que a Santa Coroa de espinhos de Nosso Senhor e 

um pedaço do Preciosíssimo Lenho fossem trazidos de 
Jerusalém. 

Para abrigá-los dignamente, construiu a grandiosa Catedral 
gótica de Sainte Chapelle. 

Ao final de sua vida, padecendo mortalmente de tifo, que 
contraíra na última cruzada em Túnis na África, deixou um 

legado a seu filho, o futuro Rei Felipe III da França, de 
cujas palavras talvez somente o grande Patriarca São José 

seria capaz: 

"Filho dileto, começo por querer ensinar-te a amar o 
Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com todas as 

tuas forças; pois sem isto não há salvação.  
 

Filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus, 
quer dizer, todo pecado mortal, de tal forma que prefiras ser 

atormentado por toda sorte de martírios a cometer um pecado 

mortal. 
 

Ademais, se o Senhor permitir que te advenha alguma 
tribulação, deves suportá-la com serenidade e ação de 

graças. Considera suceder tal coisa em teu proveito e que 
talvez a tenhas merecido. Além disto, se o Senhor te 

conceder a prosperidade, tens de agradecer-lhe 
humildemente, tomando cuidado para que nesta 

circunstância não te tornes pior, por vanglória ou outro 
modo qualquer, porque não deves ir contra Deus ou 

ofendê-lo valendo-te dos seus dons.” 

https://padrepauloricardo.org/blog/o-testamento-de-um-rei-santo-para-seu-filho 

_________________ 

https://padrepauloricardo.org/blog/o-testamento-de-um-rei-santo-para-seu-filho
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______________ 

Numa garimpagem impressionante de dados 

matemáticos-chaves, por meio de cálculos muito 

simples e acessíveis a todo o tipo de mentalidade, 

da mais simples cabeça à mais exuberante 

intelectualidade viva do plano dos homens de 

matéria carnal, vamos encontrar uma intensa gama 

de evidências e provas: Numéricas, Literárias & 

Editoriais, todas elas em perfeito sincronismo com o 

que existe de mais racional & mais lógico, mais 

emocional & mais iluminado, nas obras de Allan 

Kardec e nas de Chico Xavier, embora os fatos 

impressionantes da Reencarnação 

Matematicamente Programada do Espírito de 

São Luis de França, agora na roupagem fisiológica 

do médium baiano Vivaldo P. S. Filho, estejam 

também hermeticamente ajustados, 

acondicionados, e sequencialmente encadeados aos 

fatos milagrosos da Bíblia Sagrada. 

 Por mais que se tente, não há como não 

reconhecer a verdade absoluta dos números-chaves 

apresentados, sinergicamente, e porque não 

afirmarmos também: MILAGROSAMENTE!..., em 

comunhão perfeita com a meridiana compreensão 

do Codificador do Espiritismo.  

A Equipe da Verdade 

______________ 
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A NOVA GENEALOGIA DE JESUS 

 

Rute & Boaz: As reencarnações passadas de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX) e Elizabeth d´Espérance (Maria de Magdala),               

dando origem a uma elevada cadeia de missões espirituais 

(matematicamente) pré-determinadas para a execução da 

“Linhagem Sagrada de Jesus Cristo”, que haverá de promover na 

psicosfera do mundo material os lances genético-psíquicos para a 

futura VOLTA definitiva do Senhor, que ocorrerá no final do Quarto 

(4º.) Milênio da Era Cristã. 
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   ________________ 

   Antes de darmos prosseguimento aos nossos 

interessantes Estudos sobre os fatos & dados da 

Reencarnação Programada de São Luis IX ter sido, 

ou então de ele ter sido, ou não, matematicamente 

prevista pelo Mais Alto desde os tempos recuados 

dos hebreus, por exemplo, gostariamos de elevar o 

nosso pensamento ao Pai Celestial numa rogativa 

sincera aos nossos irmãos e irmãs da Federação 

Espiritia Brasileira, para que as bençãos do Todo-

Misericordioso sejam derramadas sobre toda a sua 

diretoria e demais companheiros de ideal que lutam 

e se esforçam, no dia a dia da vida material, pela 

renovação e pelo crescimento moral de suas ALMAS: 

pelo Evangelho de Jesus. 

   Compreendendo que, cada um de nós todos, sem 

qualquer distinção, estamos ou pelo menos 

deveríamos estar engajados num mesmo proposito, 

que é o de ajustar os nossos corações ao coração do 

Cristo Amado, seja pela Mediunidade completamente 

desiteressada, seja pelo nosso compromisso ardente 

de Caridade Material e Caridade Moral aos mais 

sofridos e mais necessitados do mundo, ou, acima de 

tudo, pelo nosso total desprendimento dos interesses 

puramente transitórios, visto que o materialismo não 

pode andar na mesma via do Espiritismo!..., uma 

coisa não tendo nada a ver com a outra, a não ser 

pelo cuidado que devemos ter em relação ao que é 

necessário para a nossa existência, seja na Terra ou 

no Além-Túmulo!... 
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   Com isso, rogamos também ao queridos amigos da 

FEB que nos compreendam os necessários motivos 

para que venhamos, aqui, apresentar algumas das 

ricas anotações do: “O Livro dos Espíritos”, na sua 

versão original de 1857, com tradução (binlingue) 

realizada pelo eminente confrade Evandro Noleto 

Bezerra, na sua 1ª. Edição de 4/2013. 

   O assunto é longo, mas as nossas reflexões vão se 

deter em alguns pequenos itens que rapidamente 

tomarão o interesse e a atenção de todos aqueles e 

aquelas que, verdadeiramente, se debruçam sobre os 

casos da reencarnação comprovada. 

   Tanto quanto antes ocorreu, nas anteriores obras 

psicografadas pelo nosso médium-santo, vamos 

encontrar, aqui, um muito bem arquiculado 

Esquema-Chave, pre-montado de Matematica-Pura, 

Matematica Divina, deixando claro para cada um dos 

amigos e amigas da Terra que os Poderes dos Céus 

estão caindo sobre todas as cabeças humanas, sejam 

elas servidoras incansáveis do Bem Maior, ou 

criaturas ainda ensimesmadas na própria ignorância 

e na própria loucura, provando de maneira definitiva 

que os Espíritos do Senhor, “que são as virtudes do 

céu”, julgou por bem, agora, trazerem ao plano dos 

mortais todo um cortejo de luz e bençãos, de amor e 

justiça, por meio da Mediunidade, a arma sagrada 

que todo espírita, bom combatente, terá diante de si, 

e em si mesmo, para fazer cumprir a PALAVRA do 

Senhor, de que: 

. 
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- O livro dos espíritos (1ª. edição francesa: 1857): 

Pergunta de # 4: O exato mês (4) de abril de 

nascimento do Rei Luis IX de França (Vivaldo P. 

S. Filho), caiu exatamente à página de # 33: 

quando somado: 3 + 3 = 6.  

   A primeira vista, poderíamos acreditar que os 

“sinais”, ou os “códicos” matemáticos para a 

Reencarnação Programada de São Luis IX falharam 

aqui..., ou que nós mesmos estamos em mancada 

científica!... mas não é a verdade, pois se juntarmos 

o 6 acima com o 4 anterior, teremos: O exato ano 

de 1964, de nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

   Entretanto, as surpresas não param por ai. 

   Nesta tradução, pela FEB, em sua 1ª. edição 

bilingue, do ano de 2013, esta cópia da página de 

# 33 que trás a questão de # 4 (que corresponde 

ao mês de abril do nascimento de São Luis IX), de 

“O Livro dos Espíritos”, cai exatamente na página de 

# 405.  

   Quando, numa nova soma teremos o # 9 (4 + 5), 

de São Luis IX (9), da mesma maneira que temos o 

# 6 (3 + 3, de mais acima!)... 

   Mas, se nos utilizarmos de mais um breve adereço-

chave, claro que veremos surgir: o # 12 (3 + 9)... 

Que, absolutamente, nos traz o seguinte 

Esquema Numérico-Chave: 
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OS ENIGMÁTICOS # 6 & 9 & 12: 

   Os exatos meses seis (6) de junho e nove (9) de 

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

Filho iniciou e completou a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 

Coordenação dos Esp. Elvis Presley & Santa Clara 

de Assis, em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Espírito Irmão Jacob (por psicografia de Chico 

Xavier/FEB), quando o # 9 também representa a 9ª. 

Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral 

ou Cultural e Ciência), de onde tem partido a maior 

parte das Entidades da Luz que tem lhe Auxiliado na 

produção dos Livros psicográficos. 
 

   Quando precisamos também nos lembrar do título 

de família: São Luis IX (9) de França. – # este, 

o 9, de setembro, que, quando enigmaticamente 

invertido, aparece como o # 6, de junho. 
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______________ 
 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

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

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

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

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

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

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

pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, 

uma inteligência superior à Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma 

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

de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é 

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

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

destaques são nossos). 

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

93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – 5/2013, 

Editora da FEB).                                   

________________ 
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________________ 

Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de 

idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse 

tão somente produto de um ensino, não seria universal e 

não existiria senão nos que houvessem podido receber esse 

ensino, conforme se dá com as noções científicas. (A nota 

é de Allan Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro,                           

pela Edição da FEB.                                                    

________________ 
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________________ 

Vejamos a questão # 12, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    Embora não possamos compreender a natureza 

íntima de Deus, podemos formar idéia de algumas de 

suas perfeições? 

   “De algumas, sim. O homem as compreende 

melhor à medida que se eleva acima da matéria. 

Entrevê-as pelo pensamento.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 12, 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.                                                     

________________ 

 

Elvis & A 9ª. Esfera da Terra. 
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____________ 

   Nos detenhamos agora apenas na resposta dos 

Espíritos Superiores nesta específica questão de # 

4: “Mas, então, qual seria as causas dessas 

propriedades? É preciso sempre ter uma causa 

primeira”. Agora vejamos a nota do Codificador, que 

veio logo a seguir: “Atribuir a formação primeira das 

coisas às propriedades intimas da materia seria 

tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades 

são, em si mesmas, um efeito que deve ter uma 

causa”. 

   Daí mesmo, retiramos a certeza de que o caso dos 

deixados na 

Codificação Espírita para a devida Decodificação 

futura pelo próprio São Luis iX (Vivaldo P. S. Filho), 

é algo absolutamente inquestionável, embora todos 

somos livres para pensar e agir diferente da gente, 

quando estamos em erro, pricipalmente no que toca 

à nossa Evolução Moral... 

   E é exatamente isso que os Guias Espirituais do 

médium Vivaldo estão passando para os demais de 

Doutrina. 

   Pensar de maneira diferente, ou agir de maneira 

inversa ao que está sendo-nos apresentado com 

clareza e racionalidade, quando os fatos e os dados 

nos inspiram confiança cientifica, e Evangelicamente 

falando, certamente que seria um grande absurdo e 

um pecado à logica e ao bom senso!!... 
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   Vejamos mais um pouco: 

- O livro dos espíritos (1ª. edição francesa: 1857): 

Pergunta de # 8: O exato mês (8) de agosto da 

morte do Rei Luis IX de França (Vivaldo P. S. 

Filho), caiu exatamente à página de # 34: quando 

somado 3 + 4 = 7.  

   Temos, agora: O exato mês (7) de julho de 

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

   O encadeamento continua perfeito. 

   O sincronismo é também de estarrecer. 

_____________ 

   Nota do médium em 22/07/2021: Levemos em 

consideração, que por esta época os Espíritos Amigos nos 

passavam Instruções acerca de determinados pontos iniciais 

da Decodificação, vindo eles a melhorar ou aperfeiçoar o 

Estudo-Chave com o decorrer de cada novo Livro que temos 

recepcionado mediunicamente, deixando para cada um de 

nós um percentual imenso de evidencias & provas-chaves 

que nos tiram o folego!.. 

   _____________ 

   Temos o demonstrando a 

desencarnação de um (São Luis IX, no mês 8) e 

prevendo a futura reencarnação do outro (Vivado 

P. S. Filho, no mês 7), um no século 13 e o outro 

no século 20 (correspondendo exatamente ao ano 

de lançamento, pela Editora da FEB, dessa edição 

histórica bilingui: 2013). 
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   _____________ 

   Notemos, que na apresentação de um pouco mais 

acima, ficou faltando exatamente esse elemento de 

# 7, que corresponderia: Ao mês (7) de julho de 

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

já que na soma do 4 + 6 = 10...: O exato dia (10) 

do nascimento de Vivaldo...  

Mas, se adicionarmos o 64, também encontrado um 

pouco mais acima, ai, sim, TEREMOS DE UMA 

MANEIRA SINCRONIZADA: A DATA DO 

NASCIMENTO DE VIVALDO P. S. FILHO (SÃO 

LUIS IX): 10 DE JULHO (7) DE (19)64. 

_____________ 

   Como vemos, as duas páginas (33 & 34) da 1ª. 

edição de 1857 do: “O Livro dos Espíritos”, 

COM OS DEVIDOS “SINAIS” & CÓDIGOS” DAS 

SUAS DUAS QUESTÕES DE # 4 & # 8 (QUE 

CORRESPONDEM RESPECTIVAMENTE AO MÊS DE 

NASCIMENTO E MORTE DE SÃO LUIS DE FRANÇA), 

adicionadas ai as páginas (405 e 406) da nova 

edição histórica bilingui realizada pela FEB,   estão 

perfeitamente integradas ao pensamento luminoso 

do Espírito da Verdade, no que diz respeito à Nova 

Missão de São Luis IX, agora reencarnado no Brasil 

como o médium Vivaldo P. S. Filho. 

_____________ 

CONTRA FATOS & DADOS NÃO HÁ ARGUMENTO!! 
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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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_________________ 

     

“A ficção científica nada mais é que   

a antecipação do futuro.”  

– André Luiz (Chico Xavier) 

_________________ 
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_________________ 

   

Todas as obras do Codoficador, sem excessão, 

trazem a marca de São Luis IX em forma de 

“sinais” e “códigos” secretos que, mais tarde, 

haveriam de ser investigados e devidamente 

Decifrados (Decodificados) por ele mesmo, o 

Codificador Desencarnado do Espiritismo, como um 

médium de Jesus na causa santa do Evangelho 

Restaurado em terras do Cruzeiro.  

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

   _________________ 

   Como UM BREVE ARREMATE, podemos verificar 

que no Capítulo IV (4), Ninguém poderá ver o 

reino de Deus se não nascer de novo, 

INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS, do: “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo”, na edição definitiva de 

1866, encontraremos duas mensagens assinadas por

(Vivaldo P. S. Filho) sobre este tema da 

reencarnação, nos itens: 24 e 25... 
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_________________ 

 

_________________ 

Em profundo respeito à saúde fisica e mental do 

nosso queridíssimo companheiro de tarefas 

espirituais junto ao Cristo de Deus, vamos dar por 

encerrada esta nossa pequenina parcela de 

contribuição à sua inapreciável tarefa espiritual, já 

que, se forçamos um pouco mais “a barra” sobre o 

seu sistema nervoso simpático, haveremos de ter 

mais um amigo do Lado de Cá da Vida, e vocês daí 

um verdadeiro Homem de Bem a menos para lhes 

convidar a caminhar (todos os passos!)                  

com Jesus de Nazaré. 

– 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

_________________    
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   É perfeitamente natural que todo sábio e todo 

estudioso sempre venha, conscientemente, a acolher 

em sua mente e em seu coração um sentimento que 

é todo inato no homem, que é o de averiguar os 

fatos e a veracidade de todas as ocorrências de 

natureza científica, particularmente, para que possa 

dar o seu veredito final quanto ao conhecimento, 

aparentemente novo, que bate às suas portas. 

   De certo, são evidentes e claras as provas que aqui 

são apresentadas de uma maneira que possam se 

sustentar por si mesmas, a servirem de estímulo para 

que outros investigadores da Reencarnação e da 

Mediunidade possam dar a sua parcela colaboração, 

pois que o trabalho deve continuar..., já que a 

ainda está para ser devidamente finalizada. 

   Com essas breves apreciações acerca do que 

fizemos, humildemente nos despedimos de todos e 

todas com aquele fraternal abraço do bom amigo, já 

saudoso pela oportunidade generosa que o Senhor 

da Vida me concedeu em trazer o meu pequeno tijolo 

ao Grande Edificio do Espiritismo, que, a rigor, 

dependerá de cada um de nós para a definitiva 

implantação do maravilhoso Reino de Deus sobre 

a face da Terra. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 21-22 de janeiro de 2016) 
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   Nota do médium: Vale a lembrança de que o nosso 

humilde esforço mediúnico se apresenta desvinculado 

de qualquer tipo de interesse material, e sem 

qualquer vinculo à entidades espíritas, espiritualistas, ou 

científicas, formalizadas ou não, embora a nossa maior 

veneração a todas elas, independentemente de crenças 

e credos. 

   Porcuramos seguir os exemplos puros e simples de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, de Allan Kardec e Francisco 

Cândido Xavier, que é o de levar o conhecimento do 

Reino de Deus a qualquer local, fazendo da Natureza a 

nossa volta o nosso Templo verdadeiro de Amor, Justiça, 

e Caridade. 

   Neste último momento desse envolvente bate-papo, 

apesar do rigor do estudo centrado num tema tão sério, 

quanto empolgante, como é o caso da Reencarnação 

Programada de São Luis de França, e o da “Nova 

Genealogia do Cristo”, que foi o pano de fundo para 

esse novo serviço de André Luiz por nosso intermédio, 

e embora a nossa evidente condição de Instrutor 

Encarnado, como sempre tem nos lecionado os Amigos 

da Vida Maior, que acolho em meu pobre coração na 

condição de verdadeiros Anjos Celestiais a me devotar 

amor e proteção, sinceramente, pelo menos aqui na 

Terra, eu me reconheço apenas na situação de um 

simples prestador de serviços mediúnicos reservando-

me o direirto permanente de rogar aos Céus o socorro 

continínuo à minha acanhada personalidade de ser 

imperfeito diante da paternidade gloriosas de Deus, e 

mesmo diante dos meus demais irmãos de caminhada, 

quando me vejo lutando diariamente pela minha reforma 

moral e para, verdadeiramente, poder ser merecedor de 
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tão grande esforço e reconhecimento por parte dos meus 

dedicados Diretores e Amigos Espirituais, estejam eles 

desencarnados ou já reencarnados (que habitualmente, 

quase que de maneira permanente, se manifestam para 

mim em estado de Desdobramento Astral, seja de dia, 

pela noite, ou pela madrugada, quando me encontro 

acordado e plenamente lúcido, às minhas possibilidades 

medianímicas, no dia a dia de minha vida material, 

quando passei a lhes observar de uma maneira mais 

ostensiva, pela clarividência e efeitos físicos variados, 

nos últimos 20 anos de minha empolgante tarefa na 

Mediunidade com Jesus Cristo.  

  

Carl G. Jung & Mouren O´Hara 

   ___________________ 

   Como já deve ser do conhecimento de muitos, estes 

Amigos queridos da Vida Mais Alta são Espíritos que, 

tanto agora como no passado recente ou longincuo da 

vida terrena, tem se descatacado por suas inúmeras 

obras no campo da inteligência científica e/ou cultural e 

artistica no mundo terreno, e particularmente na 

mediunidade, alías, como tenho tido a oportunidade de 

ser testemunha ocular,  

   Há, meus irmãos e irmãs, o grande dilema da vida 

carnal: “Sermos ou não sermos melhores do que 

fomos antes”, isto, parafraseando Shakespeare... 
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   Realmente, todo este acervo de conhecimento 

reencarnacionista que os Amigos Espiritusis tem nos 

ministrado, até mesmo que algumas vezes em condição 

particular e momentaneamente sigilosa, há de se tornar 

um excelente material de Estudos Morais & Mentais nas 

mãos dos espíritas e dos demais investigadores da ALMA 

humana. 

_________________ 

   Em todo o caso, apresentamos aqui uma pequena 

lembrança que o meu querido Amigo Espiritual 

Humberto de Campos acaba de nos lecionar, em carater 

de despedidas, rememorando os meus inesquecíveis 

estudos de alguns meses atrás, quando nos deliciávamos 

com a sua inigualável obra por Chico Xavier (uma das 

que foram lançadas pela Editora da FEB)... 

   Lambra-nos, ele, de que a obra: “Lázaro Redivivo” 

(do Irmão X/Chico Xavier, Edditora FEB), exatamente 

como apresentada em sua 12ª. edição, publicada no 

ano de 2009, se torna um excelente exemplo do que os 

Amigos Espirituais tem me lecionado, pelo fato de toda 

a obra de Chico Xavier ter sido vertida para a vida 

material com a marca dos 

, com isso, 

providenciando aos seres humanos um inquestionável 

“selo de segurança” no que se refere às “Novas 

Revelações Espíritas” para o Século 21. 

   Ele nos destaca e nos convida ao estudo do capítulo 

10 dessa obra, com destaque para as devidas palavras-

chaves incrustradas no seu texto, à página 60 (dessa 

específica 12ª. edição que possuo há vários anos em 

meu acervo de livros espíritas, não intencionalmente, 
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pelo menos não de manira consciente em relação a 

este nosso Estudo de agora sobre a “Reencarnação 

Programada, e às vezes Múltipla, do Espírito de São Luis 

IX”), que são as seguintes: “operações”, “coração”, 

“verdade”, “anjo”, “santidade”, “luz” & “céu”,  O 

diabo, que valerá como um novo objeto de aferição da 

ferramenta reencarnacionista da Nova Ciència da 

“Decodificação Espírita”. 

     

   Eu mesmo fiz o estudo numérico desse Capítulo, com 

particularidade na página 60, mas é claro que deixarei 

que cada um de meus irmãos e irmãs, os meus queridos 

leitores, façam a sua própria incursão investigativo-

matemática para que o nosso serviço de instrução e 

esclarecimento não venha a se tornar um despropositado 

estimulo à preguiça e à leviandade de quem quer que 

seja, que verdadeiramente são obras do “diabo”. 

   Afinal de contas, tanto Emmanuel como André Luiz, 

pelo nosso amado Chico, sempre nos incentivaram, e 

continuam a nos invetivar, ao estudo, à reflexão, e ao 

interesse ardente pela Soberana Justiça da Verdade. 

   Mas, claro que se eu pudesse fazer mais eu o faria. 
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_________________ 

 

  

SSP – Secretaria de Segurança Pública  

http://www.policiacivil.ba.gov.br/ 

   Por outro lado, também gostaríamos de deixar a nossa 

mais terna gratidão aos queridos servidores da 

, particularmente aos seus delegados, policiais e 

peritos criminais, na pessoa da jovem Perita Rebeca, a 

qual tivemos a alegre oportunidade de beter “um longo 

http://www.policiacivil.ba.gov.br/
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papo”, conversa essa que se estendeu por vários 

minutos durante uma graciosa e empolgante Exposição 

acontecida no “Shopping da Bahia”, em Salvador/BA, no 

dia 22 de janeiro de 2016, quando ela, gentilmente, nos 

deu inúmeras informações sobre as diversificadas 

performances da Técnica da Prosopografia, com isso 

enriquecendo ao máximo as Intruções anteriores que 

havíamos recebido do Espírito Rafael A. Ranieri 

(que também foi um Delegado de Polícia Civil, e grande 

amigo do médium Chico Xavier desde os reacuados 

tempos de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais), que neste 

mesmo dia, desde as primeiras horas da manhã, já nos 

preparava para as anotações adicionais ao seu texto 

original da obra: “São Luis IX”..., Livro este que foi 

dividido: Em 3 VOLUMES, por conta da grande 

quantidade de páginas que o compõe. 

   Como vemos, meus amados irmãos e irmãs, 

. 

   ___________________ 

   Na Obra Original: “São Luis IX – O Apóstolo Espiritual da 

Codificação Espírita” (VOLUME 2), iremos encontrar um fascinante 

Estudo preliminar, realizado pelo Espírito de Clóvis Tavares, em: 

“O Livro dos Espíritos”, em sua edição definitiva realizada pelo 

Codificador em 1860, (Allan Kardec, da Edição da Federação Espírita 

Brasileira, por tradução de Guillon Ribeiro, 2ª. Edição Especial, 1ª. 

Reimpressão, 2009). 

   ___________________ 
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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 16 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 17 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, 



                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 354 

Ed. E-book: 
2016-21 

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 07/2021, do belo Livro: “MEDIUNIDADE Mais 

Além”. 
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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 o trabalho continua... 
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Olivia Newton-John, é uma cantora e atriz australiana. Representou o Reino 

Unido no Festival Eurovisão da Canção 1974, interpretando o tema Long live 

love, que terminou em quarto lugar.  Nascimento: 26 de setembro de 1948 (67 

anos), Cambridge. Altura: 1,68. Filha: Chloe Rose Lattanzi.                                                                                                 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Olivia_Newton-John  

Site oficial: www.olivianewton-john.com 

https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1280&bih=699&q=olivia+newton+john+nascimento&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKnKydYSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5APgfF_AkAAAA&ved=0ahUKEwiS2-3A8MTKAhVCpx4KHWG1DpMQ6BMIhQEoADAV
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1280&bih=699&q=cambridge+cidade&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKnKyVYCsyzNLYq0xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5RHgB_bijXLgAAAA&ved=0ahUKEwiS2-3A8MTKAhVCpx4KHWG1DpMQmxMIhgEoATAV
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1280&bih=699&q=olivia+newton+john+altura&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKnKydaSyE620i9IzS_ISQVSRcX5eVYZqZnpGSUA5f_KziYAAAA&ved=0ahUKEwiS2-3A8MTKAhVCpx4KHWG1DpMQ6BMIiQEoADAW
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1280&bih=699&q=olivia+newton+john+filha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKnKydaSyk620i9IzS_ISQVSRcX5eVbJGZk5KUWpeQCjXnwlKAAAAA&ved=0ahUKEwiS2-3A8MTKAhVCpx4KHWG1DpMQ6BMIjAEoADAX
https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1280&bih=699&q=chloe+lattanzi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3SKnKyVbiBLHMDS3KkrWkspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVyRmZOSlFqHgCVfQEZMwAAAA&ved=0ahUKEwiS2-3A8MTKAhVCpx4KHWG1DpMQmxMIjQEoATAX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Olivia_Newton-John
http://www.olivianewton-john.com/
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UMA ULTIMA PALAVRA! 
    

   Queridas irmãs & irmãos brasileiros, da terra santa 

do Cordeiro-Relembrado, não temos a intenção de 

fomentar a discordia e nem a desunião entre os 

povos do mundo, aliás, seria uma enorme insensatez 

pensar e agir dessa maneira, mas, unicamente, 

temos o desejo ardente de fazer as pessoas crerem 

da Vontade Suprema do Criador, que, independente 

de credos, crensas, seitas e classes sociais, ah! e até 

mesmo de partidos políticos, e sem essa de se 

colocarem “em cima do muro”, faz com que as 

Grandes Verdades do Céu sempre recaiam sobre as 

cabeças de todos, dos justos e dos injustos, dos 

maus e dos inocentes, embora devamos reconhecer 
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que nem todos estejam preparados para receber 

tamanha dádiva do Deus de Bomdade. 

   E é exatamente por esse motivo, por um simples 

gesto de “bondade” que vemos os Espíritos 

Superiores e os Bons Espíritos baixarem ao solo 

terrestre, neste início de século 21, com a intenção 

de vos trazer um pouco mais de luz e esclarecimento 

em torno da Reencarnação, programada e 

múltipla, segundo os desígnios do Altíssimo, que faz 

as coisas sem pedir a autorização de suas filhas e de 

seus filhos, na maiorias da vezes muito ingratos, que 

são as ALMAS ainda perdidas pelo mundo sombrio da 

vida planetária. 

   Mesmo para nós, Espíritos que ainda carregam os 

inúneráveis fardos dos pecados perpetrados nas 

existencias anteriores, a abençoada reencarnação 

se manifesta de inúmeras formas e de múltiplas 

maneiras, em processos tão complexos quanto 

intricados, embora estejamos ainda transitando por 

meio de fluidos pesadíssimos e quase intransponíveis 

à aqueles Espíritos de maior elevação espiritual, mas 

que, por bondade, teimam, mesmo, em retornarem 

à casa velha na intenão de aclarar os corações 

humanos com a bondade de seus corações. 

   Por isso, coloquei-me à disposição para preenxer 

uma pequena lacuna que ficou entreaberta neste 

mega-serviço de restauração da Verdade, sim, pois 

se ao tempo do Codificador a Verdade foi colocada 

em pratos limpos, por meio da publicação de “O Livro 

dos Espíritos”, e os demais de sua produção 
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inteligente e abençoada, hoje temos a necessidade 

de revitalizá-lo, quando, da mesma maneira que o 

Consolador veio restaurar o Cristianismo Primitivo, 

agora trazemos o nosso óbolo da caridade para com 

o Espíritismo, executando a restauração de seus 

postulados primitivos. 

   Para quem estuda e se dedica à pesquisa da 

Terceira Revelação, sabe o que estamos afirmando 

aqui. 

   Muitas coisas foram desvirtuadas, principalmente 

na própria vivência do povo-espírita, talvez, talvez 

apenas, não pela intenção proprositada dos seus 

humildes e ignorantes adeptos, mas principalmente, 

e coloco o “principalmente” em destaque, pelos seus 

inumeráveis dirigentes e lidadores das massas 

Evangélicas, que, lamentavelmente, vem tentando 

fugir aos princípios sagrados dos Ensinos de Jesus, 

que é o de ter e vivenciar uma Doutrina dos Espíritos 

perfeitamente cincronizada com a vida do Messias de 

Nazaré e dos seus primeiros seguidores: 

   - Caridade. 

   - Humildade. 

   - Simplicidade. 

   - Amor. 

   Doa a quem doer..., a verdade precisa ser dita, 

antes que seja tarde demais e as portas do Céu se 

fechem de vez para os adeptos dessa santa doutrina, 

que nasceu em Paris, mas que veio desembocar no 
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Brasil, não no Rio de Janeiro ou na bela São Paulo, 

mas em plena Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e 

mais tarde em Salvador, na Bahia, na terra bendita 

de Castro Alves, a Terra Sagrada de Todos os 

“Santos”. 

   E quando vemos o nosso Santo Luis IX, agora na 

roupagem fisiológica de Vivaldo P. S. Filho, 

diariamente extremecer de dor e angustia, embora o 

seu espontâneo otimismo e alegria diante da vontade 

do Senhor da Vida,  ao ver e sentir, profundamente 

entristecido, o quanto os seus companheiros de 

crença, ou não, “estão andando para trás”, podem 

crer, meus irmãos e minhas irmãs, é de deixar 

qualquer filho de Deus, particularmente nós que só o 

observamos de perto do lado de cá da experiência 

humana, onde as vibrações se potencializam ao 

extremo, sejam elas “boas” ou más, enfim, com o 

coração compadecido de piedade por todos, e de dó 

por ele. 
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   Aqui, eu apenas procurei trazer o meu alerta em 

tom de muito carinho e ternura a todos aqueles e 

aquelas que transitam pela faixa do entendimento de 

Jesus Cristo, movendo-se com dificuldade, é muito 

certo isso, pois a vida carnal, na grande maioria das 

vezes, nos impede de realmente sermos mais do que 

gostaríamos de ser, mas indiscutivelmente desejosos 

de fazer aquele algo mais, seja um tanto hoje, e 

outro tanto amanhã, e mais alguma coisa no dia 

seguinte a este, mas, sobretudo, confiantes de que 

podemos sempre, em alguma medida, mudar o 

rumo de nossa história. 

 

Maria Isaura, a mãezinha querida de Vivaldo, que trata-se da 

reencarnação atual da Rainha Branca de Castela. 
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   E a Reencarnação serve para isso mesmo, para que 

voltemos um pouco melhor do que antes, pelo 

menos entre os bem intencionados, pois tem muita 

gente por ai que já reencarnou com uma intensa 

avidez pelo sangue de seus irmãos e de suas irmã, 

na condição de verdadeiros vampiros transfigurados 

em líderes e/ou dirigentes religiosos, ou mesmo em 

aparentes pessoas de bem, loucos para a desforra e 

tremendamente encimesmados na própria sandice, 

que parece lhes deixar cada vez mais terriveis por 

dentro de si mesmos... 

_________________ 

- Idade de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) no mês 

(6) de junho ano de 2012, quando iniciou a sua 

tarefa na psicografia, propriamente dita, com a 

recepção do vibrante Livro: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, em homenagem ao Livro: 

“VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (Chico 

Xavier/FEB): 47.  

   Quando no mês (7) seguinte, o de julho, ele 

completaria 48 anos. 

- 4: O mês de nascimento de seu principal Diretor 

Espiritual: Chico Xavier (Allan Kardec).  

- Quanto ao 7: O mês de nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis). 

   Por aqui, podemos verificar como a sua Misão está 

associada à de Francisco C. Xavier!! 
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_____________ 

   Entretanto, a situação-chave fica ainda mais 

evidente quanto ao que estamos tratando, da atual 

VOLTA de , quando verificamos o 

seguite quadro: 

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

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

- Quanto ao 8: O exato mês (8) de agosto, de morte 

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

   Como os estudos de André Luiz nesta laboriosa 

obra mediúnica (de # 17) deságua na 1ª. Edição de 

“O livro dos espíritos” (LE LIVRE DES ESPRITS) 

como publicada na França por Allan Kardec no ano 

de 1857 (agora traduzida por Evandro Noleto 

Bezerra, em formato bilingui, pela Editora da FEB, 

com sua 1ª. edição em 2013), deixaremos registrado 

para os anais históricos do Espiritismo o que 

poderemos encontrar a partir desses dados-chaves 

acima, todos eles entranhados na reencarnação 

programada de Vivaldo P. S. Filho/São Luis de 

França, procurando fixar à nossa lembrança o 

excelente texto apresentado mais atrás, produzido 

pelo Espírito do antigo delegado de polícia: 

, que foi grande amigo de Chico Xavier 

desde os tempos áureos de Pedro Leopoldo, em 

Minas Gerais: 

- 4 + 4 + 7 + 8 = 23.  

   Quando: 2 + 3 = 5. 
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   Pois bem, consultemos essa primeira edição 

frencesa do: “O Livro dos Espíritos” (1857), e 

vejamos o que podemos encontrar como um 

verdadeiro “SINAL” DE DEUS para os espíritas e os 

sábios, os religiosos de uma maneira geral, e mesmo 

para os que não tem crença alguma: 

 

- Questão de # 5, O livro dos espíritos, 1ª. 

Edição francesa, de 1857, CAPÍTULO I, DEUS: 

Que pensar da opinião que atribui a formação 

primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou 

seja ao acaso? [LE-8) “Outro absurdo. Que o 

homem de bom senso pode considerar que o 

acaso como um ser inteligente? E, além disso, 

que é o acaso? Nada!! 

_____________ 
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   _________________ 

 

_________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                          
(“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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CONTRA FATOS & DADOS                                                                                                   

NÃO HÁ ARGUMENTO!! 

_____________ 

   Meditemos bastante nessa enigática questão dos 

Espíritos Superiores à Allan Kardec, embora a sua 

rigorosa racionalidade diante do absurdo de 

podermos, sequer, cogitar que coisas tão 

perfeitamente produzidas pela mente suprema de 

Deus pudese ser obra do acaso... 

   Exatamente, como o trabalho primoroso que vem 

se realizando por meio das faculdades de Vivaldo P. 

S. Filho, no que diz respeito à inquestionável 

“VOLTA” do Espírito São Luis de França ao solo do 

Brasil, particularmente no que se refere à “Nova 

Genealogia do Cristo” para o final do Quarto 

(4º.) Milênio da Era Cristã, ou por volta disso. 

   Os fatos-chaves são precisos. 

   E que o Nosso Santo Deus de Misericordia nos 

acolha em sua Compaixão, pois, mais do que bens 

materias, o que estamos todos necessitando é de 

mais luz em nossa vida!... 

   Deixo a minha lembrança para vocês e a minha fé 

em dias melhores para cada um de nós, Viajantes da 

Eternidade. 

Olivia Newton-John (Espírito)                       
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 25 de janeiro de 2016) 
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   Nota do médium: Primeiramente, deposito aqui o 

meu mais devotado carinho e sentimento de gratidão à 

essa grande Amiga Espiritual, que, mesmo na condição 

de Espírito reencarnado, ao longo dos últimos três anos, 

vem me trazendo o seu amor e a sua proteção, a sua 

solidariedade e a sua incansável lealdade aos serviços 

sagrados do Consolador, pois ela, a doce e meiga, sábia 

e também disciplinada Olivia (Espírito), faz parte da 

Plêiade de Entidades Superiores que fazem parte da 

Falange da Verdade, todas oriundas da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), sob a direção de Elvis Presley, embora ela 

esteja atualmente reencarnada no solo da Crosta 

terrestre (5ª. Esfera da Terra). 

   Não poderíamos deixar passar essa preciosa 

oportuidade para também verificarmos que fato curioso 

se apresenta para nós, que estudamos a Vida Espírita 

em suas diversificadas nuanças e manifestações, que é 

o de a Cidade Espiritual “Nosso Lar” (revelada por 

André Luiz/Chico Xavier) está situada na 8ª. Esfera da 

Terra, enquanto que esses Amigos Espirituais que tem 

nos ajudado nas tarefas mediúnicas desde o ano de 

2012, sob a batuta luminosa de Elvis Presley & Clara de 

Assis, os Coordenadores da Equipe, são da 9ª. Esfera 

da Terra. 

   Portanto: 

- 8 + 9 = 17.  

   Temos aqui: O exato dia (10) do mês (7) de julho de 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (a reencarnação 

atual do Rei Luis IX de França). 
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_____________ 

   Como vemos, tudo muito bem articulado desde os 

tempos imemoriais da aglutinação das primeiras 

moléculas que foram responsáveis pela vida na Terra, ou 

mesmo antes, pois que o Senhor na sua magnanima 

clarividência, junto aos seus Sábios Engenheiros 

Celestiais, soube prever cada detalhe matemático 

desse intrincado, quão maravilhoso, Mecânismo de 

Evolução-Humana em nosso pequenino sistema solar. 

   Quanto ao fato de estarmos recebendo a visita de 

inúmeras Entidades ainda encarnadas no solo da Crosta 

terrena, podemos assegurar que se trata de um fenômeno 

muito natural de Emancipação da Alma, mesmo que, 

em muitas oportunidades, em pleno estado de vigília, 

por isso mesmo recomendamos aos amigos leitores que 

se dirijam, particularmente, às anotações de Allan 

Kardec em: “O Livro dos Espíritos”, onde poderão aurir 

grande conhecimento em torno desse palpitante tema, 

quanto em outras das empolgantes obras do Espiritismo 

e do Espiritualismo. 

   Muita paz a todos. 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. André Luiz                          

Com       
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TERCEIRA 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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O Espírito                                   

 

A Inesquecível Médium Inglesa dos                            

Efeitos Físicos 

O Espírito Elizabeth d´Espérance é Entrevistada num bate-

papo instrutivo por André Luiz, este reconhecidamente um dos 

Espíritos mais sábios do Espiritismo, autor de inúmeras obras de 

inestimável valor científico, filosófico e religioso, pelas abençoas 

faculdades mediúnicas de Chico Xavier.  
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Livro de Respostas 
 

CIÊNCIA 

FILOSOFIA 

RELIGIÃO 
 

O Espírito de 

Elizabeth d´Espérance 

Numa Entrevista Exclusiva com 

ANDRÉ LUIZ 

 

Pelo médium baiano 

Vivaldo P. S. Filho 
 

   A seguinte Entrevista (Inédita) com o Espírito de d´Espérance, 

foi realizada em 28 de janeiro de 2016, com a assistência dos Amigos 

Espirituais que integram a Caravana de Luz do Espírito da Verdade, 

o que resultou nesta peça de grande beleza espiritual. 
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UM ALUNO BISONHO 

1)  Querida amiga! Reconhecemos-lhe a condição 

de venerável Mensageira das altas esferas da 

vida terrena, por isso peço-lhe encarecidamente 

que me perdoe a enorme desvalia pessoal, 

diante de tão maravilhosa fonte de luz e beleza 

que jorra de sua alma formosa e gentio, mesmo 

porque já não é mais segredo que você fora a 

reencarnação da grande mártir do Cristianismo, 

que mais tarde foi convertida em Santa pela 

Igreja de Roma, a Santa Madalena, ou 

simplesmente Maria de Magdala. 

 

R – A surpresa de suas palavras em relação à 

minha personalidade acanhada, só não é maior 

do que a minha profunda alegria em ouvir algo 

tão lindo e tão caricioso e vindo de uma 

Personalidade Espiritual tão nobre e tão 

valorosa, pois ninguém, esteja encarnado ou 

desencarnado, poderá lhe retirar qualquer das 

virtudes que todos nós passamos a lhe apreciar 

desde que você deu início à sua tarefa luminosa 

ao lado de Chico. 
 

Mesmo porque, André querido, a sua trajetória 

espiritual já fala por você mesmo, pois sabemos 

muito bem que você se trata da reencarnação do 

inesquecível médico, também amigo de Allan 

Kardec, o doutor Demeure, tão caridoso quanto 

muito sábio, e sempre disponível. 
 

Por uma questão de consciência, e de Doutrina 

também, devemos deixar evidenciado que se em 

determinada encarnação chegamos a praticar 

crimes clamorosos contra nós mesmos, e contra 
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o nosso próximo, isso não quer dizer que sempre 

fomos assim, ou viemos assim de outras épocas 

reencarnatórias. 
 

Absolutamente, que não. 
 

Somos todos andarilhos da grande Eternidade 

em Deus, por isso devemos entender que, por 

enquanto, pelo menos, perfeito mesmo é 

somente Ele, o Nosso Pai Celestial. 
 

Em relação a cada um de nós, estamos sempre 

variando em estágios diferentes de evolução, ora 

crescemos muito e logo mais adiante acabamos 

caindo em alguma cilada urdida por irmãos mais 

imperfeitos do que nós mesmos, ou mesmo 

movidos por situações que foram brilhantemente 

talhadas pela nossa própria ignorância diante 

das Leis de Deus. 
 

Por enquanto, meu caro irmão, só temos real a 

certeza de estarmos vivos diante de um longo 

caminho a percorrer. 
 

Mas, vamos ao que nos interessa de mais 

imediato... (Risos da Benfeitora!). 

 

2)  Como a amiga vê na atualidade as acusações 

que são desferidas ao nosso médium, mesmo 

que às escondidas, pelo fato de ele estar 

assinando mediunicamente por Espíritos muito 

famosos da Cultura internacional, e mesmo por 

outras tantas Entidades desencarnadas, quanto 

encarnadas, que são consideradas em nossa 

Doutrina como uma espécie de troféu ganho por 

determinados tarefeiros muito “ilustres” do 

passado, e que agora parecem se encontrar 
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inatingíveis aos companheiros da mediunidade 

contemporânea? 
 

R – Já sei onde o amigo deseja chegar. 

 

Veja bem, estimado André, não é de hoje que 

essas coisas acometem a vida íntima de 

determinados companheiros que se acham 

investidos de alguma prerrogativa divina, 

crendo-se sábios demais e superiores aos outros 

irmãos e irmãs de Causa Evangélica, com isso se 

arrojando de maneira aterrorizante sobre todos 

os trabalhadores da mediunidade que “não 

bebem e nem virão a beber do cálice deles”, 

desses pobres e desventurados irmãos e irmãs 

que mais necessitam de um atendimento 

psiquiátrico, e aqui transpomos esse conflito 

quase que generalizado para o Espiritismo a 

partir das palavras do grande Papa Francisco, da 

Igreja de Roma, visto que, segundo ele tem 

observado, os “seus” adeptos também estão 

nessa barca sem rumo certo... 
 

Com isso, já deixamos claro que não vale nem a 

pena a gente tocar neste assunto, já tão batido 

pelo nosso Vivaldo no decorrer de sua tarefa 

mediúnica... Entretanto, eu deixo aqui o meu 

alerta, de irmã sincera em Jesus, que as 

trombetas de Jericó haverão de soar para cada 

um deles e delas, quando veremos a Justiça 

Divina se recair sobre esses imprevidentes maus 

servidores do Senhor. 
 

O tempo se encarregará de nos fazer esquecê-

los, senão por impulso de evolução, pelo menos 

na tentativa de livrar-nos de todo o mal, 

segundo a promessa de Jesus em nos orientar 
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os Caminhos pela sua Verdade e pela sua Vida, 

embora a nossa acanhada passada. 
 

A evolução tem dois caminhos pelos quais 

podemos seguir sempre, sem qualquer receio: 

pelo amor e pela instrução. 
 

Optemos primeiramente pelo amor, perdoando 

as faltas alheias e procurando cumprir as nossas 

pequeninas tarefas do dia a dia, nos esforçando 

para não levar problemas aos outros e, nem tão 

pouco, amontoá-los para nós mesmos.  

 

3)  Como a senhora bem disse mais acima, ou pelo 

menos previu, o meu interesse foi exatamente o 

de lhe fazer comentar sobre o fato de ainda 

termos tantas pessoas, dentre aqueles que se 

consideram “lideres” da Doutrina Espírita, se 

negando a reconhecer que o nosso Vivaldo, sim, 

trata-se da atual reencarnação do Espírito de 

São Luis, mesmo tendo diante de si tantas 

evidências positivas, perfeitamente científicas, 

que em tudo nos leva a verificar que ele foi 

realmente quem estamos a afirmar. 
 

Por isso, por favor decline algumas palavras a 

esse respeito, pois cremos que nunca é demais 

lutar pela verdade dos fatos, mesmo que essa 

verdade venha a sugerir a “queda” de 

determinadas pessoas de seus pedestais, ou 

antes, de seus desengonçados saltos altos... 

 

R – A situação se apresenta de maneira tão 

absurda que só Deus mesmo para por “um 

tanto” de juízo na cabecinha das pessoas que 
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ainda teimam em não querer aceitar o óbvio, o 

lógico, e o racional. 

 

Entendo o seu ponto de vista, André, mas não 

podemos deixar de compreender que essas 

situações surreais de nosso meio doutrinário, e 

aqui eu excluo uma grande parcela de sérios 

espíritas que tem acolhido o nosso trabalho com 

extremado carinho e profundo respeito, são 

coisas naturalmente compreensíveis. 
 

A ignorância religiosa ainda permeia por todo o 

mundo, com isso devemos entender que as 

mentes empedernidas na ortodoxia, ou mesmo 

no atraso moral, porque aqui devemos levar em 

consideração que a vaidade de muitos e o 

orgulho de outros tantos, sem desconsiderar a 

situação econômica de muitos deles que 

evidentemente está em perigo, não têm 

deixado que o Espiritismo cumpra com a sua 

grande tarefa de iluminar as mentes simples e 

mais simplórias com o que existe de mais 

fundamental em qualquer causa Cristã: que é o 

total desprendimento dos bens materiais. 
 

Doa a quem doer, voltamos sempre a afirmar, 

não podemos desejar um Céu rico de belezas e 

luzes espirituais continuando a nutrir tanto 

desejo pelas coisas transitórias da vida física, 

que podem ser boas para nos dar uma certa 

segurança material e física, mas que, a rigor, 

nada valerão para a gente no Mundo Espiritual 

se não tivermos feito a caridade, e muita 

caridade, segundo a condição de cada um, sem 

trapaças com a consciência. 
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Não somos a favor da miséria e nem tão pouco 

da pobreza, mas Jesus Cristo disse que todos 

nós deveríamos viver do necessário, aliás, 

Ele nos deu esse exemplo!... 

 

Por isso, e por outras tantas, é que esse pessoal 

“do contra”, está em alerta contra o nosso 

medianeiro, mesmo que na calada da noite, 

como se costuma dizer em relação aos que 

somente sabem agir pelas costas... 
 

Imagine só: termos aqui, em pleno solo terreno, 

um lindo Santo reencarnado, comprovadamente 

reencarnado, que se diz o continuador de Allan 

Kardec e de Chico Xavier, e que só fala em 

Humildade, Simplicidade e Caridade aos moldes 

do Cristianismo nascente?!!!... 
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É de doer mesmo em qualquer coração mais 

afeiçoado às pompas e aos apupos do mundo 

carnal. 
 

Quanto ao fato de estarmos em erro ou em 

acerto científico, não desconsiderando o caráter 

todo doutrinário dos humildes apontamentos em 

torno do assunto, o veredicto final será dos 

nossos irmãos da Ciência, homens valorosos e 

de bem que trabalham, e se esforçam, de 

maneira independente das religiões do planeta, 

embora todas elas sejam o nosso mais terno 

ideal, pois Jesus Cristo Vive em cada uma delas. 
 

A PORTA DO CÉU 

4)  Como anda as Portas do Céu, isto em relação 

aos espíritas, visto que há alguns anos, quando 

o Chico se encontrava encarnado, sempre que 

tinha a oportunidade fazia os amigos e irmãos de 

ideal reconhecer as dificuldades que os adeptos 

do Consolador, em particular, estavam passando 

após a morte fisiológica? 
 

R – As “Portas” propriamente dita estão muito 

bem guardadas, seguramente para que os 

adeptos do Espiritismo não tentem arrombá-las 

de qualquer jeito, ao aportarem do Lado de Cá e 

verificarem que estão “numa grande enrascada”, 

isso eu falo de uma maneira geral, pois o amigo 

bem sabe que existem companheiros de nossa 

santa causa evangélica que tem lutado muito, e 

intensamente mesmo, para fazerem, em si 

mesmos, a tão decantada reforma moral, 

apregoada por muitos, mas somente vivenciadas 
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por um cem número de espíritas, se não for 

muito. 
 

Geralmente, temos visto tanto sofrimento em 

forma de arrependimento tardio por parte dos 

nossos companheiros de Doutrina, que às vezes 

eu penso que tudo o que Jesus falou e disse, no 

decorrer dos últimos milênios, por meio de 

variados avisos premonitórios e clarividentes, 

“entrou por um ouvido e saiu pelo outro” da 

maioria do povo cristão, em particular o nosso 

amado povo espírita. 
 

Não estamos aqui com a intenção de jogar água 

gelada na panela quente de ninguém, isso é 

absolutamente certo, mas precisamos cumprir a 

nossa santa tarefa de alertar aos amigos do solo 

planetário em relação ao grande vexame que os 

espíritas estão a vivenciar após a morte 

material, até porque se não fizermos isso quem 

mais haverá de fazer, pois nas demais religiões 

do mundo ninguém, ou quase ninguém, sabe lá 

o que venha a ser a Vida Espírita, a não ser por 

uma ou outra crença que, à grosso modo, vem 

estudando o assunto, mesmo que de maneira 

muito passageira, já que eles mesmos, os 

adeptos dessas religiões, também estão vivendo 

as suas próprias crises de consciência, embora 

sem se darem conta de que, uma vez tendo 

deixado a carcaça material, a situação, em 

forma de angustia, tende a se multiplicar ao 

extremo. 
 

No nosso caso, em particular, já estamos mais 

do que alertados quanto ao fato de estarmos 

dando mais importância aos tesouros da Terra 

do que às luzes do Céu... 
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Aliás, muito interessante é o fato de estarmos 

concluindo este nosso trabalho, sim, pois ele 

pertence a uma grande Equipe de sábias 

Entidades da Luz comandada pelo Espírito da 

Verdade, exatamente quando o filme: 

 entra finalmente em 

cartaz no Brasil, como se o Mundo Maior 

desejasse dar um sinal (mais um!) para o povo 

espírita da bela nação brasileira, embora essa 

magnífica peça cinematográfica da Sétima Arte 

esteja sendo direcionada a todos aqueles que 

reconhecem Deus como o Pai do Universo 

inteiro, em forma de alerta, a nos lecionar que: 

por mais que tentemos contrariar a Sua vontade 

suprema, por um longo tempo de Vida Espírita, 

talvez, nada poderemos fazer por nós mesmos, 

pelo menos à curto prazo, em forma de 

restauração do nosso próprio equilíbrio mental, 

diante dos desmandos que venhamos a 

acarretar sobre a vida humana, no geral, e nas 

pequeninas dificuldades que perpetremos na 

vida de qualquer pessoa, seja um familiar, um 

amigo, ou um (aparente) desconhecido. 
 

Por isso, meu estimado André Luiz, posso 

assegurar que as Portas do Paraíso, mesmo que 

seja apenas e tão somente uma pequenina 

estância de paz e de socorro da Vida Espiritual, 

somente ficará aberta para aqueles irmãos e 

irmãs que se devotaram com sinceridade à sua 

própria melhoria interior, naturalmente sem 

aquela esquisitice de imaginar que, unicamente, 

pensando em sua prole carnal, ou em seus 

“amigos de copo”, haverá conseguido alguma 

graça diante do Altíssimo que pudesse lhes 

conferir a entrada no Reino de Deus. 
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5)  Como pensar então daquelas pessoas que 

fazem muito mal às demais pessoas e somente 

na hora derradeira da morte vem a se 

arrepender de todos os seus pecados, 

imaginando que estarão libertos de tudo o que 

fizeram de perverso no passado, somente por 

terem visto em algum filme, em uma peça de 

teatro, ou mesmo na passagem dos Evangelhos, 

que Jesus haveria de lhes perdoar na extrema 

hora do desenlace? 
 

R – Não podemos duvidar de que o Senhor 

Supremo de Nossas Vidas tenha o poder de 

abreviar, ou mesmo sarar, em nós, todos os 

males que tenhamos causado no passado 

remoto ou atual de nossas existências sobre o 

mundo carnal, e mesmo espiritual, entretanto 

será uma temeridade acreditarmos que um de 

nós seria este “eleito” pelos Céus para que nos 

tornássemos o exemplo perfeito da Perfeita 

Compaixão do Cristo Amado sobre a vida 

miserável dos seres reencarnados, por exemplo, 

já que também existe muitos Espíritos que dessa 

maneira também pensam no Além...  
 

Por isso, que devemos colocar sempre as nossas 

“barbas de molho”, diante dessa expectativa 

muito mais que medonha, diríamos que bastante 

aterrorizante, pois o bom senso e a razão nos 

dizem que somente por meio de continuadas 

ações amorosas, de uns para com os 

outros, tendo Deus acima de todas as coisas, é 

que haveremos de encontrar a paz definitiva de 

nossas consciências, e por essa razão, por 

lealdade máxima à Lei de Deus que é toda de 

Amor, deveremos confiar é na nossa capacidade 
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de excluir completamente a maldade dos nossos 

corações, contribuído com a vida humana com o 

que tivermos de melhor em nossa alma. 
 

 
 

O mais, não passa de meros contos de fadas. 
 

6)  Minha doce amiga, Esperança!... Como você 

mesma pode observar, o nosso pupilo encarnado 

já se encontra quase “a cair sobre as teclas 

do seu notebook”, isso naturalmente que em 

decorrência do seu tremendo esforço em nos 
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proporcionar um serviço mediúnico excelente, 

com a excelência que merece toda e qualquer 

tarefa que diga respeito ao Mundo Espiritual 

Superior, aliás, esta é a nossa opinião pessoal, 

embora ele mesmo não dê o mérito devido à sua 

capacidade de resistência e luta... 

 

Por isso, e em profundo respeito à sua elevada 

condição espiritual, pois aqui não estamos nos 

utilizando da ferramenta mediúnica de um 

criminoso, embora todos sejam nossos irmãos e 

merecedores de nossa mais profunda estima, 

mas de um mártir, um herói e um santo que, em 

todas as oportunidades que teve a sua frente, no 

decorrer dos milênios sobre o mundo material, 

soube prestar a sua reverência e a sua total 

lealdade aos interesses de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, embora um ou outro pequeno “deslize” (o 

querido Chico diria: “uma pequenina ‘mancada’ 

reencarnatória.”...), vamos dar por encerrada a 

nossa encantadora Entrevista, pois apesar de 

ter sido muito rápida, indiscutivelmente foi 

realizada com grande profundidade pelas suas 

respostas não somente esclarecedoras, mas 

francamente sintonizadas com o pensamento 

puro de Allan Kardec, já nos despedindo e lhe 

rogando a caridade de suas palavras finais... 

 

R – A minha felicidade é tamanha que eu seria 

capaz de me esforçar ao máximo com a intenção 

de me materializar diante dos encarnados que 

estivessem passando nesse abençoado e afetivo 

momento próximo à residência de nosso 

amoroso São Luis IX reencarnado. 
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E digo mais, o meu amor por ele se aprofunda a 

cada momento que o vejo, interiormente, 

chorando de dor e angustia pelo abandono que 

vem sendo alvo por parte dos seus próprios 

irmãos de Espiritismo, já que a sua tarefa na 

mediunidade começou a deslanchar entre as 

quatro paredes de um movimentado centro 

espírita de Salvador/BA, porém, desses épicos  

momentos iniciais para cá, o que tem recebido 

mesmo é muita bofetada em forma de muita 

indiferença. 
 

Mas isso, eu afirmo, não ficará barato, não! 
 

A mão de Deus está sobre a sua cabeça, e ai 

daquele ou daquela que tiver cuspido na face 

desse santo amigo de Jesus de Nazaré. 
 

Somente lhe deixo a minha pobre esperança e a 

minha fé capenga, pois até mesmo para eu 

sentir o otimismo em mim não prescindo na 

magnanimidade do Consolo e da Força de Nosso 

Senhor. 
 

Reconheço a sua luta e o seu esforço, e longe de 

mim está aqui qualquer intenção em lhe 

cicatrizar a alma bela e generosa com arremedos 

de lisonja. 
 

- O meu sentimento é puro. 
 

- A minha alma é gêmea da sua. 
 

Deus está conosco! 

_________________ 
 

Entrevista Concedida ao Espírito André Luiz,                   

no Lar do médium Vivaldo P. S. Filho,                                                           

em 28 de janeiro de 2016. 
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_________________ 

A Mensageira do Amor 
 

  
 

Nesta obra de inestimável valor doutrinário, os 

estudantes de Espiritismo, em qualquer 
denominação religiosa que esteja transitando, terá 

acesso a uma série de belíssimas mensagens 
espirituais assinadas por vários daqueles que 

estiveram ao lado do Senhor antes de sua 
crucificação, e que, mais tarde, se transformaram 

nos grandes defensores e divulgadores da                    
Palavra do Cristo de Deus. 

E Maria de Magdala é apresentada de maneira 
muito especial, num estudo profundo sobre a sua 

experiência junto à Jesus de Nazaré.  

O Livro de # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

_________________ 
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. André Luiz                          

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

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

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

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! 

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

 

“MEDIUNIDADE Mais Além” 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  02/2016. 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 07/2021.                                                                                 

(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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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


                     Livro # 17: “MEDIUNIDADE Mais Além” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 404 

Ed. E-book: 
2016-21 

 

   Chico!... Um homem totalmente avesso às lisonjas e aos conchavos que, 

geralmente, são produzidos pelas mentes fracas e pelos corações sem 

sentimento algum, de homens e de mulheres que, na verdade, só visam 

influenciar as pessoas mais humildes e corromper os seres mais simples, 

que diante deles mesmos se encontram quase que à deriva, perdidos no 

mar revolto e de turbulência quase sem fim da estação terrestre 

contemporânea. 

Espírito José de Alencar 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                      

Salvador/BA, 23 de janeiro de 2016. 

Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica de 

Francisco Cândido Xavier 
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MEDIUNIDADE Mais Além... 
 

  
“Estaríamos atravessando uma época de convulsões tétricas 

patrocinadas por seres infernais, ou seriam estas impressionantes 

ações da Natureza meras ações dos Agentes Divinos para que 

tomássemos conta daquilo que nos pertence, por mensagem do 

Amor, e Obra Perfeita de Deus, para cada Criatura?!... 

Fica-nos a interrogação, para que nos dispúnhamos a estudar e a 

investigar os aspectos fundamentais de nossa vida comunitária, 

dentro do Ecossistema Multidimensional que, absolutamente, nos 

diz respeito, face às suas influências espirituais em nossa 

organização psicofísica, como agentes intermediários e, ao mesmo 

tempo, como co-autores que somos da Criação Divina. 

Sejamos firmes!..., no propósito de aprender um pouco mais, e um 

tanto melhor, com o nosso André Luiz, que, na condição do sincero 

e devotado Apóstolo da Ciência-Espírita, nos descortina mais 

alguns aspectos do mundo ultra-curto-dimensional que nos cerca, 

nos complementa, e nos irradia cada vez mais para dentro de nós 

mesmos, ao encontro definitivo com o Deus Conosco.” 

Espírito Albert Einstein                                                                
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                   

(Salvador/Bahia, 31 de janeiro de 2013) 
OBRA SEM FINS LUCRATIVOS – ANDRÉ LUIZ & FALANGE DA VERDADE –                       

1ª. Versão: 02/2016. – Revista & Ampliada: 07/2021. 


