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Gabriel Delanne & Esp. Diversos 

Médium Vivaldo P. S. Filho 
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Apresentação # 1 – Emmanuel 

- Sinto não poder dar o melhor de mim... 

- Creio não ser suficientemente competente para 
atuar na gestão de algum negócio caridoso que 
represente mais amor e solidariedade aos que 

clamam por carinho e piedade... 

- Não me sinto fortalecido diante das angustias 
daqueles que se ajoelham aos meus pés 

solicitando uma fagulha de meu socorro... 

 

Estes são alguns dos pensamentos que rondam 
as cabeças daqueles de nossos irmãos de 

romagem humana que, geralmente, se 
encontram entorpecidos pelo desejo terrível de 
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somente aplaudir os que têm força de agir e 
coragem para deter o mal onde quer que ele se 
encontre, quando devemos compreender que a 
liderança do sentimento superior em nossos 

corações faz com que deixemos de lado o 
fascínio do medo e da preguiça moral buscando 

uma Vida Feliz para todos, criando para nós 
mesmos e para os outros uma alegria 

contagiante e cheia de verdadeiras belezas 
espirituais, tributando ao Senhor toda a migalha 

de caridade que tenhamos fomentado no coração 
daqueles que, atentos aos nossos gestos, 

buscavam do Céu uma força qualquer que lhes 
retirassem da indecisa postura de apenas rogar, 

e não somente servir. 

Este é o ideal pelo qual todos os espíritas deve 
se prevalecer, conscientes de que Deus nos vê e 

nos percebe por meio de nossas atitudes, 
embora as nossas intenções estejam sendo 

atentamente observadas pelo seu magnânimo 
poder de Justiça. 

EMMANUEL 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 15 de junho de 2017) 

Dia de Corpus-Cristi 
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______________OBMEP 2017 
Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas                             
+ Escolas Privadas 

SEGUNDA PARTE 
 

PORTAL DA MATEMÁTICA___________ 
Lançamos o Portal da Matemática com aplicativos 
e videoaulas que cobrem todo o currículo da 
Matemática, do sexto ano do Ensino Fundamental 
ao terceiro ano do Ensino Médio. Esperamos 
contribuir com material de apoio a professores, a 
alunos e ao público em geral. Encontre na 
página http://matematica.obmep.org.br os cerca 
de quinhentos vídeos já preparados. 
 

- Portal da Matemática: Título formado por 18 
letras:  
 

   Quando 1 + 8 = 9. 
 

- Homepege: http://matematica.obmep.org.br: 
formada por 24 letras:  
 

   Quando 2 + 4 = 6. 
 

“O Portal da Matemática da OBMEP oferece a todos 
os alunos e professores do país videoaulas  
de matemática que cobrem o currículo do  

6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.” 
    

6 + 3 = 9. 
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   Quem estiver nos acompanhando desde o Livro # 
41: “Os Astros Encantam”, quando apresentamos 
a primeira parte deste Estudo Espiritual da 
OBMEP 2017, identificará a perfeita sinergia dos 
nossos apontamentos matemático-mediúnicos com 
os elevados projetos educativos da vida planetária, 
verificando a concordância e a universalidade 
dos fatos miraculosos da MATEMÁTICA DE 
DEUS, agora sendo decodificados pela Nova 
Ciência da “Numerologia Espírita”. 
 

 
 

Capa do Livro # 41. 
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PODEMOS DEDUZIR: 6 & 9. 
   Os enigmáticos meses (6) de junho e (9) de 
setembro, do ano de 2012, quando o nosso 
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) deu inicio e 
completou a primeira parte original da sua 
primeira obra pela mediunidade psicográfica, 
propriamente dita, “MENSAGENS DE ALÉM-
TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 
Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 
Clara de Assis, em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 
psicografia de Chico Xavier/Editora da 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 seus 
livros psicográficos.  
   Quando precisamos nos lembrar do titulo de família: São 
Luis IX (9) de França. 
 

      

Vivaldo Filho e sua encarnação passada como Rei Luis IX de França. 
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________________ 
  Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

 O sentimento íntimo que temos da existência de 
Deus não poderia ser fruto da educação, resultado 
de idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 
selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo 
fosse tão somente produto de um ensino, não seria 
universal e não existiria senão nos que houvessem podido 
receber esse ensino, conforme se dá com as noções 
científicas. (A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são 
nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 6, Provas da existência 
de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de 
Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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________________ 

Vejamos a questão # 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”, 93ª. edição – 1ª. 
impressão (Edição Histórica) – 5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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   Mais uma vez presenciamos (acima) um conjunto 
de elementos matemáticos que evidenciam a 
conexão dos elevados serviços educativos do Brasil 
com as atuais tarefas mediúnicas de São Luis de 
França (o nosso estimadíssimo Vivaldo P. S. Filho), 
já que a sua “Numerologia Espírita” está 
integralmente alinhada com a Ciência Humana e 
tendo o Espiritismo como fundamento moral de 
sua missão, e como sabemos tendo sido ele o 
Diretor Espiritual das sagradas atividades de                 
Allan Kardec na “Sociedade Espírita de Paris”, no 
século XIX. 

   

   Gabriel Delanne 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de junho de 2017) 

http://www.obmep.org.br/apresentacao.htm 

As informações sobre o Portal da Matemática, a partir da OBMEP 2017,                         
foram acessadas pelo médium da Internet em 15/06/2017. 
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Apresentação # 3  
 

OLÁ, QUERIDA MARIA!  

PEÇO A JESUS DE NAZARÉ QUE LHE CONCEDA 
MAIS UM DIA EM QUE POSSAS TRIUNFAR DAS 
SOMBRAS DO MUNDO MATERIAL NA DIREÇÃO 

DA CLARIDADE DO SEU DIVINO CORAÇÃO, SIM, 
PORQUE SOMENTE PELA NOSSA 

ASSOCIAÇÃO AO BENDITO SANTUÁRIO DE 
AMOR DO CRISTO AMADO PODEREMOS NOS 
CONSIDERAR ESPÍRITOS VERDADEIRAMENTE 

FELIZES E DO BEM!!!  

UM CARINHOSO BEIJO, MINHA AMIGA 
ESPÍRITA!!! 

 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 18 de junho de 2017) 
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Diretor Espiritual da “Sociedade Espírita de Paris” ao tempo                                      
de Allan Kardec, no século XIX. 

____São Luis IX (9) ____                                         
E a 9ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Arte em geral ou Cultural e Ciência). 
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E JESUS BRILHA!... 
Com Diversos Espíritos 

 

Vivaldo P. S. Filho                                                          

& Gabriel Delanne 

 

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

____ “Se não tivesse caridade, tudo isso de nada me 
serviria.” (São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo 

o Espiritismo, capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Em Homenagem aos Espíritos da                
9ª. Esfera Espiritual da Terra             

(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 

  

  

São Luis IX (9) e a                                  
Nova Genealogia do Cristo 
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As imagens, e os pequenos extratos, apresentadas neste 
trabalho espiritual:                                                                             

“E Jesus Brilha” foram capturados em fontes diversas da 
Internet e em obras da literatura espiritualista. 

Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem 
em consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de 

utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de 
solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 
desejo, por parte do médium Vivaldo P. S. Filho, de aferir 

qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição:  2017 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de Gabriel 
Delanne vem complementar as obras anteriores de 
nossa lavra mediúnica que fazem referência à atual 
Missão do Espírito São Luis de França (já reencarnado 
no Brasil), que, à época da Codificação Espírita, foi o 
Presidente Espiritual da “Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas”, orientando de mais perto os 
sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da 
Verdade.  
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS                               

160 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 Livros dos 

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel (por Chico Xavier): “O 
trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 
continuado de serviço empolgante e trabalho 
renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 
continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 
solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 
mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 
algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 
nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 
   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 
integralmente À DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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    Nota do médium: Rogamos aos nossos amigos 
leitores que queiram nos perdoar a grande deficiência 
cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões 
de texto em nossos livros (E-books) mediúnicos, é natural 
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que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de 
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática.  
 

 

      
 

    
   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 
e atentos, 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 obra 
psicográfica. 
______________ 
 
   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
humildes, vamos procurando corrigir os erros 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, sempre estão nos ofertando o 
próprio coração com palavras de incentivo, quando, de 
minha insignificante parte, peço que me mantenham em 
suas preces à Jesus, visto que a tarefa de qualquer 
medianeiro, pelo menos nos arraiais da Doutrina dos 
Espíritos, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário 
caminho aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa 
da Cristandade, como um todo, todo trabalho na 
mediunidade orientada em Allan Kardec e Francisco 
Cândido Xavier deverá ser sempre, e invariavelmente, 
“gratuita”. 
 

 
                                               
   Meus irmãos! esta é uma regra que deve ser empreendida por 
cada um de nós, sem distinção, a da Mediunidade Gratuita, pois 
não há como compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma 
pessoa que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro para si mesmo, sob 
qualquer alegação, como se as coisas sagradas do Mais Alto 
estivessem à disposição das criaturas simplórias da Terra, quando 
se diz respeito à nossa tarefa junto aos Seres Celestiais. 
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 “É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 
com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não se 
espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas 

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

...Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos leitores” 
que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora e a de Minas 
Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA... 

Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores se 
levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 
preparados”, farão críticas, salvaguardando André Luiz... 

- Dr. ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura, em Uberaba/MG, 03 de 
fevereiro de 2011) 

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 
APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 
PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 
DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 
SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 
PARTICULARMENTE, MAS UMA RECIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 
E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 
RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 
AUTENTICIDADE DOS FENOMENOS DA 

“REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & MÚLTIPLA”, 
PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 
SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 
UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015) 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos 
ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 
separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 
materiais suficientes. Esta parte da ciência 

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

homem ou de um Espírito, mas produto de 
múltiplas observações, que tiram sua 
autoridade da concordância existente 

entre elas”.  

  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 
parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque no texto 

de Kardec é nosso. 
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do 
Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 
Carla Araújo, em um dos épicos Especiais de Televisão co-
produzido por ele mesmo, na TV Itapoan (SBT Bahia), em 

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 
graduado Benfeitor Espiritual (embora ele tenha preferência 
de se apresentar à nossa visão mediúnica como Chico 
Xavier, às vezes, e segundo as circunstancias psíquicas 
que envolvem o comunicado, ou seja, a depender da 
natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 
doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 
personalidade marcante do grande Codificador do 
Espiritismo, o que naturalmente nos deixa completamente 
envolvido pela emoção e pela sensibilidade de sua 
presença, sempre segura, sóbria e sábia, embora muito 
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simples, e muito amável!), nos orienta que o caráter de 
“novo”, aqui apresentado pela Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, apenas se constitui de 
um “simbólico” apêndice, um detalhe mesmo, devotado ao 
sentido de expressar uma vestimenta nova, ou antes, uma 
roupagem atual, e específica, da conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito 
particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos 
Números, que, acreditamos, tanto eu mesmo, como os 
meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de 
averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes 
Verdades da Criação, dentro de 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, embora ele tenha 
preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como o 
celebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as 
circunstancias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 
a natureza mental e emocional do diálogo, e mesmo 
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 NOSSOS ESPÍRITOS, 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, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e 
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altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 
mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 
acessar as suas, ou as “nossas” INÚMERAS memórias 
pregressas, quando, neste caso, 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 
determinadas fraquezas morais e emocionais que 
aparentemente já foram esquecidas por nós, também sejam 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 mais que 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, dessa Ciência 
Psicológica dos Números. 
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   Vejamos de que maneira podemos nos instruir pela palavra 
do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 
Xavier, em “O CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas 
140, 141 e, em particular, a de 142, quando responde o 
benfeitor:  

   

   - “Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises 
nos domínios da numerologia, fugindo ao escopo de 
nossas cogitações espirituais. E continua: ”Os números, 
como as vibrações, possuem a sua mística natural, 
mas, em face de nossos imperativos de educação, temos 
de convir que todos os números, como todas as 
vibrações, serão sagrados para nós, quando houvermos 
santificado o coração para Deus, sendo justo, nesse 
particular, copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o 
sábado, esclarecendo que os números foram feitos para os 
homens, porem, os homens não foram criados para os 
números.” (Os grifos são nossos). 
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   Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta 
obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 
do Amor”, já nos apontamentos finais, quando, por nossa 
vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 
médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

   (...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da 
Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 
princípios de origem Superior, atentem para a importância do 
extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 
tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes (Cap. 1, item 
16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 -  Araras/SP), que 
nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 
Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 
apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 
transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 
o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 
texto acima. Vejamos: P – Pessoalmente, e por experiência 
própria, acredito na influência dos números na vida das 
pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 
freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 
mundo em 7 dias, o sonho de José com as 7 vacas magras e 
7 gordas, o perdão deve ser dado setenta vezes sete, o 
Apocalipse cita o número 7 dezessete vezes, etc. Até que 
ponto se pode crer na presença dos números em nossas 
vidas? R – A numerologia deve trazer em si um mundo vasto 
de significações, que demanda estudos adequados com a 
supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 
elementos para confirmar ou negar as assertivas das 
autoridades que se manifestam nessa área de investigações 
espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de que, em nosso 
renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 
Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 
que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 
melhor que sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até 
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que possamos conquistar a numerologia como ciência para o 
domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 
– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 
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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 2017, completo 53 anos de idade. 
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O Espírito do Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 
       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 
luxo de se considerar “algo novo”, a não ser no exclusivo 
sentido da metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para 
fazer luzir do Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE 
DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 
planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 
apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 
matematicamente correta, que é através da própria obra 
Espírita, de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, muito 
especialmente, pela própria natureza dos seus 
inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, 
assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

     

     Ela não para diante da Ciência humana, não se limita a esta. 
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   Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres 
encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 
possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 
Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 
pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 
fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 
Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 
podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 
também de maneira cientificamente racional e lógica.  
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Dr. Inácio Ferreira 
 

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, 
com a devida adaptação para este novo livro de Elizabeth 
d´Espérance. 
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Apresentação # 5 – Clara de Assis 

 

Santa Clara de Assis 

Co-autora do primeiro livro psicográfico por 
Vivaldo Filho: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”. 
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J amais poderemos dizer que não há esperança 

em dias melhores sobre a face do mundo 
terreno, sob pena de estamos sentenciando a 
nós mesmos, sim, a cada um de nós, ao mais 

ardente caldeirão de chamas e brasas que 
poderá ser preparado para a gente pelos 
satânicos verdugos da ignorância e da 

perversidade, que somente temem o amor que 
brota dos corações das criaturas carregadas de 

fé na vida e no homem. 

Estamos nos defrontando com circunstâncias e 
situações profundamente lamentáveis, sejam no 

antagonismo entre familiares e conhecidos 
próximos, ou nas regiões longínquas de nossas 

residências, porém apesar de tudo parecer 
catástrofe e tragédia, não podemos ficar 

imaginando que tudo beira ao abismo, quando 
sabemos que o próprio Senhor da Vida nos deu o 
testemunho da Fé Inesgotável ao decidir pela 
salvação de um criminoso, deixando para mais 
tarde a libertação do outro, segundo a sua lição 

do Calvário e da Cruz.  
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de junho de 2017) 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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O Prefácio da Mentora 
TEXTO COMEMORATIVO EXTRAÍDO DO LIVRO # 39. 

   O nosso querido médium-mentor Vivaldo Filho 
tem marcado a sua humilde presença dentro do 
movimento espírita contemporâneo como um estudioso 
da solida obra de Allan Kardec quanto a de Francisco 
Cândido Xavier, naturalmente se enriquecendo e nos 
enriquecendo pelas diversas Entidades da Luz que, de 
maneira precisa, objetiva, e equilibrada, vem ofertando 
aos Dois Planos da Vida o que podemos 
conceitualmente denominar de A Substancia e a 
Conseqüência Matemática do Espiritismo, pois não 
há como não nos estarrecer diante de um universo tão 
intenso e tão deslumbrante de conhecimentos 
espirituais acerca da Matemática de Deus. 

  Foram até aqui CINCO (5) ANOS de intenso labor 
psicográfico desde meados de junho de 2012, embora 
a sua mediunidade tenha se iniciado no ano de 1996, 
por isso mesmo nós todos temos muito o que 
comemorar, já que temos diante de nós A VOLTA do 
grande Espírito São Luis, o Presidente Espiritual da 
“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, o 
carinhoso Instrutor de Allan Kardec. 

   Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 12 de maio de 2017) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 
antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade 
Veneranda usa de um pseudônimo (livro “Nosso Lar”, André 
Luiz/Chico Xavier, FEB), já que, por intermédio da faculdade 
mediúnica de Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, 
a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha 
Santa de Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL 
– A mulher que reinou com o coração”, autoria de Maria José 
Cunha (Editora Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a 
Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou 
célebre pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de 
pães em rosas.  

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

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a 
reencarnação de Isabel, prima de Maria, e mãe de São João 
Batista. 

________________________ 

   

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

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

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

As Mensagens dos 
 

Espíritos de Luz  
__________ 

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela 
riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 
trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou 
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 
pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 
Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 
na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos      
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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Elizabeth Taylor 

 
Elizabeth Rosemond Taylor, DBE (Hampstead, 27 de fevereiro de 1932 — Los 
Angeles, 23 de março de 2011), foi uma premiada atriz anglo-americana nascida 
na Inglaterra. Foi pioneira no desenvolvimento de ações filantrópicas, levantando 

fundos para as campanhas contra a AIDS a partir dos anos 80, logo após a morte de 
Rock Hudson. A despeito de ter nascido fora dos Estados Unidos, em 2001 recebeu 
do presidente Bill Clinton a segunda mais importante medalha de reconhecimento a 

um cidadão norte-americano: a Presidential Citizens Medal, oferecida pelos seus 
vários trabalhos filantrópicos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor  
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_______Capítulo 1                                                           
E JESUS BRILHA!... 

 

   - Nada melhor para os nossos Espíritos do que 
imaginarmos que há um belo Recanto de Paz a 
nos aguardar após a nossa partida da vida material 
– se bem que do Lado de Cá também há 
desencarnação quanto reencarnação, levando-se em 
consideração que há Céu e Inferno tanto para Cima 
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quanto para baixo, sem que nos confundamos que 
há múltiplas dimensões ao nosso lado, para dentro 
de nós quanto para fora, por assim dizer! – onde 
passaremos a viver no clima emocional, para muitos 
seria mental, que tenhamos acolhido com mais 
insistência em nossa última romagem 
reencarnatória, dentro de um jogo surpreendente 
de sentimentos e realizações humano-espiritual. 

 

   A nossa capacidade de agir e reagir estará sendo 
sempre testada pelos que vivem ao nosso lado, 
estejam eles em nossa mesma dimensão espiritual 
ou fora dela, fazendo com que busquemos forças e 
poder que mais tem haver com a nossa intuição, 
sim, aquela intuição em forma de desejo que todas 
as coisas na Terra, ou no Mais Além, estejam sob o 
comando de Deus, pois Ele, e somente Ele, saberá 
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nos conduzir por entre as angustias, geralmente, 
criadas por nós mesmos, obedecendo à lei da 
Evolução. 

   Deus sabe o que quer e o que faz. 

   Quanto a nós: somos, ainda, intempestivas 
criaturas que não sabem, nem mesmo, seguir a 
Jesus, que nos consola e nos anima, mas 
também nos adverte que haverá prantos e ranger 
de dentes para aqueles que não souberam, ou não 
desejaram, amar como ‘ele’ nos amou. 

   Vejamos, meus irmãos, que a nossa vida está em 
nossas mãos, cabendo a cada um de nós, filhos do 
Altíssimo, fazer a nossa parte dentro desse 
maravilhoso esquema de Ação e Reação Universal, 
unindo trabalho construtivo e sentimento elevado, 
instrução e educação, entes de tudo, pelo 
Evangelho, voltando-nos uns para os outros como 
verdadeiras almas irmãs, dentro da Criação Eterna 
de Deus. 

   Viva Jesus! Que é o nosso Caminho, a nossa 
Verdade, e a nossa Vida. 
 

Elizabeth taylor 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de junho de 2017) 

   Nota do médium: Não há como não relembrarmos 
aqui as vezes que eu pessoalmente pude ver, pela 
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clarividência, a figura magnânima do Divino Amigo, 
quando não apenas pude ouvir-lhe a voz suave e 
melodiosa, quanto até mesmo tocar-lhe as divinas 
carnes, como fora já revelado em alguns dos nossos 
livros anteriores. 

   Sabemos muito bem que algumas personalidades do 
nosso movimento doutrinário, geralmente muito 
precipitadas em suas duvidas e preconceitos, acredita-
nos ser um médium “insolente”, achando eles que não 
temos moral alguma para poder, com efeito, ser alvo 
de tamanha atenção por parte do Messias de Nazaré, 
esquecendo-se todos que o Cristo veio para os 
doentes, os sofredores, e não para os que não 
precisam de médicos, alias, de mim mesmo: tenho dó 
de minhas profundas chagas morais. 

   De qualquer maneira, dentro do que me é possível, 
vamos dando o nosso próprio e humilde testemunho 
mediúnico e de sincera lealdade ao Nosso Amigo 
Incondicional. 
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Elizabeth Montgomery 

 
Elizabeth Victoria Montgomery (Los Angeles, 15 de abril de 1933 — Los 

Angeles, 18 de maio de 1995) foi uma atriz norte-americana cuja carreira se 
estendeu por cinco décadas. Ela é lembrada principalmente por seus papéis em A 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Montgomery  
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_______Capítulo 2                                                           
E JESUS BRILHA!... 

 

   - Nossa!...quanta saudades em escrever para 
vocês que se encontram pelo mundo terreno em 
busca da Verdade!... 
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   É claro que nem tudo sabemos, e, a bem dizer, 
estamos muito longe ainda da verdade total, 
pelo menos dentro dos parâmetros impostos pelo 
nosso Pai Celestial às suas criaturas. 

   Nós, os Espíritos, temos procurado tirar proveito 
da mínima fagulha de boa vontade daqueles que já 
se interessam pelos ensinamentos dos Espíritos da 
Luz por meio de Allan Kardec, quanto de Chico 
Xavier, para incutir na mentalidade dos nossos 
queridos Espíritos encarnados a suprema 
necessidade que todos temos de verificarmos a 
realidade dos ensinamentos espíritas, não porque 
um ou outro ser encarnado ou desencarnado 
disse isto ou aquilo, é claro, mas porque uma 
corrente imensa de mentalidades tem 
testemunhado, aqui e ali, o papel fundamental de 
nossa Doutrina, verificando por si mesmos que não 
vale ficar do lado de um e nem de outro que se 
esposa à condição de sabedoria primordial, visto 
que esta condição é prerrogativa exclusiva do 
Cristo Amado, que disse tudo acerca do AMOR, 
deixando para o seu rebanho angustiado e muito 
aflito a tarefa de discutir e decifrar os grandes 
enigmas da Natureza Material e da Natureza 
Espiritual, quando uma experiência está 
substancialmente associada a outra, que pese 
estejamos ou não mais ou menos avançados na 
Escala Espírita... 

   Somos “gente” em busca de uma aurora 
libertadora, pela qual possamos progredir sem que 
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estejamos substancialmente atrelados, senão, pelo 
Espírito da Verdade, comungando com Jesus os 
seus ensinamentos de paz e harmonia, saúde e 
felicidade, pela garantia de somente sermos livres 
do mal pelo serviço constante e contagiante de 
solidariedade, buscando a alegria real pelo trato 
com as demais criaturas, nossas irmãs universais. 

 

     Sejamos sinceros uns com os outros, meus 
amigos: será mesmo que acreditamos ser possível 
uma passagem tranqüila pelo portal da morte sem 
que tenhamos nos devotado ao bem? 

   Não cremos que haja alguém sobre a face do 
mundo material que já não tenha sido tocado por 
este pensamento... O que tem nos faltado mesmo é 
coragem suficiente para deixarmos de lado os 
desejos puramente materiais, executando a 
tarefa que nos cabe no Amai-vos e Instrui-vos, 
decididamente vitoriosos na lição do Espiritismo, 
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que não passará despercebida pelos que já nutrem 
um gosto pelas coisas da Imortalidade, estejamos 
no norte ou no sul, no oriente ou no ocidente, visto 
que o Consolador é uma dádiva celeste e que 
haverá de encobrir o coração de todos aqueles que 
se afeiçoam ao Filho de Deus como o Governador 
Espiritual do Mundo. 

 

   Estejamos onde for, seja na Terra ou no Mais 
Além, busquemos amar a Deus sobre todas as 
coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, 
conscientes de que nada há de nos impedir a 
trajetória para o mais Alto.  

   Despeço-me com aquele doce desejo lhes ver 
felizes, desde hoje e para todo o sempre. 
 

Elizabeth montgomery 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de junho de 2017) 
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   Nota do médium: Sem demérito algum para 
qualquer outra agremiação religiosa, e mesmo 
filosófica, do mundo carnal, como adeptos do 
Espiritismo que somos, não temos como negar a sua 
condição de Consolador Prometido por Jesus Cristo, 
visto que a nossa causa se reveste da mais confiável 
forma de avaliação e testemunho espiritual, que é a da 
Universalidade dos Espíritos, sem contar que este seu 
valioso aspecto Cientifico faz com que se apresente ao 
mundo material como uma ferramenta de pesquisa, 
consulta, e observação transcendental sem precedentes 
na História da humanidade. 

   Quanto mais o tempo passa mais a Ciência dos 
homens vem confirmando os ensinamentos dos 
Espíritos Superiores por Allan Kardec e Chico Xavier, 
quanto por outros veneráveis medianeiros que 
também, de alguma forma, deram o seu contributo a 
este inacabado edifício do Espiritualismo. 

   Como os Espíritos têm afirmado, desde Kardec até os 
dias atuais, em qualquer religião que a pessoa esteja 
nada lhe impedirá que, também, professe os postulados 
espíritas, já que o Espiritismo é, acima de tudo, um 
pensamento que se ajusta a todas as classes sociais 
como a todos os credos existentes no nosso Planeta. 

   Ninguém precisa deixar de exercer a sua religião de 
gosto para ser apenas um adepto da Terceira 
Revelação, uma vez que Jesus Cristo está presente na 
intimidade de cada um de nós, como o Pacificador 
Supremo da Vida, segundo o entendemos e o 
aceitamos. 
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Helmut Kohl  

 

 

Helmut Josef Michael Kohl GCC • GCIH (Ludwigshafen am 
Rhein, 3 de abril de 1930 - 16 de junho de 2017) foi 

um político alemão, chanceler do país de 1982 a 1998.  

Era católico e democrata cristão. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Helmut_Kohl  
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_______Capítulo 3                                                           
E JESUS BRILHA!... 

 

   Quem de nós, em sã consciência, poderá 
afirmar-se com total lealdade à Jesus Cristo, sem 
que antes de qualquer coisa venha a triunfar de 
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todo o sentimento de orgulho e egoísmo que faz 
com que nos comportemos como pessoas, antes de 
tudo, capazes de arrasar com corações e almas 
alheias com a nossa injustificável prepotência e 
teimosa postura de senhores da verdade, 
lembrando as trevas medievais, quando homens e 
mulheres indefesos foram terrivelmente 
massacrados pelos que, geralmente, se 
apresentavam como a exclusiva salvação do 
mundo. 

 

   Por isso mesmo, hoje, uma vez transposto o 
grande mausoléu da verdade, quando passamos a 
observar a vida se estendendo para além do nosso 
umbigo, VOLTO, quase que imediatamente, para 
alertar aos que ficaram na retaguarda da louca 
experiência humana: 
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AMEM-SE. 

DISCUTAM MENOS E TOLEREM-SE MAIS. 

DEVOTEM SUOR E ATÉ MESMO LÁGRIMAS À 
TAREFA URGENTE DA CARIDADE. 

   Precisamos estar atentos a todo o tipo de 
artimanha das sombras, liberando os nossos 
corações de toda trama urdida pelos que não 
desejam que o mundo avance para o Alto. 

   Não sou partidário de uma crença derrotista, 
mumificada pelo tempo, mas vivo por aquele que 
salva a todos que Lhe procura com sinceridade e 
devotamento, não se envergonhando de mencionar 
o seu santo nome e nem tão pouco mencionando o 
seu nome para humilhar ninguém. 

   Jesus Cristo vela por nós. 

   Então, meus irmãos, valhamo-nos da sua graciosa 
assistência para colhermos os frutos benditos da 
Caridade que venhamos a ofertar, em seu Nome, a 
todos os que choram e gemem por uma única 
pétala, que seja, de nossa compaixão. 

   Muito obrigado pela atenção. 
 

Helmut kohl 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de junho de 2017) 
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   Nota do médium: Segundo pude observar pela 
minha vidência mediúnica, este querido Mensageiro, 
que acaba de desencarnar, foi solucionando as suas 
deficiências de comunicação por conta de uma leitura 
áurica que ele fazia a partir de minhas próprias 
irradiações magnético-plasticas, que lhe davam a 
possibilidade de ir lendo o nosso pensamento, ou 
antes, os arquivos mentais de nossa vestimenta astral, 
executando por ele mesmo o seu texto que acabamos 
de ler. 

 

   Esta circunstância, em mim mesmo, até certo ponto, 
é inédita, mas que me fez recordar das antigas 
experiências mediúnicas do querido Chico Xavier, ao ele 
afirmar para amigos que ele lia (espiritualmente) o 
nome das pessoas que lhe procuravam para consolo e 
auxílio, como relatado por Ramiro Gama no precioso 
livro: “Lindos Casos de Chico Xavier”, Caso 59 (Ed. 
LAKE). 
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   Surpreso pelo inusitado do fenômeno, tratei de lhe 
observar os detalhes, embora eu tenha me colocado de 
prontidão para não ver o que não seria de útil para o 
meu momento atual, já que a potencia e a 
expansividade da minha percepção clarividente 
poderiam me causar determinados distúrbios mentais e 
mesmo fisiológicos, como se um inevitável descontrole 
psíquico viesse a tona por conta da minha necessidade 
incontida de “conhecer mais e a fundo” tais 
mecanismos do Mundo Oculto. Não que eu seja uma 
pessoa indisciplinada, mas como as minhas emoções 
andam um tanto abaladas pela minha vida particular foi 
de bom tom que eu nada buscasse além de pequenos 
detalhes visuais e auditivos em torno das imagens por 
ele mesmo captadas, já que o serviço era dele e não 
meu (risos)... De qualquer maneira, me dei por 
satisfeito com o que acabara de ver. 

 



  Livro # 42: “E JESUS BRILHA” – Espírito G. Delanne /Vivaldo P. S. Filho 
 

 
57 

Ed. e-book: 
2017 

Debbie Reynolds 

 
Mary Frances "Debbie" Reynolds (El Paso, 1 de abril de 1932 - Los Angeles, 28 de 

dezembro de 2016) foi uma atriz, cantora, empresária, historiadora de 
cinema e humanitarista estadunidense. Ela foi nomeada ao Globo de Ouro por sua 
interpretação de Helen Kane na película de 1950 Three Little Words. Seu primeiro 
papel principal foi como Kathy Selden em Singin' in the Rain (1952). Em 1959, ela 

lançou seu primeiro álbum de música pop, intitulado Debbie. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Debbie_Reynolds 
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_______Capítulo 4                                                           
E JESUS BRILHA!... 

 

   Quantas vezes forem necessárias haveremos de 
VOLTAR ao bendito lar planetário para comungar 
com os nossos irmãos de luta e trabalho terreno do 
delicioso prazer de servir ao Cristo de Deus, mesmo 
que isto venha a nos confranger a alma por 



  Livro # 42: “E JESUS BRILHA” – Espírito G. Delanne /Vivaldo P. S. Filho 
 

 
59 

Ed. e-book: 
2017 

sabermos que ai, onde transitam os meus 
companheiros da carne, nada mais temos a receber 
senão dores e aflições, apesar de alguma alegria 
também entrar em nossos quadros de mínimas 
recompensas, pois no plano material as dores 
andam acompanhando de bem perto a felicidade... 
embora todos nós desejemos e busquemos 
sempre pela paz!... 

 

   Não vamos aqui dar uma aula de Espiritismo aos 
nossos leitores, por mais que isto pudesse nos 
agradar o espírito, já que a nossa prioridade é e 
será sempre a de conduzir os corações humanos da 
Terra pela encantada floresta do Amor, naquele 
sentimento todo poético que faz com que nos 
sintamos verdadeiramente num Céu Maior, onde 
possamos não apenas ouvir as melodiosas canções 
da Solidariedade como nos sentir e viver nas 
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correntes de luz da Caridade perfeita com Jesus de 
Nazaré. 

   Meus filhos da Terra! observem bem como 
andam as coisas por ai, não precisando ir muito 
além das imediações de suas casas e dos seus 
lares, quando poderão verificar que há muito o que 
fazer e realizar: quando muito perto de cada um de 
vocês, em particular, com certeza, haverá de ter 
alguém clamando por justiça, necessitado de pão e 
alimento, desesperado por uma gota de carinho e 
atenção, e invariavelmente buscando pela presença 
do Cristo de Deus no coração daqueles que vivem 
bem perto deles, mas que, muitas vezes, sequer 
lhes percebem a presença sofrida. 

   Abramos os nossos olhos e mantenhamos os 
nossos corações direcionados para os que, mais do 
que nós mesmos, precisam de uma força e de 
uma luz, para continuarem na lida do mundo, 
crescendo e se elevando cada vez mais na grande 
Escola da Vida. 

   Que Deus abençoe a todos, e que Jesus nos guie 
para o Alto, sempre. 
 

debbie reynolds 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 18 de junho de 2017) 
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   Nota do médium: Segundo ela mesma nos 
informou, a sua próxima encarnação já está sendo 
preparada pelos Instrutores da Vida Maior, que se 
realizará num futuro breve dentro do seu antigo grupo 
familiar consangüíneo. 

  

   Ela ainda nos esclarece que terá uma natureza 
marcada pelo desejo de conhecer sobre as coisas do 
Mundo Oculto, já que o seu campo mediúnico estará 
sujeito a claras visões do plano parafísico, o que lhe 
levará a se interessar pelos conhecimentos espíritas.  

   Nascerá ela como uma linda menina, cheia de vida e 
com as antigas e solidas pretensões humanitárias. 

   Que Jesus esteja sempre a lhe proporcionar, Debbie, 
a alegria de servir e de amar, principalmente aos mais 
sofridos. 
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Juliet Prowse 

 
Juliet Anne Prowse nasceu em Bombay, Índia, no dia 25 de 

Setembro de 1936 e faleceu em 14 de Setembro de 1996, foi uma 
dançarina e atriz de teatro, TV e cinema. Sua grande paixão sempre 
foi a dança. Ela era conhecida por suas belas e longas pernas e seu 

sorriso. 

http://belasatrizesdomundo.blogspot.com.br/2009/03/juliet-prowse.html  
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_______Capítulo 5                                                           
E JESUS BRILHA!... 

 

      Nascer e morrer, quantas vezes forem 
necessárias para que os nossos Espíritos se 
embelezem e se purifiquem pelo bem que todos 
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temos a cumprir nessa grande e inebriante jornada 
na direção do Infinito. 

   Se em alguma parte da jornada tivermos que 
sofrer e gemer, que seja pela caridade realizada 
em beneficio dos ignorantes que ainda não 
sabem agradecer e nem mesmo reconhecer os que 
lhes devotam carinho e amizade, consolo e afeto, 
pois, como já fomos avisados pelo Cristo, não há 
mérito algum, pelo menos não tanto, em fazer o 
bem a aqueles que, de algum amaneira, podem nos 
retribuir a dádiva que lhes ofertamos, mas que, em 
verdade, pertence a Deus, pois é Ele que nos doa a 
alegria do trabalho consolador para que possamos 
aprender, com Ele, a servir sem recompensa, 
pelo menos na Terra. 

  

   Se em algum momento pensarmos em darmos 
para trás neste elevado circuito de Ação e Reação 
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da Vida com Deus, não nos esqueçamos que com 
Nosso Senhor Jesus Cristo foi assim mesmo, pois 
sofreu e gemeu mais do que qualquer outro ser 
vivente na vida do Planeta, embora tenha sofrido 
por amor, enquanto nós sofremos pela angustiante 
falta dele em nós mesmo, mas, mesmo assim, não 
olhou para trás, seguindo para frente e para o Alto 
com o Pai Celestial, a não ser para nos chamar a 
atenção em relação ao triunfo de nossas almas 
imortais quando nos inteirarmos integralmente de 
suas lições, desfrutando não apenas a deliciosa 
experiência da sua inesgotável sabedoria, mas, 
acima de tudo, o divino prazer do Seu Perfeito 
Amor. 

 

   Que assim seja. 

   Juliet prowse 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 18 de junho de 2017) 
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   Nota do médium: Ela tem o encanto e a 
espontaneidade das almas verdadeiramente felizes, rica 
de atrativos físicos e sentimentais, deixando-me com a 
sua emoção angélica por lágrimas derramadas em 
formosas gotículas de cristais líquido. 

   Uma vez em tendo recebido estas informações acima 
pela minha intuição mediúnica, com exceção da 
clarividente visão de suas lágrimas astrais, fiquei um 
pouco decepcionado comigo mesmo pelo fato de não 
poder ter lhe observado de maneira mais ostensiva, 
quando, por sua tolerância e compreensão diante de 
minha grande ousadia (risos), ela passou a me 
permitir lhe visualizar com mais precisão, quando 
surpreso passei a lhe ver os detalhes mentais se 
projetando de sua aura magnética sobre ou pelo nosso 
ambiente físico-astral numa impressionante, quão 
formosa, cascata de imagens de sua magnífica 
presença espiritual. 

 

   Exatamente com eu acabei de dizer: um novo 
ambiente astral de nossa sala residencial fora todo 
modelado a partir de suas intimas projeções mentais, 
tudo sendo expandindo, ou projetado, de dentro de seu 
corpo, com destaque para o tronco superior, em 
coloridos tão formosos quanto a sua própria presença 
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delicada e poderosa, sim, me atrevo a afirmar que ela 
traz em sua personalidade características marcantes 
quanto ao amor e a disciplina.   

 

Comemorando o 5º. Aniversário da 
Psicografia de Vivaldo P. S. Filho – 2017 

Estudem as primeiras mensagens psicografadas de 
Vivaldo Filho pelos Espíritos da 9ª. Esfera Espiritual da 
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência) sob a luz das 

obras de Allan Kardec & Francisco C. Xavier.  

  

Este foi o nosso Livro # 2 (366 pág.):  

“Mensagens de Além-Túmulo”                                                 
Coord. pelos Espíritos Elvis Presley & Clara de Assis 

Com Espíritos Diversos 

OBRA RECEPCIONADA ENTRE JUNHO E SETEMBRO DE 2012. 
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Jane Powell 

 
Jane Powell, nome artístico de Suzanne Lorraine Burce (Portland, 1 de 
abril de 1929), é uma atriz, dançarina e cantora norte-americana, durante 

seus quase 60 anos de carreira estrelou mais de 22 filmes na MGM, 
11 séries de televisão, e participações em inúmeros programas de rádio 

e musicais teatrais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jane_Powell  
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_______Capítulo 6                                                           
E JESUS BRILHA!... 

 

      Por eu ainda está reencarnada, o nosso amigo-
médium ficou um tanto apreensivo quanto ao nosso 
interesse em nos comunicarmos por seu 
generoso intermédio, não que ele seja temeroso 
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quanto à realidade dos fenômenos psicográficos por 
meio da Emancipação da Alma dos seres 
encarnados por seu próprio intermédio, mas apenas 
por não desejar por em risco o seu trabalho 
mediúnico por causa de um ou de outro que, ao 
retornar para o corpo, venha a se manter arredio 
aos encantos de uma Vida Espiritual que nos 
pertence a todos, o que é muito louvável de sua 
parte, embora eu creia que o destemor deva ser 
uma das principais características do bom médium, 
quanto mais do médium bom. (Risos matreiros 
de Jane!). 

  

   Seja lá como for, para nós, enquanto nos 
encontramos do Lado de Cá da Vida, observando a 
experiencia da morte sem que tenhamos ainda 
passado pelo túmulo, o que vale mesmo é o desejo 
ardente de acertar as contas com a nossa 
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consciência, senão de todo, pelo menos com alguma 
parcela de nossas imensas dividas para com a 
Economia Divina, que tanto tem nos oferecido em 
tesouros de Amor e Instrução enquanto que nós 
pouco, ou quase nada, temos feito para fazer valer 
tanta assistencia do Mundo Maior em nosso 
benefício, e em benefício dos que mais amamos. 

   A nossa participação é singela, mas vale pelo 
incentivo que haveremos de deixar a todos os 
espíritas sinceros que, embora devotados à santa 
causa de Jesus Cristo pelo Consolador Prometido, 
estão deixando escapar uma excelente oportunidade 
em fazer de suas vidas intramuros familiar um 
real santuário de amor, não penas no entendimento 
e na execução de suas obrigações domesticas, mas 
na execução dos seus compromissos sagrados do 
Sexo, crendo-se santificados demais para tolerar os 
desejos e as paixões dos seus companehiros e/ou 
companheiras, acabando por se tornarem presas 
infantis de pensamentos equivocados, vivendo uma 
vida “anjelical” por fora e profundamente 
atormentada por dentro, esquecendo-se uns e 
outros de que na Vida Espirita, depois da morte, 
continuaremos a ser nós mesmos. 
 

Jane powell 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 18 de junho de 2017) 
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   Nota do médium: Não tenho conhecimento da vida 
de Jane quando ela estava encarnada, a não ser pelo 
belíssimo filme que ela estrelou ao lado de Howard 
Keel: “SETE NOIVAS PARA SETE IRMÃOS” (DVD, 
Warner), que faz com que nos embriaguemos pelo 
encanto dos antigos e inesquecíveis filmes de 
Hollywood. 

   De qualquer maneira, as suas visitas ao meu humilde 
lar terreno me dá profunda alegria e reconforto, pois a 
sua aura magnética, formosa e terna, cheia de 
atrativos e encantos visuais de coloridos delicados, traz 
o brilho de sua beleza espiritual. 
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OBRA FINALIZADA ESPECIALMENTE             
EM SEIS (6) CAPÍTULOS 

Recordemos que foi no mês (6) de junho de 2012, 
quando tivemos a graciosa alegria de poder ver o 
nosso médium-mentor dar inicio, pelo menos de 
maneira mais ostensiva, ao seu venturoso labor 

psicográfico, visto que a primeira psicografia 
recebida pelas suas diversificadas faculdades 

mediúnicas foi recepcionada em 09 de outubro (10) 
de 2011, mensagem esta assinada pelo Espírito 
Elizabeth d´Espérance durante o seu Culto 
Domestico do Lar, e que consta da primeira 

parte original de sua primeira obra pela 
psicografia, propriamente dita: 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO” 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

 
 

Pelo Espírito                                                                      

GABRIEL DELANNE                                                         
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SEGUNDA PARTE 

A Mensagem 
 

De Delanne 
__________ 

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier, surpreende-nos pela 
riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde, na sua generalidade, eles residem e 
trabalham, da referida 9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou 
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica obra: “CIDADE NO ALÉM”, 
pelos Espíritos André Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de Heigorina 
Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis Superiores da Terra, está 
localizada na 9ª. Esfera, numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, que nasceu e reside atualmente 
na Cidade de São Salvador terrena, no estado da Bahia, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, que foi produzido em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos      
André Luiz/Hernani G. Andrade: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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KARDEC VIVE!                                     
SÃO LUIS VOLTA! 
TERCEIRA PARTE – FINAL  

  
“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. (Com destaque nosso).                                        

PELO ESPÍRITO GABRIEL DELANNE                                    
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UM ESTUDO CIENTÍFICO PELO ESPIRITISMO, POR MAIOR E 
MAIS RESPEITÁVEL QUE SEJA O SEU AUTOR OU AUTORES, 
ENCARNADOS OU DESENCARNADOS, INDISCUTIVELMENTE 

QUE DEVERÁ SER ACOMPANHADO POR OCORRENCIAS 
VERIDICAS SUBORDINADAS A UMA METÓDICA E 

SISTEMÁTICA OBSEVAÇÃO, OBJETIVANDO NÃO APENAS A 
CAUSAR CHOQUE E SURPRESA, PELA TOMADA DE 

CONSCIÊNCIA SOBRE O MUNDO MAIOR, MAS, ACIMA DE 
TUDO, COMPREENSÃO SOBRE AS MULTIPLAS OCORRENCIAS 

DO MUNDO ESPIRITUAL, INFINITAMENTE MARAVILHOSAS E 
ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES DA VONTADE DOS 

HOMENS, JÁ QUE PERTENCEM A UMA VONTADE SUPERIOR 
QUE NÃO SE SUBORDINA AOS CAPRIXOS DA MENTE E DO 

CORAÇÃO HUMANO. 

E ASSIM VAMOS VENDO OS FATOS VERIDICOS SOBRE A 
VOLTA DE SÃO LUIS IX, TODOS SENDO MATEMATICAMENTE 

TESTEMUNHADOS POR MEIO DE PERFEITOS CÓDIGOS 
SECRETOS DE DEUS NAS INQUSTIONÁVEIS OBRAS DE 

ALLAN KARDEC, CHICO XAVIER, QUANTO DA BÍBLIA 
SAGRADA (TRADUÇÃO BRASILEIRA), SUBMERGINDO DO 

INCOSNCIENTE LITERÁRIO DA TERCEIRA REVELAÇÃO COMO 
UMA VERDADEIRA FONTE DE LUZ DIVINA, TENDO COMO 

PONTO DE APOIO A ABSOLUTA UNIVERSALIDADE NAS SUAS 
OCORRENCIAS DE NATUREZA LITERÁRIAS-MATEMÁTICAS. 

____________________ 

     Antes de voltarmos ao tema principal de nosso 
estudo, sobre a venerável figura de Allan Kardec, 
como nos dois volumes anteriores, vamos abrir um 
pequeno, mas muito sugestivo, parêntese para que 
possamos fortalecer os fatos da Nova Ciência da 
“Numerologia Espírita” por meio de uma 
verificação matemática na primeira página 
mediúnica que foi produzida em caráter particular 
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ao nosso médium Vivaldo P. S. Filho, isto, em 23 de 
março de 2009, durante reunião íntima nas 
dependências do Lar Espírita Pedro e Paulo, em 
Uberaba/MG, assinada pelo grande benfeitor da 
Vida Maior ODILON FERNANDES, pela psicografia do 
Dr. Carlos A. Baccelli, e que consta como Prefácio 
do nosso Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS 
MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, ou 
seja, cerca de quatro (4) anos antes de nosso 
Vivaldo Filho começar a receber mediunicamente a 
obra original: “SÃO LUIS IX”, que viria a dar inicio 
aos seus serviços de Decodificação do Espiritismo. 

   

   Cremos que esta nova verificação aritmética irá 
não apenas surpreender os nossos valiosos leitores 
como, também, impressionar aqueles que, por 
qualquer motivo, teimam em se manterem a 
distancia dos nossos humildes serviços com Jesus, 
pois não há como deduzir em contrário ao que 
temos revelado sobre o fato de Vivaldo Filho ser a 
reencarnação atual de São Luis de França, o 
grande Apóstolo Espiritual da Terceira Revelação: 
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   TOMAREMOS EMPRESTADO DESSA CARTA ORIGINAL, COMO CONSTA 
DO PREFÁCIO ENDEREÇADO PELO BACCELLI AO LIVRO: “MEDIUNIDADE 
EM DOIS MUNDOS”, APENAS O SEU QUARTO (4º.) PARAGRAFO, E QUE 
NOS REVELA A LIGAÇÃO MATEMÁTICA-ESPIRITUAL DE VIVALDO 
FILHO COM JESUS CRISTO NAS SUAS TAREFAS DO CONSOLADOR: 

   ”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.” 

- Nome Vivaldo: cai sobre a palavra de # 10. 

- Nome Jesus: cai sobre a palavra de # 38. 

   Somemos então: 

- 10 + 38 = 48. 

   Quando: 

- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de 
São Luis IX (Vivaldo filho). 

- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São 
Luis IX (Vivaldo filho). 

____________ 

   Cremos que por esta ninguém esperava, não é 
mesmo? (risos). 

   Mas vejamos um pouco mais sobre esse novo 
desvendamento, agora numa carta mediúnica 
endereçada à Vivaldo Filho (São Luis) por um 
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médium uberabense que gozou da mais sincera 
confiança de Chico Xavier (Allan Kardec). 

   Entre os nomes Vivaldo e Jesus temos 27 
palavras: quando podemos deduzir: 

- 2x o # 10 (do # 27 acima): O exato dia (10) do 
nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis IX). 

____________ 

   Existe evidencia maior que esta do fato de Vivaldo 
Filho ser realmente A VOLTA de São Luis de 
França, visto que esta fora uma mensagem 
psicografada por uma das mais consideradas 
amizades de Chico Xavier, tendo ele psicografado 
dez (10) livros em parceria com o grande apostolo 
da mediunidade de Pedro Leopoldo/Uberaba, em 
Minas Gerais, sendo que a psicografia (encaminhada 
por e-mail pela Editora LEEPP), foi realizada pelo 
eminente companheiro Carlos A. Baccelli  cerca de 
quatro (4) anos antes de Vivaldo Filho começar a 
receber as mensagens que lhe ligavam à sua 
encarnação passada como São Luis IX, isto em 
outubro (10) de 2013?! 

   Mas para fecharmos essa nossa introdução 
especial ao Capítulo sobre Allan Kardec, vejamos: 

- 2 + 7 (do # 27 de mais acima) = 9. 

 Quando podemos lhe encarar da seguinte maneira: 
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QUANTO AO ENIGMÁTICO # 9: 
   O mês (9) de setembro, do ano de 2012, 
quando Vivaldo P. S. Filho completou a primeira 
parte original da sua primeira obra pela 
mediunidade psicográfica, propriamente dita, 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 
Diversos, pela Coordenação dos Espíritos Elvis 
Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem 
ao livro “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 
psicografia de Chico Xavier/FEB), quando o # 9 
também representa a 9ª. Esfera Espiritual da 
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), de 
onde tem partido a maior parte das Entidades da 
Luz que tem lhe auxiliado na produção dos livros 
psicográficos.  

   Quando precisamos nos lembrar do titulo de 
família: São Luis IX (9) de França. 
 

    

Vivaldo Filho e sua encarnação passada como Rei Luis IX de França. 
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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”, 93ª. edição – 1ª. 
impressão (Edição Histórica) – 5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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   Para dar mais autenticidade ao nosso precioso 
esquema de decodificação dos Sinais e Códigos 
Secretos de Deus do Espiritismo, aproveitemos 
dessa primeira Mensagem Espiritual assinada por 
um respeitável benfeitor da Vida Maior, ODILON 
FERNANDES, pelo médium Carlos Baccelli, que tem 
se consagrado cada vez mais dentro do movimento 
espírita com uma das mais empolgantes obras 
literárias da Terceira Revelação em terras do 
Cruzeiro, vejamos o que podemos verificar a partir 
deste mesmo conteúdo pela sua psicografia: 

   Se contarmos todas as palavras desde o inicio 
desta carta mediúnica endereçada a Vivaldo Filho, 
vamos ter o seguinte: 
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_________________    
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
  

   No campo da mediunidade, cada médium com 
sua condição receptiva, quanto cada espírito com a 
sua capacidade transmissora. 
 

    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 
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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. 

_________________    
 

   A palavra inumeráveis (que simboliza muito bem 
o seu novo serviço pela “Numerologia Espírita”): 
cai sobre a palavra de # 89. 

- 8 + 9 = 17. 

- O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 
Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis IX). 

____________ 

   O nome Vivaldo: cai sobre a palavra de # 80. 

   O nome Jesus: cai sobre a palavra de # 108. 

- 8 + 1 + 8 = 17. 

- O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 
Filho (São Luis IX). 

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de 
Vivaldo Filho (São Luis IX). 

____________ 
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   Parece que isso define, pelo menos por meio de 
uma carta espiritual providenciada por um dos mais 
competentes e sábios médiuns brasileiros, a 
condição do nosso querido Vivaldo Filho, a atual 
reencarnação de São Luis de França, não somente 
ser o Decodificador do Espiritismo na atualidade, 
como o provedor principal da:  

Nova Genealogia do Cristo 

que irá se consumar no 

Quarto (4º.) Milênio da Era Cristã 

com A VOLTA de Jesus de Nazaré. 

____________ 

O EVANGELHO SEGUNDO O 
ESPIRITISMO 

 

Capítulo IV (4)  
 

Ninguém poderá ver o Reino de Deus 
se não nascer de novo,  

131ª. edição (Edição Histórica), 
tradução de Guillon Ribeiro, 5/2013, pela 

Editora da FEB. 
____________ 

“O acaso não consta dos desígnios superiores.”                                 
– André Luiz (Chico Xavier).                        

“Nos Domínios da Mediunidade”, pela FEB. 

____________ 
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   Agora daremos prosseguimento aos estudos 

anteriores que realizamos no Livro # 41: “OS 
ASTROS ENCANTAM”, tomando emprestado dos 
dois volumes anteriores (Livros: 40 & 41) os textos 
que mais nos oferecerem valia aos apontamentos 
de agora, dessa forma voltando a oferecer ao nosso 
público leitor aquele mesmo ângulo para as nossas 
reflexões em torno da Nova Ciência da 
“Numerologia Espírita”, não nos esquecendo 
de que esta nova ferramenta do Espiritismo tem 
como meta principal revelar ao mundo terreno 
algumas das Vidas Sucessivas do Espírito São Luis, 
o diretor espiritual da “Sociedade Espírita de Paris” 
ao tempo de Allan Kardec, além de sua missão 
como o principal provedor genético para a Nova 
Genealogia do Cristo, embora aqui o foco 
principal seja a sua conexão matemática, hoje na 
roupagem fisiológica do médium Vivaldo Filho, com 
A MORTE, A MISSÃO, E A VIDA IMORTAL DO 
CODIFICADOR DA DOUTRINA DOS ESPÍRITOS, 
segundo estamos verificando por uma análise 
metódica na obra do francês Henri Sausse: 
“Biografia de Allan Kardec”, pela Companhia 
Editora Nacional, 1ª. edição brasileira, do ano de 
2015, quando também devemos estar sempre 
atentos que São Luis IX (Vivaldo Filho) sempre 
será o epicentro essencial dessa Revelação Divina 
a partir dos seus números fundamentais, ou 
números-chaves, que são:  

4, 7, 8, 9, 10 e 17. 
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   E por isso mesmo ele deverá ser sempre 
lembrado em todos os sérios estudos sobre a 
“Numerologia Espírita” que venham a ser 
realizados pelos investigadores da Terra, e do Mais 
Além. 

  

   Como da vez anterior (Livro # 41) teremos como 
convidado de nosso sistema de decodificação a 
figura ímpar do próprio Codificador do Espiritismo, 
Allan Kardec, quando veremos a sua ligação com 
as tarefas passadas-presente-futuras de São Luis, 
todos envolvidos numa mesma cadeia de 
acontecimentos matemáticos milagrosos: 
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HENRI SAUSSE 

BIOGRAFIA DE 

ALLAN KARDEC 
1ª. Ed. – São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2015. 

_______________ 
   Neste nosso novo momento de desvendamento 
de Sinais e Códigos Secretos de Deus do 
Espiritismo, já na sua finalização, às duas 
magníficas manifestações do Espírito de Allan 
Kardec, como dadas no Grupo Esperança de Lyon 
(Groupe Esperance de Lyon), conforme a cópia do 
registro da reunião de 18 de abril de 1910, e como 
encontramos agora na obra de Henri Sausse: 
Biografia de Allan Kardec, em sua 1ª. edição 
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brasileira, pela Companhia Editora Nacional, de 
2015, na qual vamos nos ater às páginas 213 e 
214, que correspondem às duas comunicações 
dadas pelo Mestre  de Lyon, por intermédio da 
médium Bernadet, que imediatamente nos remete: 

- A primeira mensagem de Allan Kardec por 
sonambulismo ao Grupo Esperança de Lyon: A 
palavra “real” (que nos remete imediatamente à 
condição de rei, ou realeza, de São Luis IX 
(Vivaldo Filho), que cai pela primeira vez sobre a 
palavra de # 26... E pela segunda vez sobre a 
palavra de # 172. Quando o total de palavras 
para essa primeira parte da mensagem de Allan 
Kardec (por meio do sonambulismo da médium 
Bernadette) dá um total de 186 palavras. 

   Uma vez somando: 

- 26 + 172 + 186 = 384. 

   Podemos deduzir os sinais matemáticos neste 
primeiro momento da seguinte maneira: 

- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de 
São Luis IX (Vivaldo filho). 

- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São 
Luis IX (Vivaldo filho). 

- 3 + 4 = 7. O exato mês (7) de julho do 
nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

- 8: O mês (8) de agosto da morte de São Luis IX 
(Vivaldo Filho). 
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____________ 

- A primeira mensagem de Allan Kardec por 
sonambulismo ao Grupo Esperança de Lyon: 
Vamos agora nos orientar a partir da segunda vez 
em que a palavra “real” cai dentro do texto desta 
primeira parte da mensagem de Allan Kardec por 
meio do sonambulismo de Bernadette (que nos 
remete imediatamente à condição de rei, ou 
realeza, de São Luis IX/Vivaldo Filho), que cai 
exatamente sobre a palavra de # 172, quando a 
iremos assistir a um encadeamento e a um 
enquadramento matemático perfeitos. 

- 10 (do # 17): O exato dia (10) do nascimento 
de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

- 7 (do # 17): O exato mês (7) de julho do 
nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

____________ 

   Que não nos escape este precioso detalhe 
matemático-mediúnico: 

- A primeira mensagem de Allan Kardec por 
sonambulismo ao Grupo Esperança de Lyon: Se 
formos contar palavra por palavra, como consta 
desta 1ª. edição brasileira da impressionante obra 
de Sausse, teremos um total de # 186 palavras. 

   Quando podemos facilmente deduzir: 

- 2 (do # 172 anterior) + 1 + 8 + 6 = 17. 
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   Teremos novamente sob os nossos olhares os 
evidentes dados matemáticos que sustentam a 
conexão mediúnico-espiritual entre São Luis e 
Allan Kardec, um veio no século 19 para Codificar 
o Espiritismo, enquanto que o outro voltou no 
século 20 para Decodificar o Espiritismo: 

- 10 (do # 17): O exato dia (10) do nascimento 
de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

- 7 (do # 17): O exato mês (7) de julho do 
nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

____________ 

  

Vivaldo & Kardec 

   Quem por em duvida tal façanha reencarnatória 
do Mundo Espiritual Superior da Terra pelo fato de 
um (Vivaldo) ser descontraído e bem humorado 
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demais em relação à tarefa do outro (Kardec), basta 
que estudem esta Biografia de Allan Kardec 
para constatarem que ambas as figuras tem muito 
mais em comum do que possamos imaginar, visto 
que o Mestre nada tinha que o confundisse com 
uma pessoa sisuda e de caráter rigoroso, a não ser, 
é claro, no que tinha haver com a seriedade com 
que tratava das coisas do Espiritismo, naturalmente 
que fazendo a devida abstração das grandes 
“mancadas” dadas pelo nosso pupilo aqui nesta sua 
atual reencarnação, segundo ele faz questão de nos 
frisar. (Risos). 

____________ 

   Façamos uma rápida observação, visto que na 
contagem de todas as palavras dessa primeira 
parte da mensagem de Allan Kardec pelo 
sonambulismo de Bernadette, temos a quantidade 
total de # 186 palavras. 

   Isto não pode passar despercebido, pois se trata 
do exato # de palavras apresentadas no contexto 
deste texto espiritual do Espírito do Codificador, 
dentro da obra de Henri Sausse: - 1 + 8 = 9. 

- 6 (mês de junho de 2012). 

- 9: (mês de setembro de 2012). 

   Encontra-se entranhado nesse esquema o 
exato mês (6) de junho e o exato mês (9) de 
setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo Filho 
iniciou e completou a primeira parte original da 
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sua primeira obra pela mediunidade psicográfica, 
propriamente dita, “MENSAGENS DE ALÉM-
TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela 
Coordenação dos Espíritos Elvis Presley & Santa 
Clara de Assis, em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 
psicografia de Chico Xavier/FEB), quando o # 9 
também representa a 9ª. Esfera Espiritual 
da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), 
de onde tem partido a maior parte das Entidades da 
Luz que tem lhe auxiliado na produção dos livros 
psicográficos. 

 ________________ 
  Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

 O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não 
poderia ser fruto da educação, resultado de idéias 
adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens 
esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão 
somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria 
senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme 
se dá com as noções científicas. (A nota é de Allan Kardec). (Os 
grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 6, Provas da existência de Deus, Parte 
Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil 

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

________________ 
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________________ 

Vejamos a questão # 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”, 93ª. edição – 1ª. 
impressão (Edição Histórica) – 5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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____________ 

   Demos finalização ao estudo que estamos fazendo 
sobre A MORTE, A MISSÃO, E A VIDA IMORTAL 
DO CODIFICADOR DA DOUTRINA DOS ESPÍRITOS:  
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- A segunda mensagem (de continuação) de 
Allan Kardec por meio do copo de água no 
Grupo Esperança de Lyon: Se formos contar 
palavra por palavra, como consta desta 1ª. edição 
brasileira da impressionante obra de Sausse, 
teremos um total de # 178 palavras. 

   Mas se formos adicionar a assinatura de Allan 
Kardec teremos:  

Allan (179) Kardec (180). 

   Então, já está mais que evidente que o dia (10) e 
o mês (7) do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 
(São Luis IX) entra neste maravilhoso esquema de 
Decodificação do Espiritismo como um elemento 
matemático primordial para a comprovação dos 
impressionantes fatos da Matemática de Deus. 

   Uma vez tendo observado isto (pelo # 17), 
fechemos da seguinte maneira os nossos venturosos 
apontamentos: 

- 8 + 9 = 17.  

____________ 

   Até aqui as ocorrências matemáticas se 
apresentam de conformidade com centenas de 
descobertas anteriores, desde o livro original: 
“São Luis IX” (dividido em 3 VOLUMES), mas 
fechemos o quadro exato de CONCORDANCIA E 
UNIVERSALIDADE da seguinte maneira: 

O # 18 restante (da assinatura de Allan Kardec): 
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1 + 8 = O ENIGMÁTICO # 9: 
   O mês (9) de setembro, do ano de 2012, 
quando Vivaldo P. S. Filho completou a primeira 
parte original da sua primeira obra pela 
mediunidade psicográfica, propriamente dita, 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 
Diversos, pela Coordenação dos Espíritos Elvis 
Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem 
ao livro “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 
psicografia de Chico Xavier/FEB), quando o # 9 
também representa a 9ª. Esfera Espiritual da 
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), de 
onde tem partido a maior parte das Entidades da 
Luz que tem lhe auxiliado na produção dos livros 
psicográficos.  

   Quando precisamos nos lembrar do titulo de 
família: São Luis IX (9) de França. 
 

    

Vivaldo Filho e sua encarnação passada como Rei Luis IX de França. 
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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”, 93ª. edição – 1ª. 
impressão (Edição Histórica) – 5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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 Cremos que para esta enigmática passagem do 
valiosíssimo livro: Biografia de Allan Kardec, 
Ao Grupo Espírita de Lyon, podemos nos 
considerar satisfeitos, já que o enquadramento, a 
concordância, e a universalidade matemática 
continuam tão solidas e tão carregadas de vitalidade 
transcendental que particularmente não vemos 
necessidade de prosseguir. 

   Entretanto, tem um porem... se não encerramos 
com tudo muito bem estudado, pelo menos dentro 
do que nos propomos para estes 3 VOLUMES, é 
bem certo que vamos ser alvos de suspeição, não 
pelo que já produzimos, mas pelo que os nossos 
irmãos terrenos crêem ser de nossa obrigação. 

   Por isso, vejamos um pouco mais: 

Todas as páginas que compõem este capítulo: 
Ao Grupo Espírita de Lyon 

- 209 + 210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215 = 
1484. 

   Quando: 

- 1 + 4 + 8 + 4 = 17. 

- 10 (do # 17): O exato dia (10) do nascimento 
de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

- 7 (do # 17): O exato mês (7) de julho do 
nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

____________ 
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   Com isso, finalmente encerramos as nossas 
modestas revelações sobre A MORTE, A MISSÃO, 
E A VIDA IMORTAL DO CODIFICADOR DA 
DOUTRINA DOS ESPÍRITOS, quando temos 
novamente sob os nossos olhares os evidentes 
dados matemáticos que sustentam a conexão 
mediúnico-espiritual entre São Luis e Allan 
Kardec, um veio no século 19 para Codificar o 
Espiritismo, enquanto que o outro voltou no século 
20 para Decodificar o Espiritismo: 

   Kardec Vive. 

   São Luis Volta. 

 

Gabriel delanne 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 19 de junho de 2017) 
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   Nota do médium: O gracioso Prefácio de nosso 
Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – 
Relatos de um Médium Espírita”, nos foi gentilmente 
enviado pela Editora LEEPP em 2009 por meio de uma 
carta eletrônica (e-mail), por este motivo cremos que 
o original (em papel, caso tenha sido psicografada por 
esta maneira), deva está de posse do companheiro 
Carlos A. Baccelli, ou nos arquivos da própria editora de 
Uberaba, em Minas Gerais. 

   Outro ponto capital do estudo que Delanne acabou de 
realizar, é o fato de no momento dessa comunicação de 
Allan Kardec no Grupo Esperança de Lyon, em 18 de 
abril de 1910, ele, o Codificador, já está reencarnado 
há apenas dezesseis (16) dias na personalidade de 
Francisco Cândido Xavier, e evidentemente que os 
nossos incontáveis testemunhos e estudos sobre os 
fatos insólitos da Emancipação da Alma, quando os 
encarnados deixam seus corpos físicos para partilharem 
com seus Guias Espirituais da experiência astral pelo 
desdobramento mediúnico, inclusive dado como 
exemplo, aqui mesmo, no Capítulo 6, assinado pela 
bela Jane Powell, haverá de nos oferecer mais alguma 
luz sobre este empolgante tema da VOLTA de Allan 
Kardec ao solo do Brasil, em 02 de abril de 1910. 

   Como se não fosse suficiente todos os dados 
matemático-mediúnicos que nos conecta à vida e à 
missão de Allan Kardec, dentro desse novo estudo de 
Delanne, vejamos o número na página, em 
Biografia de Allan Kardec, em sua 1ª. edição 
brasileira, pela Companhia Editora Nacional, ano 2015, 
na qual vemos se iniciar a mensagem espiritual do 
Codificador do Espiritismo: 213. 
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- 2: O exato dia (2) do nascimento de Chico Xavier 
(Allan Kardec). 

- 1 + 3 = 4: O exato mês (4) de abril do nascimento 
de Chico Xavier (Allan Kardec). 

   Por favor, que me belisquem para que eu tenha a 
certeza de que não estou sonhando! (Risos). 

   Estamos diante da Verdade com Jesus, onde vemos 
ser decodificada por meio da Mediunidade, e tendo 
como tema principal neste fechamento da série de 
livros por Gabriel Delanne, em 3 VOLUMES: A 
Reencarnação (Matematicamente) Programada de 
Allan Kardec e São Luis. 

   Que Oxalá seja louvado. 
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      _________________________ 

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

verdade.” 
– Santo Agostinho                            

(354–430 d.C.) 
_________________________ 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 
utilizando-se técnicas de criptografia que 
acontecimentos importantes estavam presentes na 
Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 
investigar mais detidamente o assunto, e constatou-
se que mais e mais fatos estavam previstos de 
forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 
Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 
por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 
criou-se até um programa de computador que ai 
sim revelou de forma inquestionável e 
reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 
era um código que tinha a previsão dos 
acontecimentos futuros. 
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Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João 
Batista (“Múltipla” com João Evangelista), e Allan Kardec. 

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 
antecedência de mais de um ano, o assassinado do 
primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 
procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou, 
e de fato foi assassinado um ano depois de 
acordo com o que fora previsto no código 
secreto da Bíblia. 
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   Durante três mil anos um código da Bíblia 
permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 
computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 
israelense, que provou o fato publicando as 
provas num jornal científico de renome, e 
confirmado por matemáticos famosos no 
mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 
descrição completa de uma descoberta científica 
que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 
repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 
parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 
que aconteceram milhares de anos depois de a 
Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 
Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 
eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 
Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a 
colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 
ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 
averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 
Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 
do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 
notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 

Deus na Terceira Revelação. 
  

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

 
   Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/216, e 

devidamente adaptado para aqui. 
_________________________ 
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 
Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 
Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 
Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 
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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 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato 
dia 10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo 
nasceu no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa 
perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 
da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 
bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 41 
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 coleção de  mais de quarenta (40) livros de 
inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 
maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemático-
transcendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus 
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 
excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 
Vida Espírita, e que, à rigor, esteja suficientemente capacitada para 
verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade 
de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 
tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 
São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 
Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França. 

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 
sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 
caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 
matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 
pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em 
certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela), 
Maria Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane 
Amorim R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F. 
O. (Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que 
figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do 
mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 
do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei 
Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da 
História, facultando desse modo uma maior precisão 
numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 
Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 
perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 
cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

   Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão 
mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 
quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 
nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa 
disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 
trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo 
carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior 
para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 
(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo 
Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 
esse livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela, 
Maria Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em 
outras obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara 
e Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como 
as de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22), 
como ficou evidente nos registros fotográficos 
(imagens/gravuras de época) de ontem quanto do hoje, podemos 
ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 
dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 
presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 
técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 
tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 
Matemática, como é nosso caso aqui!), configurando assim mais 
uma prova material, mesmo que circunstancial, e 
documental, particularmente em torno da “Reencarnação 
Programada da Família Real de França” do século XIII, 
assim como a do século XVII – como apresentado de maneira 
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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 Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, 
pag. 410, 411 e 412, adaptado pelo benfeitor a partir do seu texto original para 
esta nova versão de 19/06/2017, em “E JESUS BRILHA”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 
dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia 

Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os 
estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 
“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 
com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 
caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

 
 

Pelo Espírito                                                                      

GABRIEL DELANNE                                                           
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Novos Rumos à 
Mediunidade Espírita 

 
 

Pelo Espírito  
Hernani Guimarães Andrade 
(137 pág.). 
Livro # 30 
  

   Aqui veremos mais alguns específicos textos 
estudando sobre o empolgante e enigmático tema 
da “Reencarnação Programada” do Rei Luis IX 
de França, somente que agora tendo como ponto 
central a sua diversificada Mediunidade, já na 
roupagem atual do médium baiano Vivaldo Filho, a 
partir das obras do próprio Prof. Dr. Hernani G. 
Andrade, dando prosseguimento ao projeto de 
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Allan Kardec em desvendar os intrincados Mistérios 
da Matemática Divina, sob a visão poética e 
romântica dos Espíritos Amigos da Vida Maior. 
 

   Com esse pensamento, volta aos palcos 
da Mediunidade À SERVIÇO DO CRISTO o nosso 
querido companheiro das lides Evangélicas e 
Científicas do Espiritismo, o venerável Espírito do 
Prof. Andrade, com uma imensa bagagem de 
conhecimentos acerca da Vida Além da Morte, agora 
consubstanciada pela sua própria vivencia na 
pratica da Mediunidade Científica e Moral no âmbito, 
ou na esfera, dos seres desencarnados. 
 

   Além do que, outros grandes Mensageiros 
Espirituais aparecem com suas belas mensagens de 
fé, esperança, e caridade, sempre com aquele toque 
precioso do Bom Amigo, alertando, aconselhando, e 
instruindo! a exemplo de: Veneranda, Emmanuel 
(Reencarnado), Chico Xavier, Jair Presente, dentre 
outras queridas personalidades desencarnadas que 
vieram da 9a. Esfera Espiritual da Terra (Arte 
em geral ou Cultural e Ciência). 
 

   Uma obra atraente e pincelada de informações 
transcendentais a partir das faculdades psíquicas do 
seu co-autor mediúnico. 
 

   Ricamente ilustrado. 
 

LANÇAMENTO OFICIAL 
REALIZADO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL PARA 
OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho: 
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

No Grande Lar 
 

  
 

 

No Grande Lar 
Pelos Espíritos Neio Lúcio 
& Honoré de Balzac 
(143 pág.). 
Livro # 31 
 

   Uma linda obra mediúnica desenvolvida em 10 preciosos 
capítulos pelo Espírito Elvis Presley, um convidado muito 

especial dos Autores Espirituais. 
 

   Além disso, destas páginas de luz produzidas pelo 
coração amoroso do Rei do Rock (desencarnado), 
veremos mais dois envolventes e intrigantes 
capítulos finais elaborados pela sensibilidade de 
dois grandes Instrutores da Vida Mais Alta: que são 
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Neio Lúcio e Honoré de Balzac, nos trazendo 
novas informações matemáticas sobre 
a Mediunidade de São Luis de França 
reencarnado!... agora com conexão com o 
magnífico livro de André Luiz: "MECANISMOS DA 
MEDIUNIDADE" (Chico Xavier/FEB), em sua 1a. 
edição especial do ano de 2013...  
 

   São, sem dúvida, dois empolgantes estudos 
pela "Numerologia Espírita" que desce do Mundo 
Maior para desvendar os Mistérios Ocultos 
dos "Sinais" & "Códigos" Secretos de Deus 
do Espiritismo. 
 

   Temas como a mediunidade e a reencarnação são 
aqui apresentados a partir das próprias faculdades 
psíquicas de Vivaldo Filho. 
 

   Tudo apresentado de maneira agradável aos olhos 
e aos corações de todos os amantes da Terceira 
Revelação. 
  

    Livro Ricamente ilustrado!!! 
 

LANÇAMENTO OFICIAL 
REALIZADO EM 06 DE MARÇO DE 2017. 

 

 O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL PARA 
OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho  

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

   
O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma série de 

quarenta (42) obras psicográficas ricamente ilustradas, 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 encarnados 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 se 

identificam, desde hoje, com as formosas promessas de Paz, 
Fraternidade e Solidariedade, do Divino Profeta, Jesus de Nazaré. 

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

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

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho  
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A Reencarnação de Allan Kardec 

 

Leia, estude e divulgue as obras da lavra 
mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

E JESUS BRILHA!... 

 

    

Por qualquer ângulo que venhamos a observar o 
Espiritismo, teremos sempre sob o nosso olhar um 

claro e evidente santuário da Verdade, não extremista 
e nem tão pouco absolutista, visto que por si 

mesma, ela, a Terceira Revelação, evoca a tolerância e 
a solicitude em todos, fazendo compreender aos seus 

adeptos que somente no: Amando a Deus e amando 
ao nosso próximo, estaremos verdadeiramente 

alinhados com a Suprema Verdade do Cristo. 

- Emmanuel 
By Gabriel Delanne/A FALANGE DA VERDADE                                                                                

(SEM FINS LUCRATIVOS – 06/2017)  


