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______________________

Quem disse que Deus descansa, mesmo que por alguns
momentos?!..., quando Ele sabe que as suas Criaturas estão sempre
necessitadas do calor e do aconchego de Seu amparo?!... Por isto,
demandamos em novo Estudo, procurando Lhe seguir a Obra!...
–

Alexandre Dumas (Espírito).
______________________
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______________________
As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos espirituais (ebooks: PDF) foram capturados em fontes diversas da Internet e em obras da literatura
espiritualista. Por isso mesmo, rogamos carinhosamente aos detentores de seus direitos
autorais levarem em consideração que todo o esforço aqui é unicamente por força da
Caridade, por conta do sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também
de qualquer desejo, por parte do médium Vivaldo P. S. Filho, de aferir qualquer lucro
financeiro.
The pictures and the extracts presented in our works were captured in various sources
of the Internet and in spiritualist literature’s works. For this reason, we kindly ask the
copyright owners to take into consideration that all the effort here is only for the sake of
charity, fraternity and solidarity. Also, we have no interest, on part of the medium Vivaldo
P. S. Filho, to gauge financial profit.
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus

______________________
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Por uma questão de dever moral, profundamente
tocado no nosso coração, colocamos em destaque a
seguinte edição do livro, que, no Brasil, conhecemos
como:
, de
Mme. W. Krell, por Espíritos Diversos:

“Madame W. Krell est une spirite convaincue. Dans son centre spirite, elle a
obtenu lors de séances médiumniques des communications dictées par des
Esprits qui ont pour but d’apporter des preuves de la grandeur du spiritisme, qui
est une doctrine sérieuse, simple et vraie, s’appuyant sur des faits produits par
des lois naturelles.”
https://www.editions-philman.com/boutique/auteurs/madame-de-wkrell/?v=b65ac19657be
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______________
“Vocês terão que combater, pé ante pé, o
preconceito, a ignorância, o ódio cego, o
absolutismo; terão que lutar com o passado, mas
eu lhes darei os meios de saírem vitoriosos da
prova, encaminhando-os para compreenderem o
valor da ideia de que estão encarregados de
implantarem na Terra: Progresso!”

Imagem da capa do exemplar de
nossa coleção pessoal.

(W. Krell,
, Capítulo 21,
Dever do espírito esclarecido, pelo Espírito Jules,
págs. 78, 79, 80, 81 & 82, 2ª. edição, Editora CELD,
novembro de 2010).

______________
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Os Diretores Espirituais
do Médium Vivaldo P. S. Filho

Veneranda (Santa Isabel de Aragão)
Francisco Cândido Xavier
Elizabeth d´Espérance
Adolfo Bezerra de Menezes
André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas)
Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas)
São Paulo (Apóstolo)
Erasto (no lugar de Emmanuel)
Santa Clara de Assis

____________

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

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS Relatos de um Médium Espírita"
_______________________
Capa Revista em 15/03/2018, embora mantendo na
integralidade o mesmo conteúdo do livro original que levou
cerca de 16-17 anos para ser concluído. (166 pág.)

_______________________

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS

No campo da mediunidade, cada médium com sua
condição receptiva, quanto cada espírito com a sua
capacidade transmissora.
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Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa
que se articula entre os Dois Mundos, na qual
espírito e médium se complementam, por serem
interdependentes.
A obrigação de estudar e de conhecer compete
tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não
pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do
outro.
Neste livro, que devemos ao esforço sincero do
confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina
Espírita, nos deparamos com inúmeras informações
hauridas em outras fontes e experiências por ele
mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores
mediúnicos com Jesus.
Temos certeza de que esta obra será de grande
utilidade para todos os estudiosos do tema em
pauta – Mediunidade –, descortinando novos
horizontes à compreensão de muitos.
Conforme temos dito noutras oportunidades, se o
Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do
Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente
ser estudada como sendo um de seus ramos mais
importantes de especialização.
É que, nos tempos atuais, o Mundo Espiritual está a
requisitar, cada vez mais, a participação consciente
e responsável do medianeiro no intercâmbio entre
os Dois Planos da Vida.
Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o
médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que
de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do
Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não
fazem qualquer sentido, sem que se volte para
nossa necessidade inadiável de renovação íntima.
_______________________
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho:
Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa
primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS
MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS
MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE CURA –
Relatos de um Médium Espírita", Organizado pelos
Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido
Xavier e Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este
assinado pelo eminente médico e benfeitor
desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon
Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião
íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e
Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das
lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do
Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro.
Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de
um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em
Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias
obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com
a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli
("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de
Difusão Espírita, 1990, Araras/SP), prefaciada pelo
Espírito EMMANUEL, em psicografia do grande e
inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier.
Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente
tem ele mais de 130 livros publicados, dentre os quais:
10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e
os demais: de sua própria autoria mediúnica e de
pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com
o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um
dos maiores biógrafos no Brasil do
Apóstolo da Mediunidade.

_______________________
Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) este livro digital (PDF),
basta que o interessado vá diretamente para o específico link:
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jes…/bio
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Temos para nos alegrar ainda mais o coração: 2
(NOVOS) VOLUMES que nos oferecem mais
algumas evidências-chaves sobre a
atual VOLTA do Espírito São Luis IX!!

Livro # 129 (Volume # 1)

Livro # 130 (Volume # 2)

Se é verdade que o Espírito encarnado, de vez em
quando, precisa de algum repouso para que as suas
forças físicas voltem a garantir-lhe a segurança da
tarefa a ser desempenhada, também não há dúvida
de que a obra do Cristo merece de nossa parte todo
o percentual de possível de determinação.

Erasto (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 09 de setembro de 2020)
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______****______
O Presidente Espiritual da
‘Sociedade Espírita de Paris’,
ao tempo da Codificação Espírita com
Allan Kardec, no século XIX.

Uma das encarnações passadas do médium baiano
Vivaldo P. S. Filho, nascido e hoje vivendo
em Salvador, Bahia, Brasil.

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

______****______

10

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

Livro # 129 (Volume # 1)

ESTUDANDO E APRENDENDO
COM
&
Com Espíritos Amigos

Por
Médium
Uma das encarnações futuras de São Luis de França.

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

“Se não tivesse caridade, tudo isso de
nada me serviria.”
(São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo o Espiritismo,
capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO).
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Carmem Miranda & Bud Spencer

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste
trabalho espiritual:
“ESTUDANDO E APRENDENDO... – VOL. 1”, foram capturadas
em fontes diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista.
Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos autorais levarem
em consideração que todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de
utilidade pública, por força da Caridade, por conta do sentimento de
solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer

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

1a edição: 09/2020 by Vivaldo P. S. Filho
Este livro, que tem a Autoria Espiritual da Senhora
W. Krell & Espíritos Amigos, vem complementar as
obras anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho
que fazem referência à atual Missão do Espírito de São
Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à época da
Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade
Espírita de Paris”, orientando de mais perto os
sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da
Verdade.
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EM COMEMORAÇÃO DOS

163 ANOS DO ESPIRITISMO
NASCIDO EM PARIS, FRANÇA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 1857.

Galeria de Valois, no Palais Royal, local de lançamento de O Livro dos
Espíritos em 1857.

Como diria Emmanuel, por meio de Chico Xavier: “O
trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo
continuado de serviço empolgante e trabalho renovador,
os nossos Benfeitores da Vida Maior dão continuidade à
obra deles mesmos, que não pode ter solução de
continuidade!...
Quem desejar reproduzir partes de meus livros
mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento
algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a
nossa específica obra como a fonte de consulta.
Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua
venda.
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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 (Ebooks) mediúnicos, é natural que ocorra alguma falha,
principalmente em decorrência de meu pessoal e limitado
conhecimento de gramática, apesar de sempre procurar
fazer o melhor de minhas forças.
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Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”.
Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos
especialistas encarnados da língua portuguesa, que,
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta obra
psicográfica.
______________
Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito
singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas
leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que
temos recebido por meio de singelas manifestações de
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...
Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por
meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração
com palavras de incentivo, quando, de minha parte, peço
que me mantenham em suas preces a Jesus, visto que a
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tarefa de qualquer medianeiro, pelo menos nos arraiais do
Espiritismo, quando ele se despoja por completo dos
interesses mercadológicos, sempre em contrário caminho
aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa da
Cristandade, todo trabalho na mediunidade orientada em
Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier deverá ser
invariavelmente “gratuita”.

Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve
ser empreendida por cada um de nós, sem distinção, a da
, pois não há como
compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa que
se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, como
se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à disposição
das criaturas simplórias da Terra quando se diz respeito ao
nosso serviço junto aos Seres Celestiais.
Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico
Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35 & 36,
Editora LEEPP, Uberaba-MG, ano de 2007).
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus
com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não se
espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas
modalidades à minha tarefa no trabalho e na confraternização.
Procurem no fundo, não na superfície.”

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

O Médico-Amigo de Chico Xavier!

Prezado amigo Vivaldo,
...Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos
leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre
muitas delas como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora
e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a
Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...
Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores
se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras
polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente
preparados”, farão críticas, salvaguardando André Luiz...
–

ELIAS BARBOSA

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,
ocorrida em Uberaba/MG, em 03 de fevereiro de 2011).
Extrato do Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”,
por Vivaldo P. S. Filho. (Obra digital, em PDF, com 166 págs.).
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA
ESPÍRITA” APREGOA NÃO APENAS A
OBSERVAÇÃO FRIA E PURA DOS NÚMEROS E DOS
CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” &
“CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA
BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE
ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER,
PARTICULARMENTE, MAS UMA RACIONALIDADE
TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE
E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E
RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS
IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A
AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA
REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”,
PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA
SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO,
SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE
UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.

A Equipe da Verdade
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos
ocupa, cujas diversas partes foram tratadas
separadamente, depois coligidas num corpo
metódico, quando puderam ser reunidos
materiais suficientes. Esta parte da ciência
espírita mostra desde já que não é uma
concepção sistemática individual, de um
homem ou de um Espírito, mas produto de
múltiplas observações, que tiram sua
autoridade da concordância existente
entre elas.”

– Allan Kardec
(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, coproduzido por ele mesmo na TV Itapoan (SBT Bahia), em
homenagem ao Rei do Rock, Elvis Presley. Agosto de 1991.

O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais
graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha
preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como
Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias
psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a
depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz
questão de se fazer perceber com a personalidade marcante
do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente
me deixa completamente envolvido pela emoção e pela
sensibilidade de sua presença sempre segura, sóbria e
sábia, embora muito simples e muito amável!) –, nos orienta
que o caráter de “novo”, aqui apresentado pela nossa
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Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se
constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe
mesmo, devotado ao interesse de expressar uma
vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e
específica, da já conhecidíssima “Numerologia”,
reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito
valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que
acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos
Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das
ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação
Universal, dentro das suas disciplinas particulares e
especializadas.

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

O Espírito André Luiz, que é um dos nossos mais graduados
e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele
tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica
como o célebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as
circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja,
a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo,
quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a
personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da
Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR
ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO
HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE
OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU
DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS
E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU
PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO
QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO
E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO INVÍSIVEL,
não desconsiderando que os Espíritos infelizes e altamente
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intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que
temporária seja essa maldade, também tem como acessar as
suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas,
quando, neste caso particular, procuram devassar determinados
conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase
mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que
tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução
intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas
morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas
por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou
não, E REAFIRMA-NOS QUE O CARATER DE “NOVO”, agora
apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia
Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do
Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações
e a uma maneira sempre diversa de lhe conduzir os estudos,
sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os
conceitos básicos.

Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem
atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da
eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o
caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência
Psicológica dos Números.
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Vejamos de que maneira podemos nos instruir pela palavra
do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico
Xavier, em “O CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas 140,
141 e, em particular, a de 142, quando responde o benfeitor:

- “Uma opinião isolada nos conduzirá a muitas análises
nos domínios da numerologia, fugindo ao escopo de nossas
cogitações espirituais. E continua: ”Os números, como as
vibrações, possuem a sua mística natural, mas, em face
de nossos imperativos de educação, temos de convir que
todos os números, como todas as vibrações, serão
sagrados para nós, quando houvermos santificado o
coração para Deus, sendo justo, nesse particular,
copiarmos a antiga observação do Cristo sobre o sábado,
esclarecendo que os números foram feitos para os homens,
porem, os homens não foram criados para os números.” (Os
grifos são nossos).
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Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta
obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do
Amor”, já nos apontamentos finais, quando, por nossa vez,
apresentamos uma importantíssima opinião do grande
médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia:
(...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da
Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo
princípios de origem Superior, atentem para a importância do
extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no
tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes (Cap. 1, item
16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 - Araras/SP), que nos
traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier)
para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz
da Espiritualidade, que ora nos assiste e transmitem-nos as
informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi
encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos:
P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na
influência dos números na vida das pessoas, ou da
comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos
números, por exemplo: a criação do mundo em 7 dias, o sonho
de José com as 7 vacas magras e 7 gordas, o perdão deve ser
dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7
dezessete vezes, etc. Até que ponto se pode crer na presença
dos números em nossas vidas? R – A numerologia deve trazer
em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos
adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não
disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas
das autoridades que se manifestam nessa área de
investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de
que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos
Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos
números de que estejamos necessitados para que a vida nos
conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso
acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como
ciência para o domínio de nossos conhecimentos. (...).
Nota do médium: Os grifos são meus.

25

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

_____________________

“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 P. S. Filho (São Luis) & Maria Isaura (Branca de Castela), no
seu Lar, em Salvador/BA, no dia 21 de abril de 2019.
A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:

Maria Isaura Campos Cabral
(A Reencarnação da Rainha Branca de Castela) por tudo de bom
e de generosidade que me lecionou durante a minha atual
existência, quando neste ano de 2019 completo 55 anos de vida.
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Século XIII

1973

1972

Século XXI

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

1188

— Melun,

A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria Isaura
C. Cabral é mesmo de assombrar! Os amigos não acham?!...

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à
minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.
– Vivaldo P. S. Filho
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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a

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

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

Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico,
pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e fora
do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o
Espiritismo uma Doutrina fundamentalmente Evangélica,
não podemos nos esquecer de que Allan Kardec a
conduziu também de maneira cientificamente racional
e lógica.
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Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”,
com a devida adaptação para este livro da Senhora W. Krell
& Espíritos Amigos.
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium
espírita com 24 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros
(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,
na lembrança Evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA
RECEBESTES.”
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 1___

Uma interessante história sobre
à luz da

Decodificação Espírita
_________________
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Olá, minhas amadas e meus amados!...
É com imensa alegria em meu coração que volto a
traçar mais algumas linhas para cada leitora e leitor
que tanto tem nos motivado a continuar trabalhando
pela implantação definitiva do Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo no Orbe, embora devamos
reconhecer que cada parte do nosso planeta, em se
tratando de conhecimento e cultura, enfim, de gosto
e de aptidão, tem as suas próprias características, e
por esta razão é que precisamos aceitar, da mesma
maneira como esperamos dos outros, os desejos de
todos aqueles e aquelas que não pensam como a
gente, embora tendo em mente que para nos
ajustarmos ao coletivo ou às individualidades, sem
prejuízo algum para a liberdade de pensar e de
agir de cada um, teremos a justiça humana, que se
bem elaborada poderá estar cada vez mais de acordo
com a Justiça Maior, que emana de Deus!...
Então, se em alguns Livros anteriores colocamos
em evidência alguns casos de desconsideração ao
nosso modesto trabalho mediúnico, não da parte de
todos, é claro, que nos afligiram a alma desejosa de
servir somente pelo prazer de “amar e ser amado”,
assim como o Senhor recomenda-nos que façamos,
cabe-nos agora fazer um breve contraponto as
angustias que não somente eu passei, mas as que
certamente muitos outros tem passado pelo proceder
de alguns dos nossos companheiros de Doutrina
Espírita, que, por enquanto, não conseguem se
ajustar ao meigo coração de Jesus, que nos define
como irmãos de um mesmo ideal Cristão!...
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_________________
”Muitas vezes, receoso de não ser acreditado pelos
amigos mais íntimos, e temendo ver-se considerado
ridículo ou pretensioso, guarda o médium o segredo
das mais belas revelações que lhe são facultadas
por vontade exclusiva dos mentores espirituais, ou
por ação mecânica da própria faculdade, que
naturalmente desencadeia os acontecimentos,
mesmo à revelia do médium. Geralmente,
perseguido, criticado sem piedade até dentro do
próprio lar, e também pelos adeptos da própria
Doutrina, enche-se ele de complexos e timidez, que
tendem a perturbar, quando não impossibilitam,
muitos fenômenos que poderiam realizar-se para
edificação geral.”
(Yvonne A. Pereira, “Devassando o Invisível”,
cap. Sutilezas da Mediunidade, FEB).

_________________

Yvonne A. Pereira & Chico Xavier
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Eu sei, ou pelo menos eu tenho alguma noção, do
quanto deve custar para qualquer pessoa encarnada,
quanto desencarnada, aceitar alguma informação
nova, alguma novidade em termos de modo de vida
ou que diga respeito ao próprio movimento da nossa
Natureza, que por muito tempo a frente continuará
sendo um grande segredo para os estudiosos de
todos os matizes planetário, que tentam, com esforço
e dedicação, lhe devassar os insondáveis mistérios
de sua estrutura física quanto os de sua arquitetura
mais intima, aquela que beira a nossa realidade
transcendental, entretanto não devemos temer um
contato mais estreito, mesmo que a conta de pura
curiosidade, com aqueles e aquelas de nós que, de
alguma maneira, já conseguem interpretar melhor do
que a gente a Vida Mental de todas as coisas sobre a
face do plano terreno, ou muita coisa além do que
particularmente temos apurado, e que nos escapam
aos sentidos, na lembrança de que cada médium tem
a sua qualidade de expressão e de observação, por
isso, creio, que até mesmo entre alguns confrades de
Espiritismo, menos afeiçoados a reflexão dos fatos
inéditos que nos chagam a todo momento e de todos
os cantos, vamos, aqui e acolá, nos deparando com
alguns impedimentos, mesmo que temporários, que
parecem nos atingir em cheio as boas intenções, mas
que isto não seja motivo para que venhamos a nos
movimentar numa direção diferente daquela que
corajosamente nos foi deixada por Allan Kardec &
Chico Xavier, por exemplo, quando deveremos
deixar para trás qualquer artimanha da ignorância,
ou seja, dos que talvez saibam menos do que nós
mesmos, favorecendo-nos da grande alegria de
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podermos seguir pensando e agindo como os grandes
heróis da Doutrina, que souberam vencer as sobras
espessas da mente enferma daqueles que nada mais
queriam da gente senão o abandono da própria
missão!...
_____________

_____________

Pelo que temos realizado em nossos Livros, seja o
material literário proveniente da minha modestíssima
capacidade de escrever ou da parte dos Benfeitores
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e Amigos Espirituais que me Dirigem e me Auxiliam
na tarefa mediúnica que tanto prezo, já deve ter dado
a oportunidade de todos verificarem que a nossa
maior vontade é a de elevar cada vez mais o Nome
de Nosso Senhor Jesus sobre as nossas atividades
humanas e espirituais, divulgando as
, e deixando a parte cientifica, a dos
fenômenos, por assim dizer, em segundo plano,
não lhe extinguindo, o que seria um absurdo, mas
apenas dando um caráter mais religioso ao que
vamos apresentando..., até porque, infelizmente,
já tem muita gente por ai, pasmem, desejando a todo
o custo retirar o Cristo Amigo da proposta (original!)
espírita, o que, no nosso modo de ver, haveria de
tonar o Santo Espiritismo Codificado por Allan Kardec
uma Doutrina inviável para quem, realmente, esteja
interessado em se conhecer a fundo e se melhorar
como um Espírito Imortal!...
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O Cristo é o nosso melhor modelo de vida moral,
segundo “O Livro dos Espíritos”...
Mas, como íamos dizendo, embora sabendo que
alguns companheiros de Doutrina Cristã não fiquem
totalmente à vontade quando relatamos alguma
coisa relacionada às minhas próprias faculdades,
sabe-se lá porque (risos), não podemos deixar passar
a oportunidade de, pelo menos, oferecer ao nosso
amado leitor algum material de reflexão que possa
lhe ajudar a abarcar um pouco melhor a maravilha
que é vida mediúnica como um todo, ou pelo menos
dentro do quadrado que me diz mais respeito,
por esta razão é que passarei a seguir alguns lances
transcendentais, que, seguramente, me chamaram a
atenção não somente pelo fenômeno em si mesmo
quanto pela grandeza dos acertos morais que, caso
desejemos, podemos trazer para a nossa intimidade,
psicologicamente falando, na lembrança de que estes
fatos da minha Vida Mental foram sendo me
apresentados de maneira que, com o passar dos
anos, eu pudesse ir me preparando gradativamente
para colher dos Grandes Jardins do Infinito o perfume
venturoso das Revelações que dizem mais respeito
ao meu passado como São Luis IX, por exemplo, já
que também temos tratado de outras Personalidades
da Bíblia Sagrada, como que me conectando com o
Plano Espiritual Superior pelos fenômenos que, de
alguma maneira, haveriam de me sugerir a vida
messiânica do Cristo, ou seja, me ajustando pelo
coração aos princípios de vida apostolar que nos são
apresentados pelos quatro Evangelistas...
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Dede que eu me iniciei no
Espiritismo, no ano de 1995,
me deparei com uma série de
eventos psíquicos que tinham
tudo haver com uma espécie
de vidência mais aguçada, ou
seja, ao mesmo tempo em
que eu conseguia vislumbrar
nitidamente os Seres do Outro
Mundo, eu passavar a lhes
devassar a sua intimidade,
fosse em relação aos seus
pensamentos mais intimos,
aqueles pensamentos que eles
não desejavam que os outros
tomassem conhecimento, ou
aquilo que eles estavam
pensando no momento, ou
queriam que eu ou qualquer outra pessoa soubesse...
Não vou negar, que naquele momento inicial de
meu desenvolvimento mediúnico, de certa maneira,
me considerava algo privilegiado, capaz de ver e
ouvir os Seres do Além de uma maneira muito mais
potente do que outros médiuns, sim, porque eu já
começara a ler e estudar bastante os Livros de nossa
Doutrina e até aquele momento eu não havia ainda
me deparado com nada igual, a não ser com relatos
de médiuns do século 19 e início do 20 que, em certa
medida, já conseguiam ver os órgãos interiores dos
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corpos humanos... mas, quanto a mim mesmo, eu
decididamente estava entrando em um outro campo
providencial da Mediunidade, creio que muito mais
sugestivo e atraente, eu estava, absolutamente,
passando a observar a vida mental dos Seres da Vida
Mental... – Risos.
Com o passar do tempo, eu fui vendo que esta
faculdade, pelo menos em mim mesmo, se dava
muito bem com as demais que vinham surgindo... Na
verdade, ela como que me dava condições de
racionalizar melhor em relação a outras capacidades
psíquicas que eu notava fazerem parte do meu
compromisso como médium...
Deixa eu citar um exemplo, para localizar melhor o
nosso leitor:
Quando eu estava em transe mediúnico, sempre de
maneira consciente, esta faculdade, me possibilitava
perceber quando o Espírito se aproximava de mim e
quando ele me deixava os órgãos (área) da fala, por
exemplo.
Vou citar mais outro:
Geralmente, quando me encontro psicografando,
tenho a capacidade de nitidamente observar como
os Espíritos comunicantes, desencarnados ou os
encarnados, vão, às vezes, me sugerindo palavra a
palavra ou frases inteiras, embora nem sempre eles
atuem desta maneira, pois preferem me dar o seu
texto de uma maneira mais corrida, sem a
necessidade de me corrigirem a gramatica passo a
passo, etc...
Entenderam?...

42

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

Mas, deixem eu fazer mais algumas pequenas
reflexões em torno do mandato mediúnico, em
particular me referindo a mim mesmo, quando
devemos dizer que muitas pessoas, mesmo aquelas
que já tem algum tempo nas lides do Espiritismo, de
maneira errônea creem que somente porque alguém
assume um mandato na mediunidade, por exemplo,
ou que demonstra em si mesmo alguma ferramenta
psíquica mais dilatada, este alguém tenha de ser ou
deva ser uma criatura carregada de louros astrais, ou
seja, que de antemão deva ser uma pessoa, na
condição de Espírito reencarnado, completamente
despojada dos interesses materiais e/ou que já possa
apresentar em si mesma alguma aureola de
santidade, quando, na realidade, está se colocando à
serviço do Espiritismo para que, junto aos demais,
possa conseguir vencer as suas más inclinações
diante da grande confusão moral em que se encontra
o Plano Material, e dentro deste contexto, embora os
Espíritos de Luz tenham me revelado ser a atual
reencarnação de São Luis IX, eu também me
encontro, assim como qualquer outro, dentro de
nossa Seara Doutrinária, lutando a cada dia para que
o meu Espírito não venha a cair com tanta frequência
como veio caindo até o meu (re) encontro com a
Doutrina Espírita, em 1995-1996, e assim vou
garantindo a cada leitora e leitor de nossa pequenina
obra mediúnica que a vida humana não se trata de
um aprazível paraíso terrestre, uma premiação, mas,
sim, de um verdadeiro campo de batalha onde todos
nós temos o que conquistar em termos de valores
espirituais para a Eternidade!...
Lembremo-nos de Paulo de Tarso.
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E antes, um pouco, de darmos início ao que
estamos nos propondo neste Livro # 129, em minha
Apresentação # 1, que é de realizar uma despojada
Decodificação numa obra que trata especificamente
de Mediunidade, e que traz em si mesma um acervo
surpreendente de dados relacionados aos diversos
tipos de mediunidade, claro que dentro de um
espectro que tem haver com a minha própria
missão, compreendendo que a obra, por se tratar de
um Estudo anterior ao ano de 2015, quando da
divulgação (virtual) do Livro original:
(EM 3 VOLUMES), também nos oferece um bom
percentual de segurança cientifica em relação aos
fatos das Vidas Sucessivas do Santo Rei de França
que se encontram hermeticamente ajustados em sua
gigantesca narrativa: numérica, literária & editorial,
quanto doutrinária, pela autoridade de seu autor
quanto a de sua Editora...
Enfim, de um tempo para cá temos visto os nossos
Benfeitores Espirituais tomarem para Decodificação
algumas obras que não foram de autoria de Allan
Kardec e nem de Chico Xavier, mas que de alguma
maneira trazem consigo a marca divina do serviço
espiritual que eles mesmos, junto ao Espírito da
Verdade, vem produzindo, e aqui estamos nos
aproveitando do que eles tem nos dito e realizado
para que, de nossa parte, possamos fazer também
alguma coisa...
Devemos ter em mente os Números-básicos, ou
fundamentais: 4, 7, 8, 9, 10 & 17.
Que Deus nos abençoe a tarefa.
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_________________
Atenção: No Volume # 4, Livro # 111, veremos o
médium Vivaldo antecipar alguma coisa a respeito de
sua, também, reencarnação como Luis VIII, pai de
Luis IX, por meio de uma Transposição
Reencarnatória, como será Decodificada nos
seguintes Livros # 112 & 113 !!!
Note: In Volume # 4, Book # 111, we will see the
medium Vivaldo anticipate something about his
another reincarnation as Louis VIII, father of Louis
IX, through a Reincarnation Transposition, as it
will be Decoded in the following Books # 112 & 113
!!!

Livro # 112

Livro # 113

Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) estes livros digitais
(PDF), basta que o interessado vá para o link abaixo:
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus

_________________
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Continuando a nos apoiar na observação, fazemos

“

filosofia experimental e não especulativa. Para
combater as teorias do Espiritismo, não basta, pois,
dizer que são falsas: é preciso opor-lhes fatos, cuja
solução ele fosse impotente para dar. E mesmo
neste caso ele se manterá sempre no nível, porque
será contrário à sua essência obstinar-se numa ideia
falsa, e sempre se esforçará por preencher as
lacunas que possam apresentar-se, pois não tem a
pretensão de ter chegado ao apogeu da
verdade absoluta.”

–
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1,
janeiro de 1866, 1ª. edição, FEB, 2004). (O Destaque é nosso).
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TEORIA DA MEDIUNIDADE, de Zalmino Zimmermann,
1ª. edição, Editora Allan Kardec (Centro Espírita “Allan
Kardec”, novembro/2011.
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A Obra de Zalmino Zimmermann,
traz os Sinais & Códigos da atual
VOLTA de São Luis IX!!! – Parte I

A cada nova investigação, temos tido a grande
alegria de poder ver como o nosso trabalho vai se
consolidando de maneira a formar no leitor uma ideia
consolidada a respeito da Decodificação Espírita,
nos moldes como ela vem sendo apresentada em
relação as Vidas Sucessivas de São Luis IX quanto
a futura VOLTA de Nosso Senhor ao solo do Plano
Material que deverá ocorrer em meados do Quarto
(4º.) Milênio da Era Cristã, tudo cabendo dentro do
nosso coração que palpita em sintonia com o coração
do Cristo, que está a nos favorecer com todo este
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fantastico acervo de evidencias sobre um tema tão
atraente, que é o da Lei da Reencarnação, ainda
mais quando estamos nos envonvendo em pesquisas
e estudos que nos remetem a aqueles maravilhosos
filmes de Indiana Jones, quando vemos o grande
heroi de Hollywood vivenciar as suas empolgantes
aventuras com a certeza de que está fazendo algo
pelo bem da Humanidade, mesmo que do ponto de
vista exclusivo da harqueologia, pelo menos, já que
numa leitura mais atenta do que os seus autores tem
nos oferecido vamos acabar encontrando mil modos
diferentes de afirmar que o caso dele, do grande Indi,
também é moral, visto que ele é realmente um
agente do bem, assim como nós mesmos estamos
procurando realizar a nossa missão, ofercendo ao
leitor amigo não apenas aventura, mas um manancial
todo especial de luz espiritual!...
Estamos tratando da:
, lembram?...
Então, esforcemo-nos pela realização do melhor!
Neste especifico Livro, em sua 1ª. edição, vamos
encontrar esta faculdade no Capítulo VI, à página
# 171, que curiosamente nos oferece o seguinte
esquema-chave, tanto para frente quanto para
trás, como se estivesse aí para nos direcionar o
estudo e nos dizer de logo que estamos no caminho
certo, abrindo-o com chave de ouro espiritual, ao
gosto do heroico Indiana Jones: (17)
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
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_______________

Deixemos um pouco para trás aquelas palavras
mais diretamente ligadas a VOLTA de São Luis IX,
e dessa vez, como estamos tratando de sua
(minha) faculdade mediúnica atual, optemos por
destacar de dentro do texto de Zalmino uma
palavra-chave que haverá de nos elucidar quanto
ao esquema previamente estabelecido pelo Mais Alto
para as suas (ou minhas!) múltiplas faculdades
psíquicas, até porque dissemos mais acima que a
se destaca em mim, e se movimenta
por meu intermédio, com as demais faculdades que
fazem parte de minha atual tarefa como médium:
supervidência, que, a despeito do que possam
imaginar alguns contraditores de minha modesta
obra mediúnica e de pesquisa, aparece de maneira
bastante relacionada à minha capacidade de ver e
observar o complexo Mundo Parafísico, seja no seu
passado, presente ou futuro, e olha que aqui apenas
coloco em evidência a minha atual condição de
acessar visualmente o Mundo dos Espíritos, ou seja,
para mim, como tenho podido observar, até mesmo
a Vida Espiritual da Terra se descortina quase que de
maneira completa, senão bastante abrangente!..., e
que me perdoem as irmãs e os irmãos mais
ortodoxos de nossa fé... – Geralmente, quando eu
percebo alguma situação que vai me chocar
demasiadamente o coração, acabo por não me
permitir avançar nas observações clarividentes,
deixando por conta de Deus e dos Seus Mensageiros
Divinos o movimento das coisas que dizem respeito
ao nosso futuro planetário!...

50

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

_________________

Devemos

levar

em

consideração

que

esta

passagem: Clarividência, começa na página 171 e
termina na de # 172, por isso vejamos assim:
- Palavra: supervidência, numa contagem de ida,
apenas levando em consideração esta específica
passagem...: 40.
- Palavra: supervidência, numa contagem de
volta, apenas levando em consideração esta
específica passagem...: 20.
Quando podemos deduzir:
- 40 (ida) + 20 (volta) + 171 (página inicial da
narrativa: Clarividência!) + 172 (página final da
narrativa: Clarividência!) + 6 (o # do Capítulo VI,
VIDÊNCIA) = 409.
Num primeiro momento, poderá parecer que a
situação-chave não apareceu, mas, da mesma
maneira que Indiana Jones quebrava a sua cabeça
para encontrar respostas para as suas intrigantes
aventuras arqueológicas, vamos ter aqui, no nosso
modelo de consultar os Sinais, Códigos & Enigmas
Secretos da Matemática de Deus, o seguinte
quadro-chave:
- 6 (o # encontrado a partir da conversão do # 9,
pelos motivos que já tomamos conhecimento em
Livros anteriores!)... & 4, então, não teríamos aí,
ajustando-se aos elementos anteriores (Págs: 171 &
172): O exato ano de (19) 64, do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
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_______________

Mas, claro que não podemos deixar de aproveitar
do elemento: 172, que representa a página final:
- 1 + 7 + 2 = 10: O exato dia (10) do nascimento
de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
_______________________
“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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Pode o homem compreender a natureza íntima de
Deus?
“Não; falta-lhe para isso o sentido.”
Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 10, Atributos da
Divindade, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO
HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,
tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.

________________

________________
Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da
matéria a causa primária da formação das coisas?
“Mas, então, qual seria a causa dessas
propriedades? É indispensável sempre uma causa
primária.”
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Atribuir a formação primária das coisas às propriedades
íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa,
porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito
que há de ter uma causa. (A nota é de Allan Kardec).
(Os grifos são nosso).
Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 7, Provas da
existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição
(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares –
5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.

________________
É dado ao homem conhecer o princípio das coisas?
“Não; Deus não permite que ao homem tudo seja
revelado neste mundo.”
Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 17, Dos elementos
gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, Conhecimento do
princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª.
impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de
Guillon Ribeiro, Edição da FEB.

________________
“Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos,
porque é um dos mais admiráveis e fáceis de
verificar, pela possibilidade de multiplicar os fatos à
vontade, em curto espaço de tempo; e como a lei
ressalta do conjunto dos fatos, foi esta
multiplicidade que permitiu reconhecê-la, sem
o que é provável ainda a ignorassem.”
Allan Kardec, “Revista Espírita”,
Ano XI, No. 7, Julho de 1868,
A Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade,
FEB, 3/2005.
(Os destaques são nosso).
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Segundo

o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe
cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes
semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando
que, também, somente ele: nasceu às 15 horas

– ou 3hs da tarde! – sob a regência do signo
de câncer, do dia 10 do mês (7) de julho de
1964.
_________________________

Curiosamente, Vivaldo P. S. Filho (São Luis de
França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada
Família”, em Salvador/BA, Brasil, numa perfeita
alusão à sua condição de principal Provedor
Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para
o 4º. Milênio da Era Cristã.
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_______________

Será

que isto seria pouco para a nossa natural

vontade de aprender?

Eu creio que não, mas não podemos desconsiderar
que existam pessoas que estejam mais ansiosas do
que eu mesmo em conseguir desvendar mais alguns
mistérios doutrinários além do que temos tido a
grande felicidade de apresentar, e por esta razão é
que nos direcionaremos para a página de # 409,
desta mesma 1ª. edição do mega livro: TEORIA DA
MEDIUNIDADE, exatamente o # (409) encontrado
mais acima, que algum ingênuo poderá pensar estar
fora de contexto, apesar de ter sido devidamente
ajustado na narrativa da Decodificação, quando
nesta página podemos destacar como palavra-chave:
garganta, que certamente nos diz alguma coisa a
mais sobre as múltiplas faculdades mediúnicas de
São Luis IX, já que neste ponto desta gigantesca
obra de Zalmino Zimmermann a faculdade psíquica
em estudo é a de PNEUMATOFONIA...
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Pois bem:
- Palavra: garganta, numa contagem de ida,
apenas levando em consideração esta específica
passagem..., pág. 409: 100.
- Palavra: garganta, numa contagem de volta,
apenas levando em consideração esta específica
passagem..., pág. 409: 61.
Quando podemos deduzir:
- 10x o # 10: O exato dia (10) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7 (do 6 + 1): O exato mês (7) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 6 (o # encontrado a partir da conversão do # 9,
pelos motivos que já tomamos conhecimento em
Livros anteriores!)... & 4, segundo a página de #
409, então, não teríamos aí, ajustando-se aos
elementos anteriores (das Págs. de #: 171 & 172):
O exato ano de (19) 64, do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
_________________

“Tudo se liga na obra da criação.”
– Allan Kardec
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao
estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).

_________________

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas
Sucessivas de São Luis IX!
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TEORIA DA MEDIUNIDADE, de Zalmino Zimmermann,
1ª. edição, Editora Allan Kardec (Centro Espírita “Allan
Kardec”, novembro/2011.
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A Obra de Zalmino Zimmermann,
traz os Sinais & Códigos da atual
VOLTA de São Luis IX!!! – Parte II

Da maneira como os Espíritos Benfeitores tem dito,
vemos o nosso estudo se desenvolvendo de uma
maneira como, particularmente, eu não esperava,
embora, segundo eles, teríamos a capacidade de
executar caso assim desejássemos, porque, como se
sabe, sempre há espaço para realizar alguma coisa a
mais a partir do coração de quem, verdadeiramente,
se dispõe a realizar pelo Cristo, em Nome dEle, e por
esta razão é que vamos aproveitando cada espaço
dentro de nossos dias e horas para fazer um tanto
mais pela Decodificação!...
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Dede que eu me iniciei no
Espiritismo, no ano de 1995,
e em especial quando eu já
estava a todo o vapor do meu
Desenvolvimento Mediúnico
no Centro Espírita Deus, Luz e
Verdade, em Salvador, Bahia,
já a partir do ano de 1996,
também pude me deparar
com inúmeros acontecimentos
psíquicos que tinham mais
haver com a minha faculdade
de efeitos físicos, já que o
Materialização do Espírito Irmã
Mundo dos Espíritos, com os
Josepha, ao lado do médium
Francisco C. Xavier.
seus habitantes, começava a
se manifestar para os meus
sentidos materiais, objetivos,
numa condição de absoluta realidade física, a
cada momento deixando-me com mais certeza da
nossa realidade Imortal, até porque os Seres do Além
me davam a crença de que para Além do portal da
morte a nossa vida humana haveria de se desenrolar
da mesma maneira como a viviamos ou vivemos
ainda na Terra Material, por assim dizer, e crivando
o meu pobre coração com as mais fascinantes
expectativas em relação ao meu próprio futuro como
médium na Doutrina de Jesus, visto que, até
aquele momento, inicial, eu tinha mais contato com
os Espíritos por ocorrências de natureza objetiva, ou
seja, parecia que eles mesmos tratavam de me
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evocar a atenção para a realidade da sobrevivencia
da alma por meio de fenômenos que não me
deixavam qualquer dúvida quanto ao fato de todos
nós estarmos por aqui, encarnados, somente de
passagem, apenas criando condições em nós
mesmos para que, após a perda do corpo material,
demandemos para mundos realmente felizes,
segundo tenhamos realizado bem o nosso dever de
fazer o bem o quanto possível, enquanto, por outro
lado, eu verificava que caso não acolhessemos o bem
maior em nossa vida humana, terrena, certamente
que a nossa Vida Espiritual haveria de nos trazer, por
nossa própria conta, grandes problemas de ordem
física e mental!...
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Em alguns dos Livros biográficos sobre a vida de
Chico Xavier, encontramos empolgantes relatos a
respeito desta faculdade de MATERIALIZAÇÃO,
especialmente os casos ocorridos com a participação
do próprio Chico e do Dr. Waldo Vieira, que como
sabemos foi um ávido interessado pelos fenômenos
espirituais...
De minha parte, posso garantir que desde o
começo, desde que comecei a perceber o Mundo dos
Espíritos de uma maneira mais positiva, este tipo de
ocorrência passou a ser quase que permanente em
minha atual caminhada espírita, já que até hoje,
intercalando ou convivendo com a Clarividência,
tenho tido a felicidade, por assim dizer, já que a
responsabilidade de quem carrega esta faculdade se
assoma a cada dia por conta de situações que,
geralmente, nos escapam ao próprio controle,
quando podemos ser assediados tanto pelos bons
quanto pelos Espíritos ignorantes do Além, o que
pode-nos acarretar uma série de desconfortos, sim,
de poder não somente ver como tocar os corpos dos
habitantes do Outro Mundo de maneira tão palpável
quanto os dos habitantes do nosso atrasado Plano
Material, sem contar que muitas vezes eles e/ou elas,
especialmente elas, as Entidades-femininas, se
encarregam de me garantirem pelo toque de seus
corpos macios e divinos, no caso de Espíritos mais
elevados, que a nossa Vida Sentimental, em base de
sexo, se mantem tão ou mais ativa do que a que
estamos acostumados a viver em nosso campo de
ação terreno, levando em consideração que aqui eu
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preciso destacar o fato de os Espíritos mais evoluídos
serem essencialmente tocados pelo amor, pelo afeto
e pelo zelo extremo às demais Criaturas, enfim, são
personalidades, verdadeiramente, focadas no que
existe de bom e de belo nos Universos, sem darem
qualquer atenção ao que rebaixa a alma...

Mas eu creio que a minha relação pessoal com
estas belas Entidades não seria aqui relatada com a
devida precisão e honestidade, se eu não (voltasse)
a ofercer para a leitora e o leitor amigo, já que deve
ter muitas pessoas que somente estão tomando
conhecimento de nosso trabalho mediúnico por este
novo Livro, algumas das fantásticas experiências
sexuais que eu pude, diretamente, manter com
algumas Entidades-Femininas do Plano Espiritual,
elas, literalmente, desejosas de me dar a qualquer
preço e carinhosamente o ‘calor humano’ que eu não
tenho recebido da parte dos encarnados, ou antes,
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da maioria das mulheres reencarnadas que eu
conheci (Oh, dor!... risos), com a justa abstração
daquelas pouquíssimas namoradas que tive durante
a minha atual existência terrena, creio que por volta
de 5 ou 6, além do carinho que tive, mesmo que por
pouco tempo, por oito (8) anos, de minha antiga
esposa M.F.L.A., que tanto me ajudou a superar a
solidão em que eu vivia, a qual retratei em breves
linhas no nosso Livro original: “SÃO LUIS IX” (EM
3 VOLUMES), aventuras estas que literalmente me
deixaram em completo êxtase de profunda alegria,
encantando-me a visão e os sentidos não somente
pelo fato de eu poder ter tido a oportunidade de
verificar a realidade da nossa Imortalidade dentro
deste contexto sexual, mas porque elas, de maneira
maravilhosa, de uma maneira sempre carinhosa, me
fizeram ver que, mesmo quando a gente está doido
por dentro pelo fato de não termos ainda encontrado
na Terra a nossa tão sonhada cara-metade, a nossa
alma gêmea, precisamos ter confiança na inesgotável
, que nos dá a todos segundo as
nossas próprias obras, ainda aí manifestando a Sua
Misericórdia Perfeita, pelo fato de, em

verdade,

praticamente nada merecermos de nós mesmos, já
que tão pouco temos feito pela nossa real felicidade
e pala das demais Criaturas que de alguma sorte tem
precisado de nosso carinho e da nossa boa vontade
em lhes socorrer as necessidades materiais, e nestes
casos eu pude receber em vida, ainda encarnado em
nosso solo planetário, o que, certamente, está ou
estará reservado para mim assim que eu VOLTAR
para a Vida Espiritual, que é a nossa Pátria Real, claro
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que isto eu afirmo pelo fato de os Espíritos Amigos
me deixarem entrever um pedacinho do Céu que eles
mesmos já me reservam por conta da minha atual
missão terrena, segundo eles, já estar integralmente
cumprida..., a despeito de eu sofrer pouco ou sofrer
muito em relação a minha vida sentimental, e
deixem-me dizer que não estou aqui relatando isto
apenas para tocar o coração do leitor por piedade a
mim mesmo, não, mas porque eu devo dar o meu
testemunho de que nenhum de nós, pelo menos nos
dias que seguem, escapará a estes problemas do
coração, enfim, todos nós, uns mais do que outros,
haveremos de sofrer um tanto qualquer quando a
questão é o coração da gente, mas que fique bem
claro que, mesmo passando por dores acerbas,
não devemos baixar a nossa guarda, se entristecer
sim, é algo normal que aconteça, mas que não
façamos como muitos e muitas por aí que acabam se
desesperando por não terem um prato de comida,
um remédio ou até um coração honesto que lhes
devote amor e afeição, e sigamos confiando num
Poder Maior, que haverá de materializar em nossa
vida atual a esperança de uma viva felicidade que,
por enquanto, o atrasado Plano Material (5ª. Esfera)
não tem como nos oferecer!... (João 18:36).
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Eu acho que divaguei um pouco (risos), mas pelo
menos posso dizer que durante cada ato sexual, além
de muitas vezes perceber a cama subindo e descendo
por baixo de meu corpo material, pelo peso de seus
belíssimos corpos astrais, tive a felicidade de tocarlhes fisicamente e de lhes sentir até o cheiro e o calor
de suas vulvas, deliciando-me, entregando-me de
corpo e alma aos seus toques e vivendo todo este
momento ao sabor de seus orgasmos, tão físicos
quanto o de qualquer outra mulher da Terra!...
Eu não poderia afirmar agora se alguém tivesse me
visto em atuação sexual nestes exatos momentos
transcendentais, também teria conseguido visualizar
as personalidades do Astral que, ali, estavam a me
proporcionar carinho e afeto, visto que, para mim,
elas estavam relativamente sólidas..., quando eu
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posso, tranquilamente, afirmar que estes grandes
Seres da Luz, femininos, mulheres como qualquer
uma que esteja encarnada na Terra, embora vivendo
num outro tipo de equação atômica, bem mais sutil
que a da paupérrima e quase primária vida atômica
humana, pareciam estar balançando de um lado
para o outro de nossa existência material, sim,
elas se apresentaram ou se apresentam para mim
não somente em seu aspecto visual, por meio de uma
visão astral, mas ao mesmo tempo que fazem isso,
como que vibrando nas duas faixas de Existência,
surgindo e desaparecendo cadenciadamente, como
eu acabei de dizer logo acima, me deixam tocar as
suas carnes, lhes apalpar o corpo macio e formoso,
deixando a descoberto toda a beleza e o encanto que
trazem em seus perispíritos...
Geralmente, são os Espíritos-femininos de algumas
das grandes estrelas da Cultura e das Artes do Astral
Superior que me aparecem assim, físico-astralmente,
e, diga-se de passagem, quando eu mais estou me
sentindo órfão de carinho e aconchego da parte de
uma namorada que queira caminhar ao meu lado
na difusão das grandes Verdades do Infinito!...,
trazendo-me a paixão tranquila e o amor sereno das
Belas Almas do Além!...
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_______________

E ainda em relação a este ponto de nossa conversa,
preciso deixar bastante claro a leitora e ao leitor que
o que eu venho falando, sobre estes acontecimentos
da bela Sexualidade Transcendental, não deve ser
levado ao pé da letra, já que cada caso é um caso,
e que não é somente porque vemos aparecer diante
de nós, enfim, surgir do Invisível alguma Entidade
mais ou menos Elevada que devamos aceitar-lhe o
‘cortejo sentimental’ pela via do sexo, até porque,
assim como devemos ter todo o cuidado e zelo em
relação a qualquer pessoa encarnada que deseje nos
agradar pela sexualidade, também com os Seres do
Além devemos nutrir, mais que o normal, todo este
cuidado, não nos esquecendo de que nestas, muitas
vezes, graciosas e encantadoras situações estaremos
nos relacionando com personalidades que, a rigor,
são bastante diferentes da gente, psicologicamente
falando, então, sem contarmos com uma segurança
extrema em relação a esta nossa entrega física e
sentimental
, o material e o
espiritual, nada mais correto do que, de preferência,
deixar este desejo de lado e tratar de nos relacionar
com elas ou eles em outro campo da experiência
humana e astral, na lembrança de que Allan Kardec
já nos lecionou, em “O Livro dos Médiuns”, que
para reconhecer um Bom Espírito, antes de tudo,
precisamos ver nele uma aptidão para somente nos
estimular ao bem...
Não é mesmo?!... – Risos.
_______________
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Pelo menos comigo, tais fenômenos de materialização, ou
de semi-materialização, se dão tanto com Espíritosfemininos desencarnados quanto com os que ainda se
encontram encarnados.
E dentro deste meu particular e vibrante contexto
das impressionantes manifestações dos Espíritos do
Além-Túmulo, parcialmente materializados em
nosso meio, mas sempre ‘palpáveis’ para mim,
tangíveis, vamos desvendar mais alguns Sinais &
Códigos que tenham sido ajustados nesta belíssima
obra da Doutrina, quando nos dedicaremos ao seu
Capítulo XXVIII – Materialização, na página #
545, que certamente nos dará mais elementoschaves que voltam a assegurar a
,
nos moldes como a temos tratado até a presente
data, pelo prisma da Decodificação Espírita...
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_________________

Devemos

levar

em

consideração

que

esta

passagem: MATERIALIZAÇÃO, começa na página
# 545 e termina na de # 589, por isso vejamos da
seguinte maneira:
Se estamos diante de uma consulta a uma das mais
versáteis obras sobre a Mediunidade já produzidas
pelo Espiritismo, com todo o nosso respeito a quem
somente escreveu algumas poucas linhas sobre o
tema, não por falta de capacidade, mas talvez por
falta de oportunidade e de tempo, devemos nos ater
a alguma palavra que seguramente nos remeta ao
esquema-chave que estamos tratando em relação
a atual missão mediúnica de São Luis IX, no que
toca às variadas ocorrências das suas múltiplas
faculdades psíquicas, e é por isto que desta vez nós
todos vamos nos concentrar na palavra-chave:
fenômeno, que naturalmente tem tudo a ver com
o que estamos tratando agora...
- Palavra: fenômeno, numa contagem de ida,
apenas levando em consideração esta específica
passagem e somente as palavras inteiras..., na pág.
545: 76.
- Palavra: fenômeno, numa contagem de volta,
apenas levando em consideração esta específica
passagem e somente as palavras inteiras..., na pág.
545: 47.
Quando teremos o seguinte esquema:

- 76 (ida) + 47 (volta)...
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- 4 + 6 = 10: O exato dia (10) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
- Nos # 6 ... & 4, não teríamos aí, ajustando-se aos
elementos anteriores (aos # 10 & 7...): O exato ano
de (19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho
(São Luis IX)?!...

_________________

“Tudo se liga na obra da criação.”
– Allan Kardec
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao
estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).

_________________

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas
Sucessivas de São Luis IX!
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_________________
Mas, porque será que aqui o elemento de # 7 (ida
e volta, fenômeno) apareceu por duas vezes?
Seria alguma mancada de nossa parte ou algum
novo SINAL dos Céus para que déssemos seguimento
a nossa ‘garimpagem’ de palavras & números
previamente ajustados na Santa Obra da Doutrina,
para que, no momento oportuno, pudéssemos
Decodificar o Espiritismo?!...
Pois bem, eu fui verificar a natureza oculta deste #
7 na página de # 7, quando me deparei com o
SUMÁRIO, que por sua vez me levou o olhar para o
seu emblemático Capítulo XVII (17) –, número
este que tem tudo a ver com o nosso Esquema de
Sinais & Códigos Secretos de Deus pelo Espiritismo!
–, Cinetologia, à página de # 369...
Aí, logo no seu comecinho, temos duas palavras
que se destacam no texto, segundo o nosso esquema
de Decodificação para a atual VOLTA de São Luis
IX, claro que como temos feito até aqui, sendo elas:
palavras & números...
Vejamos da seguinte maneira:
- Palavra: números, numa contagem de ida,
apenas levando em consideração esta específica
passagem..., na pág. 369: 7.
- Palavra: números, numa contagem de volta,
apenas levando em consideração esta específica
passagem..., na pág. 369: 97.
E ainda teremos o seguinte:
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- Palavra: palavras, numa contagem de ida,
apenas levando em consideração esta específica
passagem..., na pág. 369: 5.
- Palavra: palavras, numa contagem de volta,
apenas levando em consideração esta específica
passagem..., na pág. 369: 99.
Que podemos deduzir assim:
- 7 (ida) + 97 (volta) + 5 (ida) + 99 (volta) = 10
(dos # 2 + 8, ou antes, do resultado: 208!)...
Minhas irmãs e meus irmãos!... Num primeiro
momento, vejamos só que # chave foi aparecer, a
partir desta soma dos elementos que encontramos
no Capítulo 17, CINETOLOGIA, ao qual fomos
levados a partir daquele (aparentemente isolado!) #
7 do nosso estudo anterior, no Capítulo 28 (2 + 8),
MATERIALIZAÇÃO, fechando o esquema:
- 10 (2 + 8, do # 208): O exato dia (10) do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
_________________

“Tudo se liga na obra da criação.”
– Allan Kardec
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao
estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).

_________________

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas
Sucessivas de São Luis IX!
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“Nas trevas do nosso mundo íntimo, em dado momento
veremos surgir a luz do Amor, que, como lâmpada perene
do bem, nos iluminará pela Imortalidade afora,
transfigurando-nos de bestas em anjos celestiais.”
–

São Luis (Espírito) – Vivaldo P. S. Filho (médium)
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_________________

Mas, vejam, minhas irmãs e meus irmãos, quanta
maravilha vai se desenrolando para cada um de nós
quando, de maneira surpreendente, nos vemos
diante do Capítulo # 17, desta mesma obra, em sua
1ª. edição, # chave que faz parte dos númerosbásicos, ou fundamentais, que tem haver com as
Vidas Sucessivas do Espírito São Luis IX/Vivaldo P.
S. Filho, que cai exatamente à página de # 369...
De maneira, que não há como não compreender isto
como um vivo
dos Céus para a predestinada
tarefa que, hoje, vamos produzindo!...
_________________

Destaquemos a seguinte passagem que vimos um
pouco antes:

“Pois bem, eu fui verificar a natureza oculta deste #
7 na página de # 7, quando me deparei com o
SUMÁRIO, que por sua vez me levou o olhar para o
seu emblemático Capítulo XVII (17) –, número
este que tem tudo a ver com o nosso Esquema de
Sinais & Códigos Secretos de Deus pelo Espiritismo!
–, Cinetologia, à página de # 369...”
_________________

Sem muito esforço mental, vamos encontrar:
- 6.
- 9.
- 3 + 9 = 12.
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OS EMBLEMÁTICOS # 6, 9 & 12:
Os exatos meses seis (6) de junho e nove (9) de
setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo P. S.
Filho 'iniciou' & 'completou' a primeira parte
original da sua (1ª.) primeira obra pela mediunidade
psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE
ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a
Coordenação de Elvis Presley & Santa Clara de
Assis, em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, pelo
Espírito Irmão Jacob (de Chico Xavier/FEB), quando
o # 9 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
me auxiliado na produção dos livros psicográficos,
sem desconsiderar que estes enigmáticos # 6 & 9,
quando invertidos, aparecem como os # 9 & 6.
Quando também precisamos nos lembrar do título
de família de São Luis IX (9), seguramente uma das
minhas reencarnações passadas. – Enquanto o # 6
representa o mês (6) de junho do nascimento de
São João Batista, que tomamos conhecimento que
apareceu, à época da Codificação Espírita, como o

Espírito da Verdade!
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_______________
Tudo vindo de encontro, ou surgindo do Mais Alto
sobre as mentes humanas, por meio de um quadro
evidente de Vidas Sucessivas, mesmo que por meio
de uma situação muito particular, fortalecendo a
grande ideia da Reencarnação.
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________________
Vejamos a questão # 9, de

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS”
Em que é que, na causa primária, se revela uma
inteligência suprema e superior a todas as coisas?
“Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se
reconhece o autor.’ Pois bem! Vede a obra e
procurai o autor. O orgulho é que gera a
incredulidade. O homem orgulhoso nada admite
acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo
de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus
pode abater!”
O poder de uma inteligência se julga pelas
suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar
o que a Natureza produz, a causa primária é,
conseguintemente, uma inteligência superior à
Humanidade.
Quaisquer que sejam os prodígios que a
inteligência humana tenha operado, ela própria tem
uma causa e, quanto maior for o que opere, tanto
maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência
superior é que é a causa primária de todas as coisas,
seja qual for esse nome que lhe dêem. (Nota de Allan
Kardec. Os destaques são nossos).
(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 9, De
Deus, 93ª. edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) –
5/2013, Editora da FEB).

________________
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Vejamos a questão # 6, de

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS”
O sentimento íntimo que temos da existência de
Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de
idéias adquiridas?
“Se assim fosse, por que existiria nos vossos
selvagens esse sentimento?”
Se o sentimento da existência de um ser
supremo fosse tão somente produto de um ensino,
não seria universal e não existiria senão nos que
houvessem podido receber esse ensino, conforme se
dá com as noções científicas. (A nota é de Allan
Kardec). (Os grifos são nossos).
Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 6, Provas
da existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De
Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão –
100 mil exemplares – 5/2013, tradução
de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.
________________
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Vejamos a questão # 12, de

“O livro dos espíritos”
É dado ao homem conhecer o princípio das coisas?
{LE-17.}
“Não, Deus o proíbe.”

Allan Kardec, “O livro dos espíritos” (1857), q. 12, Criação,
Capítulo II, (EDIÇÃO HISTÓRICA BILÍNGUE) – 1ª.edição – 1ª.
impressão – 4/2013, tradução de Evandro Noleto Bezerra,
Edição da Editora FEB.

________________
Nota: Observemos, que nesta especifica edição da FEB, a vemos
redirecionar a q. 12 para a q. 17: O exato dia (10) e mês (7) do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), de “O LIVRO
DOS ESPÍRITOS”, já na sua edição definitiva. Neste caso, dentro do
texto definitivo, a palavra-chave que se apresenta é: “revelado”,
que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do
Espiritismo.
Podemos, tranquilamente, deduzir que outros elementos-chaves
haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma
investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a
atual VOLTA de São Luis IX, tudo ocorrendo na mais perfeita
harmonia com a Obra de Allan Kardec!!

________________
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Pelo que verificamos acima, a situação-chave sobre
as Vidas Sucessivas de São Luis IX, em conexão
perfeita com a grandiosa Obra Espírita, em seus
variados aspectos doutrinários, se mantém intacta:
numérica, literária & editorialmente, levando em
consideração que estamos tratando de investigar um
Livro dos mais grandiosos que foi originalmente
publicado antes do ano de 2015, quando da
divulgação (virtual) do nosso Livro original: “São
Luis IX” (EM 3 VOLUMES), que se deu a partir de
junho (6) de 2015, embora os arquivos originais, ou
seja, os meus backups iniciais datem de março (3)
do ano de 2015, certamente que assegurando a
autenticidade cientifica do que acabamos de
encontrar nesta 1ª. edição da obra em consulta, já
que devemos assegurar tal autenticidade pelo fato de
ser, absolutamente, improvável que tenha havido
algum conchavo entre a minha figura insignificante e
os seus veneráveis Editores Espíritas, quanto ao seu
grande autor, para que surgissem estas preciosas
evidencias e provas sobre a atual VOLTA do Espírito
do Rei Santo de França!!
Outro ponto que deve ser levado em consideração,
é o de estarmos tão somente dando as iniciais de um
Estudo que poderá ser complementado por outros
investigadores que já se sintam interessados em dar
continuidade ao que estamos fazendo por obra e
graça dos nossos Benfeitores Espirituais, que estão
nos Descortinando um pedacinho do Véu que encobre
os Grandes Segredos da Criação, favorecendo-nos
com a

Verdade!!
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TEORIA DA MEDIUNIDADE, de Zalmino Zimmermann,
1ª. edição, Editora Allan Kardec (Centro Espírita “Allan
Kardec”, novembro/2011.
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A Obra de Zalmino Zimmermann,
traz os Sinais & Códigos da atual
VOLTA de São Luis IX!!! – Parte III

Não posso dizer que eu estou completamente
satisfeito pelo que acabamos de fazer (risos), sim,
porque no fundo da minha alma tem uma sentinela
que me coloca sempre em alerta quando, de alguma
maneira, penso em parar de estudar e pesquisar
sobre este especifico tema, que, antes de qualquer
coisa, parece me evocar o pensamento para mais
alguma realização neste campo muito sugestivo da
Ciência-Espírita, até porque está claro que a nossa
meta maior é a de fazer com que todos passem a se
iluminar pela mente, quanto pelo coração!...
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Dede que eu me iniciei no
Espiritismo, no ano de 1995,
e em especial quando eu já
estava a todo o vapor do meu
Desenvolvimento Mediúnico
no Centro Espírita Deus, Luz e
Verdade, em Salvador, Bahia,
já a partir do ano de 1996,
também tive a oportunidade
de observar em mim mesmo
alguns fenomenos que me
levavam a crer que eu mesmo
A Senhora Elizabeth
também seria um médium de
d´Espérance foi uma das mais
notáveis médiuns de efeitos
transporte, já que, segundo
físicos.
eu tenho na lembrança, a
primeira ou uma das primeiras
manifestações do Astral que
pude observar, em mim mesmo, ou a partir de mim,
desta natureza mediúnica ocorreu de uma forma
completamente inusitada para aquele meu inicial
entendimento de Espiritismo, quando me encontrava
em casa de minha mãe – à esta época eu morava
com ela, em sua antiga residência no bairro do IAPI,
em Salvador, Bahia, enquanto que hoje em dia ela é
quem está morando comigo, no meu modesto
apatamento no bairro de Sussuarana, também em
Salvador, Bahia! –, então, literalmente fui notando
que dentro de minha própria barriga (estômago) ia
surgido materializada uma farta porção de alimento,
deixando-me completamente embevecido pela
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grandeza dos Poderes Celestes, ficando claro
para mim que naquele momento os Espíritos Amigos
procuravam me ajudar na alimentação, trazendo de
fora, de algum lugar que eu não pude tomar
conhecimento, uma alimentação que haveria de me
dar um pouco mais de tranquilidade, já que eu me
encontrava com certa fome, sem saber ao certo se
havia alimento suficiente para mim e para os demais
que ai residiam, minha mãezinha amada e o meu
irmão caçula, o André Luiz!...
Segundo tenho lembrança, este foi o primeiro de
uma série de transportes alimentares que me foram
providenciados pelos Espíritos Amigos, que até hoje
não tenho como identificar...
Observemos que, por este primeiro fenômeno,
senti fisicamente, e lucidamente, o alimento estrando
e saindo, sendo materializado e logo em seguida
sendo desmaterializado por dentro do meu
estômago, com a devida ressalva de que me sentia
perfeitamente saciado com aquele alimento que
aparecia dentro de minha barriga e logo em
seguida, claro que para me forçar a natureza para a
realidade do fenômeno, desaparecia, em parte.
Algum tempo depois, embora ainda passando por
dificuldades financeiras, ao me encontrar com pouco
dinheiro para almoçar na rua, ao colocar um prato
para me alimentar, observava que quanto mais eu
comia o que tinha no meu minguado prato mais a
comida ali não acabava, ou seja, me alimentei com
os alimentos que os Espíritos me providenciaram até
chegar ao ponto de eu ter que lhes pedir para
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pararem de materializar mais comida em meu prato,
pois já me sentia até fastiado!... – Risos.
Que fique claro, que eu não pedia por isso, eles me
faziam esta bela e cativante Caridade pelo fato de eu
ser médium e poder lhes testemunhar a Vida Imortal
de maneira mais objetiva, creio, inclusive deve ficar
aqui resgistrado que, nestes casos ocorridos mais
tarde em minha acanhada caminhada humana, além
da materialização alimentar, propriamente dita,
claro, também havia o fenômeno de transporte, já
que de algum lugar eles teriam de trazer todo aquele
alimento!!
Eu guardo estas lembranças bem no fundo de meu
coração, pois desde esta época eu já sabia que os
meus abençoados Guias Espirituais desejavam me
conectar com as doces manifestações mediúnicas dos
tempos Apostólicos!...

Lucas 9:10-17
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_________________

Devemos levar em consideração que a passagem:
TRANSPORTE, Capítulo XXXII (32), começa na
página 617 e termina na de # 639, por isso
vejamos da seguinte maneira:
Ai, logo no seu comecinho, temos duas palavraschaves que se destacam no texto, segundo o nosso
Esquema de Decodificação Espírita para a atual
VOLTA de São Luis IX, sendo elas: aporte &
deporte...
Vejamos da seguinte maneira:
- Palavra: aporte, numa contagem de ida, apenas
levando
em
consideração
esta
específica
passagem..., na pág. 617: 50.
- Palavra: aporte, numa contagem de volta,
apenas levando em consideração esta específica
passagem..., na pág. 617: 44.
E ainda teremos o seguinte:
- Palavra: deporte, numa contagem de ida, apenas
levando
em
consideração
esta
específica
passagem..., na pág. 617: 58.
- Palavra: deporte, numa contagem de volta,
apenas levando em consideração esta específica
passagem..., na pág. 617: 36.
Que podemos deduzir assim:
- 50 (ida) + 44 (volta) + 58 (ida) + 36 (volta) =

188.
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Não há como não ficarmos maravilhados por
tamanho presente do Alto, quando aí nos oferece
novos elementos que nos dão a segurança de que os
Espíritos Superiores estão, realmente, por detrás de
tais operações: numéricas, literárias & editoriais,
consagrando o que temos feito pela precisão e pela
universalidade dos fatos que dizem respeito as
Vidas Sucessivas de São Luis IX, da seguinte
maneira: 1 + 8 = 9... + 8 = 17...
Que voltamos a deduzir da seguinte maneira:
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
_______________

Estamos Desvendando os Sinais & Códigos Secretos
de Deus pela Doutrina Espírita!
_______________
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Quando, também, poderemos deduzir da seguinte
maneira, verificando que os Códigos se mantém
com a mesma autoridade espiritual:
- 50 (ida) + 44 (volta) + 58 (ida) + 36 (volta) +
32 (o # do Capítulo: TRANSPORTE) + 617 (o # da
página em estudo!) = 837.
- 7 + 3 = 10: O exato dia (10) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).

_______________
- Enquanto que o elemento de # 8, aparentemente
isolado, somente aparentemente (risos), pela sua
racional divisão e soma dele mesmo, iremos ter:
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de São
Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 4 + 4 = 8: O exato mês (8) de agosto, da morte
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
_________________

“Tudo se liga na obra da criação.”
– Allan Kardec
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao
estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).

_________________

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas
Sucessivas de São Luis IX!

89

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

________________
Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus?
“Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há
efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não
é obra do homem e a vossa razão responderá.”
Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas
da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da
existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e
avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan
Kardec). (Os grifos são nossos).
Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da
existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição
(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,
tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.

________________
Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a
formação primária a uma combinação fortuita da
matéria, ou, por outra, ao acaso?
“Outro absurdo! Que homem de bom senso pode
considerar o acaso um ser inteligente? E, demais,
que é o acaso? Nada.”
A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia
combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo,
revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao
acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode
produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso
inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec).
(Os grifos são meus).
Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, Provas da
existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição
(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,
tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.

________________
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Eu

creio que seja algo interessante acrescentar

que, pelo menos comigo – já que, por mais que os
médiuns tenham esta capacidade operacionalpsíquica, ao se encontrarem reencarnados no nosso
Plano Material, por vários fatores e interesses, nem
sempre estão interessados em colaborar com o Plano
Espiritual e com os estudiosos da Mediunidade, se
propondo a realizar pesquisas e consultas a partir de
seus próprios poderes mentais! –, os Espíritos
Amigos encontram uma grande ou certa facilidade de
promover os Fenômenos Transcendentais desta
natureza, claro que não para me deleitar com este ou
aquele outro tipo de ocorrência, embora eu tenha
certeza de que muitas vezes eles fazem isto para nos
acudir a alma, que, de certa maneira, vai bailando de
um lado ao outro da acanhada existência humana
como se estivesse perdida entre o bem e o mal, mas
porque existe um interesse maior por detrás destes
acontecimentos maravilhosos da nossa Vida Mental
com Deus, enfim, para que de alguma maneira nós
mesmos, na condição de intermediários, quanto
os que nos testemunham a experiência, quando isto
é possível, possamos nos assegurar da realidade que
nos aguarda para além do portal sinistro da morte,
que, na condição moral em que nos encontramos na
atualidade, sempre se apresenta como uma grande
incógnita para o nosso Espírito bastante materialista,
servindo-nos não somente como um alerta pessoal,
mas como um material imenso de reflexão e estudo,
já que em outras Dimensões da Terra, por exemplo,
cada vez mais se ajustando ao nosso meio material,
ou antes, aceitando-nos os ajustes pela nossa
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própria elevação moral, haveremos de encontrar
aquele aconchego todo Sentimental, e por que não
dizermos também Cultural, que tanto carecemos
nos dias de hoje, do sentimento, verdadeiramente,
elevado e da cultura do bem, não somente por conta
de uma pandemia que tem maltratando tanto e ainda
mais o tão sofrido coração humano, mas porque isto
faz parte de um Esquema Maior de Ajustamento
Espiritual, na lembrança do que Nosso Senhor já
divinamente nos ensinou, pela seguinte sentença:
“Haverá um só rebanho e um só pastor.” (João
10:14-16).
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TEORIA DA MEDIUNIDADE, de Zalmino Zimmermann,
1ª. edição, Editora Allan Kardec (Centro Espírita “Allan
Kardec”, novembro/2011.
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A Obra de Zalmino Zimmermann,
traz os Sinais & Códigos da atual
VOLTA de São Luis IX!!! – Parte IV

A única explicação sensata que temos para tudo
isto, da maneira como temos sistematicamente
dado publicidade pela
,
é o reconhecimento de que um fenômono mediúnicodivino vem operando do
desde épocas recuadas da Civilização Humana, já
que, segundo eu já posso deduzir mediunicamente,
existem inúmeros dados-chaves sobre este mesmo
assunto e que remontam a uma época anterior a do
Antigo Testamento, por exemplo, com a intenção
de ajustar de uma maneira oculta, dentro do que
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existe, ou víria a existir, de mais venerável no
ambito da Ciência, da Filosofia & da Religião, os
elementos-chaves:
numéricos,
literários
&
editoriais, quando fosse o caso, que haveriam de nos
oferecer a certeza da nossa Imortalidade, pela
mediunidade que vamos vendo se destacar por força
das múltiplas ocorrências objetivas, que, sob hipóte
alguma, não poderiam ser levadas a conta de uma
obra humana, já que, como temos dito, no que diz
respeito a própria Bíblia Sagrada (Antigo & Novo
Testamentos), por exemplo, somente por um ato de
clarividência do passado, do presente e do futuro os
seus autores teriam condições de assegurar tamanho
percentual de certeza numérica, literária & editorial,
o que cremos somente por isto já seria algo, no
mínimo, surpreendente e que mereceria a atenção de
todos os sérios investigadores da Alma Humana e dos
fenômenos psíquicos!...
Até mesmo aí, uma vez a gente coditando desta
capacidade transcendental em um ou vários sujeitos,
reencarnados, a coisa toda não poderia ser explicada,
como ocorreu com O Livro Sagrado dos Cristãos,
quando os seus capítulos & os versículos foram,
tempos mais tarde, harmoniosamente adicionados
aos textos originais dos Santos Evangelistas,
então, como entender isto se lá trás, quando foram
criados, sequer eles haviam imaginado, pelo menos
conscientemente, nos capítulos e nem tão pouco nos
versículos, quanto mais na furura personalidade de
São Luis IX que ainda haveria de (re) nascer!...

Algo tão milimetricamente arranjado como este,
somente pode ter vindo de Poderes Celestiais!!
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Dede que eu me iniciei da
Doutrina Espirita, no ano de
1995, e em especial quando
já estava atuando pela minha
Mediunidade no “Centro
Deus, Luz e Verdade”, em
Salvador, Bahia, já a partir do
ano de 1996, também tive a
oportunidade de poder me
observar atuando por meio de
“Com a consolidação do
alguns fenômenos que me
Catolicismo, surge uma galeria
de santos que não cessou de
levavam a crer que eu mesmo
crescer através dos séculos,
também seria um médium de
celebrizados pelas visões
espirituais, pela capacidade de
levitação, já que, segundo
ouvir vozes, de levitar e de
eu trago na lembrança, uma
transportar-se de um lugar a
outro, pelos estígmas que
das primeiras experiências
apresentavam, pela capacidade
que eu tive desta natureza foi
de não serem afetados pelo
fogo,
e outros fenômenos, meras
pelos movimentos que eu
manifestações de suas
mesmo conseguia dar de
faculdades mediúnicas e que,
mesmo depois de um século e
maneira ‘aérea’ quando me
meio de Espiritismo, ainda são
encontrava sonhando, ou em
classificadas de ‘”milagres”.”
(Zalmino Zimmermann, “TEORIA
Desdobramento Mediúnico,
DA MEDIUNIDADE”, II. O
MEDIUNISMO NA HISTÓRIA, 1ª.
geralmente, nestas curiosas
edição, Ed. Allan Kardec, 2011).
oportunidades, eu tinha plena
cosnciencia de estar fora do meu corpo fisiológico,
primeiramente nestas oportunidades, ou seja, caro
leitor, para mim, segundo eu sinceramente acredito,
este tipo de acontecimento estaria me sugerindo uma
faculdade de “levitação”, que podemos compreender
como uma sendo o gatilho psíquico da outra...
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Sim, que eu me lembre, desde muito criança nesta
atual encarnação, foi por meio dos sonhos que me ví,
literalmente, planando no ar, até que, mais tarde,
já mais amadurecido e tendo já tomado um certo
conhecimento da Doutrina, em especial pelos
empolgantes Livros do Espírito André Luiz, pelo
Chico, quando então pude catalogar várias destas
minha experiências em um conjunto de anotações
mediúnicas que deu origem ao nosso Livro # 1, livro
este que pode ser acessado de maneira gratuíta
em nosso Site Espírita, mas, como eu ia dizendo,
uma vez vendo a minha mediunidade surgindo e se
desenvolvendo de maneira sempre espontânea,
logicamente que com todos aqueles problemas
iniciais que ocorrem com a maioria dos médiuns em
desenvolvimento, fui gradualmente verificando que
estas ocorrências não estavam apenas adstritas aos
sonhos, visto que mesmo durante o estado de vigília,
geralmente quando eu ia dormir ou ao levantar, me
deparava com Entidades desencarnadas malfazejas,
literalmente, tentando me retirar do corpo de carne,
sim, agressivamente, procuravam a todo o custo me
deslocar o próprio perispírito do invólucro material,
quando aí eu, também, observava que, de certa
maneira, eu poderia levitar, por assim dizer,
mesmo que em corpo espiritual, e mesmo que sob a
sugestão hipnótica de Seres altamente perversos do
Além-Túmulo!..., situações, estas, ainda mais
agravadas pela minha incapacidade de, naqueles
momentos, poder resolver a solidão que eu passava,
enfim, sem um apoio mais direto de amigos e amigas
de crença cristã que orassem, verdadeiramente, em
minha intenção, a não ser, é claro, pelo grande amor

97

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

que a minha mãezinha Maria Isaura nutria por mim,
já que os companheiros e as compenheiras que eu
havia conhecido durante os trabalhos mediúnicos,
salvaguardando raras exceções, sequer, tinham uma
única palavra de incentivo para me dar em relação às
minhas próprias faculdades psíquicas, aliás, desde
aquele tempo, já sentia em meu coração que eu
deveria saber mais de Espiritismo e Mediunidade do
que elas e eles mesmos, que, a rigor, tinham mais
tempo de Doutrina do que eu!... – Risos.
A partir de então, em várias oportunidades, fui me
observando, literalmente, suspenso no ar, em casa
ou na rua, plenamente consciente e em estado
de vigília, ora sendo carregado pelos meu braços
por Espíritos Amigos, ou sozinho mesmo, quando eu
me percebia com os pés materiais fora do chão, se
bem que em vôos breves e quase colados ao solo, já
que a minha ansiedade de aprender nunca esteve
acima da minha disciplina mediúnica!!

Mateus 14:22-33
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_________________

Devemos levar em consideração que a passagem:
LEVITAÇÃO, Capítulo XXXIV (34), começa na

página # 647 e termina na de # 664, por isso
vejamos da seguinte maneira:
Em destaque, para que não percamos o rumo que
foi traçado pelo Mais Alto, ainda dentro desta 1ª.
edição do Livro: “TEORIA DA MEDIUNIDADE”,
pela Editora Allan Kardec, de 2011, como se não
fosse suficiente todo o cortejo de evidencias-chaves
que testemunhamos mais atrás, em episódios
mediúnicos diversos que nos envolveram até às
entranhas da alma (risos), veremos agora, em
destaque, que a página inicial: que nos traz o #
647, desta emblemática passagem já nos oferece os
elementos-chaves que nos faz (re) evocar a atual
VOLTA de São Luis IX, da seguinte maneira:
- 4 + 6 = 10: O exato dia (10) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
- Nos # 6 ... & 4, não teríamos aí, ajustando-se aos
elementos anteriores (aos # 10 & 7...): O exato ano
de (19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho
(São Luis IX)?!...
_________________

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas
Sucessivas de São Luis IX!
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Precisamos estar atentos de que, aqui, além de
estarmos tratando da Imortalidade da Alma, não
há como deixarmos de levar em consideração o fato
de os elementos-chaves que estamos encontrando,
sempre de maneira universal, força-nos aceitar a
ideia-básica,
, das Vidas Sucessivas de
São Luis de França, e não poderíamos considerar
outra hipótese, já que se existe um Poder Superior
que produziu todos estes fatos: numéricos, literários
& editoriais, sem contar as imagens & gravuras de
época que retratam as suas existências passadas,
presente ou futuras, mesmo que muitas vezes
somente retratadas pela inspiração de seus autores,
que eleva a condição humana à uma vida toda mental
e essencialmente sentimental, para nos assegurar
a nossa condição de deuses, segundo Jesus Cristo,
há também um controle organizado, mesmo que
oculto, que nos reforça a Lei da Reencarnação,
pelos fatos que temos sistematicamente apresentado
pela nossa Decodificação!!

100

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

_________________

Agora,

caro leitor, vejamos o que poderemos

encontrar a partir da palavra-chave: Inúmeros,
que aparece no texto de Zalmino:
- Palavra: Inúmeros, numa contagem de ida,
apenas levando em consideração esta específica
passagem..., na pág. 647: 82.
- Palavra: Inúmeros, numa contagem de volta,
apenas levando em consideração esta específica
passagem..., na pág. 647: 19.
Parece, que cada vez que a gente vai investigando,
e isto é certo, mais um fenômeno vem a ocorrer, de
maneira que nos deixa fascinados e comovidos por
tamanha maravilha do Alto:
Temo os # 8 + 9 = 17... Quando, temos: O exato
dia (10) e o mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
_______________
Temos os # 3 (1 + 2) + 7 (dos # 3 + 4, do # do
Capítulo 34 em estudo)...
Que, racionalmente, nos dão o seguinte quadrochave para a nossa Decodificação:
- 7 + 3 = 10: O exato dia (10) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
_________________
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Mas, creio que possamos avançar mais a partir de
todos os elementos que encontramos nesta página,
da seguinte maneira:
- 82 (ida) + 19 (volta) + 647 (o # da página em
estudo!) = 748...
Inicialmente, quanto ao simbólico # 7, que aí volta
a aparecer, aparentemente, isolado, vejamos que
ele apenas perece estar isolado... lembremos que
ele também se destacou num estudo mais atrás de
maneira que ele nos dirigiu para o Capítulo # 17,
então, podemos vê-lo como um gatilho para a atual
VOLTA de São Luis IX, sem dúvida alguma!!
_______________
Enquanto, que, também temos, do resultado de
# 748.
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de São
Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 8: O exato mês (8) de agosto, da morte de São
Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
_________________

“Tudo se liga na obra da criação.”
– Allan Kardec
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao
estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).

_________________

Os ‘Números de Deus’ pelas Vidas
Sucessivas de São Luis IX!
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_________________

Mas, creio que possamos avançar mais a partir de
todos os elementos que encontramos neste Capítulo
(34), LEVITAÇÃO, & página (647):
- 82 (ida) + 19 (volta) + 647 (o # da página em
estudo!) + 34 (o # do Capítulo em estudo!)= 782...
Que, tranquilamente, poderemos interpretar da
seguinte maneira:
- 8 + 2 = 10: O exato dia (10) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
_________________

São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho:

Duas Almas, mas úm só Espírito!!
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_________________

A Palavra dos Mestres Espirituais acerca da
pesquisa mediúnica de Laboratório,
pelo menos com São Luis IX!!

Mais do que qualquer outra pessoa, os próprios
médiuns, quando percebem e observam estes
variados fenômenos ocorrerem consigo mesmos,
sabem ou deveriam saber que será algo difícil fazer
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com que outras pessoas, mesmos os familiares mais
próximos e os seus amigos mais dedicados, creiam
em tais acontecimentos caso eles mesmos não
tenham tido a grata oportunidade de presenciá-los
acontecendo..., a não ser, é claro, que eles já nutram
pelo médium-amigo uma confiança legitima na
própria natureza do seu caráter, daquilo que eles já
venham realizando em relação a sua melhoria como
ser humano e a sua sincera vontade de realizar o
verdadeiro bem às demais pessoas, pois que aí,
entrará em jogo a questão moral de cada sujeito, e
eu digo isso pelo fato de muitas destas ocorrências
transcendentais, ou quase em sua totalidade, salvo
engano, geralmente acontecerem ‘na calada da
noite’, quando o sujet se encontra, na solidão do seu
lar, ou em qualquer outro local onde ele se encontre
mais disponível para dar atenção aos graves avisos
Celestes!...
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E dessa maneira, salvo algumas raras exceções,
tem acontecido em relação a mim mesmo, visto que
quando eu mais me encontro em sofrimento solitário,
ou em alguma atividade particular de estudo,
exatamente, é quando os Benfeitores e os demais
Espíritos Amigos mais me permitem testemunhar,
por intermédio de mim mesmo, tais ocorrências
maravilhosas do Mundo Psíquico, mas, em todo o
caso, eles mesmos, os meus Guias e Mentores da
Vida Maior, jamais se distanciaram da necessidade
de, quando fosse o caso, participarmos juntos de
pesquisas de Laboratório, perfeitamente controladas
pelos sérios investigadores acadêmicos do nosso
Brasil, mais especificamente com estes, pelo fato
de como nenhum outro terem as condições técnicas
de gravarem em imagens e áudios, por exemplo,
tudo o que venha a acontecer durante tais encontros
científicos-espirituais, autorização que eles me dão
com a intenção de salvaguardar a minha palavra
mediúnica, quanto a de oferecer material de análise
aos pesquisadores da Alma Humana, que possa,
mesmo que de uma maneira muito singela, fazer a
Ciência Espírita avançar a partir do que existe hoje
em dia de aparelhagem técnica!!
Claro, que, a partir da autorização dos meus Guias,
sobre a minha participação em tais consultas ao
Além-Túmulo, eu não esteja assegurando o sucesso
de qualquer coisa, mas, sem dúvida, que isto tudo
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poderá desaguar em sucesso, sim, caso façamos o
certo e mereçamos esta benção do Mais Alto...

“O primeiro médium de materialização de quem se pode afirmar
tenha sido investigado com cuidados científicos foi a jovem
Marthe Béraud (Eva Carrière). Em 1903 foi examinada, numa
série de sessões na Vila Carmem, em Argel (possessão
francesa), na residência do General Nöel, pelo Prof. Charles
Richet. E foi a sua observação do material esbranquiçado que
saia da médium que o levou a criar o vocábulo
ECTOPLASMA...”
(Carlos Bernardo Loureiro, “AS MULHERES MÉDIUNS”, p. 234,
3ª. edição – 1ª. reimpressão –, Editora da FEB, 8/2008).

Evidentemente, que tudo muito bem preparado
para que a minha saúde não venha sofrer qualquer
dano físico ou mental, quando aí entrará em cena a
necessidade de também termos presente alguns dos
veneráveis companheiros de nossa Doutrina, caso
estes estudos venham realmente a acontecer!...
_________________
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_____________

ESTAMOS DESVENDANDO
OS CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS,

PELA OBRA DA DOUTRINA ESPÍRITA,
SOBRE A ATUAL VOLTA DE SÃO LUIS IX!!

_____________
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_____________

_____________



“Mas até os cabelos da vossa cabeça
estão todos contados.”
(Lucas 12:7)
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As Reencarnações de

São Luis IX
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Antoine-Laurent de Lavoisier
(Paris, 26 de agosto de 1743 — Paris, 8 de maio de
1794) foi um nobre e químico francês fundamental
para a revolução química no século XVIII, além de
ter grande influência na história da química e na
história da biologia. Ele é considerado na literatura
popular como o "pai da química moderna". Foi eleito
membro da Royal Society em 1788.
É amplamente aceito que a sua maior conquista na
química foi mudar tal ciência de uma perspectiva
qualitativa para uma quantitativa. Porém, Lavoisier
é mais lembrado pela descoberta do papel do
oxigênio na combustão refutando a teoria flogística
e por ter enunciado o princípio da conservação da
matéria (apesar de o russo Mikhail Lomonossov têlo feito 14 anos antes).
Além disso ele identificou e batizou o oxigênio
(1778) e o hidrogênio (1783), ajudou na construção
do sistema métrico, escreveu a primeira lista de
elementos químicos e colaborou na reforma da
nomenclatura química. Ele previu a existência do
silício (1787) e também foi o primeiro a estabelecer
o enxofre como um elemento (1777) ao invés de
um composto. Por fim, ele descobriu que apesar da
matéria mudar sua forma, a massa continuava a
mesma, o que mais tarde ficará imortalizado pela
frase popular:

“

“Em uma reação química feita em
recipiente fechado, a soma das massas
dos reagentes é igual à soma das massas
dos produtos.”

”

Lavoisier foi um membro poderoso de diversos
conselhos aristocratas e foi administrador da ferme
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générale, agência ligada ao governo e responsável
pelo recolhimento de impostos. A ferme générale foi
um dos componentes mais odiados do antigo
regime devido ao lucro confiscado as custas do
Estado, a discrição dos termos dos seus contratos e
da violência dos seus agentes armados. Todas essas
atividades políticas e econômicas possibilitaram o
financiamento das suas pesquisas científicas. No
auge da revolução francesa, ele foi acusado de
fraude e por vender tabaco adulterado, e foi
guilhotinado.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier

______________
Esta, dentre inúmeras outras, fora uma das
existências passadas de
,
personalidade mediúnica que vem sendo motivo da
atenção e do estudo por parte dos Espíritos
Superiores da

Falange da Verdade,

para que a

atual VOLTA do Espírito São Luis IX, ele mesmo,
seja tratada como uma obra que venha a ajudar a
comprovar a Lei da Reencarnação, quando tivemos
a oportunidade de já ter Estudado sobre este mesmo
assunto em alguns dos nosso Livros anteriores, com
destaque para o Livro # 6 – VOLUME # 1 (com 299
págs.).
Que já pôde estudar esta Coleção em 3 Volumes:
“São Luis IX”, terá verificado que investigamos a
vida passada de Vivaldo (São Luis IX) como Lavoisier,
segundo alguns elementos que tivemos a ideia de
reviver dos fatos que à época tínhamos em mãos,
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mas agora, creio, que devamos fazer um estudo com
bases em outros elementos...
______________
Peguemos os dados do nascimento e da morte
de Lavoisier, e façamos uma rápida conexão com a
vida de Vivaldo P. S. Filho, e vejamos no que vai
dar:

(Paris, 26 de agosto de 1743 —
Paris, 8 de maio de 1794)... segundo acessado da fonte
Wikipédia, em 21/09/2020.

- Ano do Nascimento de Lavoisier: 1743.
- Ano do Nascimento de Vivaldo: 1964.
De uma data somada a outra, temos: 3.707 como
resultado-chave, trazendo-nos de volta o seguinte
esquema, até então oculto:
- 7 + 3 = 10: O exato dia (10) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
_______________
E mais:
- Ano do Nascimento de Lavoisier: 1743.
- Ano da Morte de Lavoisier: 1794.
De uma data somada a outra, temos: 3.537 como
resultado-chave, fornecendo o seguinte esquema,
que até então se encontrava oculto, mas que agora
nos sugere algo, no mínimo, surpreendente:
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- 7 + 3 = 10: O exato dia (10) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
_______________
Enquanto que o elemento # 8 (do resultado acima:
3.537!..., ou seja, da soma dos #: 5 + 3), que
parecem se encontrar isolados no que diz respeito
aos # chaves que compõem a atual VOLTA de São
Luis IX, novamente nos direciona para, por meio
dele mesmo, no seu passado:
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de São
Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 4 + 4 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
_______________
E mais:
- Ano do Nascimento de Lavoisier: 1743.
- Ano da Morte de Lavoisier: 1794.
- Ano do Nascimento de Vivaldo: 1964.
De uma data somada as outras, teremos: XXXX
como resultado-chave...,
Mas porque isto?!...
Bem, me parece que este cálculo fica impreciso
sem a data da desencarnação de Vivaldo P. S. Filho,
enfim, alguma coisa não se ajusta e atrapalha nesta
versão da investigação!! Por isso, deixaremos este
quadro para quem tiver como consultar após a minha
desencarnação.
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_______________

Mas

a coisa mais surpreendente de todas que

encontramos, além das maravilhas que vimos acima,
conectando a vida e a morte de Lavoisier com a
minha atual existência, veremos agora, da seguinte
maneira:
- Ano da Morte de Lavoisier: 1794.
- Ano do Nascimento de Vivaldo: 1964.
De uma data a outra, pela desencarnação de um
(Lavoisier) até reencarnação do mesmo Espírito,
mas em outra personalidade (Vivaldo P. S. Filho),
temos: 170 anos como resultado-chave, trazendonos de volta o seguinte esquema, até então oculto:
- 10x o # 10: O exato dia (10) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 10x o # 7: O exato mês (7) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
_______________________
“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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Mas vocês pensam que a coisa toda fica somente
por aí?...

Não, meus irmãos de crença Imortalista, temos
mais alguns apontamentos a partir dos fatos da vida
e da morte de Lavoisier, em conexão perfeita com
a vida atual de Vivaldo, da seguinte maneira:
____________________

(Paris, 26 de agosto de 1743 —
Paris, 8 de maio de 1794)... segundo acessado da fonte
Wikipédia, em 21/09/2020.

-

Dados do Nascimento de Lavoisier: 26 + 8

(agosto) + 1743 = 1.777.
Quando temos, pelo menos:
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
_______________
E ainda:
- Dados da Morte de Lavoisier: 8 + 5 (maio) +
1794 = 1.807.
Quando temos, pelo menos:
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
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_______________
Enquanto que o elemento # 8 (do resultado acima:
1.807!), que se encontra aparentemente isolado no
que diz respeito aos # chaves que compõem a atual
VOLTA de São Luis IX, novamente nos direciona
para, por meio dele mesmo, no seu passado:
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de São
Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 4 + 4 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
_______________
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_______________

E o que vocês acham de verificarmos estes fatos
das Vidas Sucessivas de São Luis IX em relação a
sua encarnação futura como Lavoisier?!...
Vejamos:
____________________

(Paris, 26 de agosto de 1743 —
Paris, 8 de maio de 1794)... segundo acessado da fonte
Wikipédia, em 21/09/2020.

- 26 + 8 (agosto) + 1743 + 8 + 5 (maio) + 1794 =
3.584.
Que podemos tranquilamente deduzir da seguinte
maneira:
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de São
Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São
Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
_______________
Enquanto que o elemento # 8 (do resultado acima:
3.584!... ou seja, dos #: 3 + 5!), que se encontram
aparentemente isolados no que diz respeito aos #
chaves que compõem a atual VOLTA de São Luis
IX, novamente nos direciona para, por meio dele
mesmo, da seguinte maneira:
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de São
Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 4 + 4 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
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_______________
Estamos nos servindo de alguns fatos históricos
que haverão de serem auxiliados por elementos de
natureza literária & editorial, quando for o caso, para
que este breve Esquema das Vidas Sucessivas de São
Luis IX possa continuar a sua caminhada de oferecer
ao Plano Material as chaves para o conhecimento de,
pelo menos, uma parte dos Segredos da Criação
no que diz respeito a Decodificação Espírita...
De qualquer maneira, o que acabamos de ver foi
algo que nos maravilha pelo inusitado, com uma série
de intrigantes & sugestivos resultados repetitivos
que, pelo menos, nos dão a certeza de que existe sim
algo de muito importante por detrás de todos estes
fatos, e como se costuma dizer por aí:

CONTRA FATOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!!
_______________
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______________

Se a maioria destes irmãos, primeiramente, tem

“

aguardando a manifestação das mentalidades mais
sábias e cultas da Doutrina, a favor ou contra,
deixando a parte que lhe cabe realizar a cargo da
universalidade dos outros, para conceber-nos algum
tipo de confiança, sem problema, entretanto, antes
de tudo, devemos observar que esta que estamos
apresentando, desde junho do ano de 2015, tratase da UNIVERSALIDADE DE DEUS, que tem
operado de maneira oculta sobre as cabeças
humanas por meio da Obra do Espiritismo quanto
da Bíblia Sagrada (O Antigo e O Novo
Testamentos), como temos testemunhado por meio
de uma infinidade de resultados repetitivos,
embora a simplicidade da nossa própria capacidade
psíquica e moral, a de Vivaldo e a dos seus Guias e
demais Amigos Espirituais, assegurando a
questão científica do caso.”

______________
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Vivaldo P. S. Filho: Os fatos da Matemática de
Deus asseguram: A Reencarnação de São Luis IX.
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_____________
“Afora tu mesmo, ninguém te decide o
destino”.
– André Luiz (por Chico Xavier)
Copyright 1999-2003: Instituto André Luiz.

_____________
Como vemos, a Decodificação Espírita vai
seguindo e avançando de maneira que não nos deixa
margem para duvidarmos de sua autenticidade moral
e nem tão pouco cientifica, pois os fatos que são
apresentados tem como base os elementos-chaves
que dizem respeito a vida e a morte de São Luis IX,
quanto a vida de Vivaldo, absolutamente ajustados
dentro de obras mediúnicas e de pesquisa das mais
respeitáveis dentro do nosso próprio ambiente
doutrinário, e por esta lucida razão é que devemos,
pelo menos, lhe dar algum credito, não por causa de
minha participação, quando sabemos que tudo, pelo
menos em quase sua total maioria, vem da parte dos
Espíritos de Luz, mas porque, aqui, existe algo de
muito especial, que, fundamentalmente, tem a ver
com o Cristo de Deus, que comanda a vida planetária
em seu conjunto de criaturas e de sociedades, ainda
tão necessitadas de sentir e realizar o Bem, não como
nós desejamos, mas como Ele nos Ensina!...

Vivaldo P. S. Filho
Sob a Inspiração de W. Krell
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, agosto – setembro de 2020)

122

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

Nota do médium: Para quem nos acompanha há
mais tempo, não é novidade que em muitos quadros da
Decodificação do Espiritismo, senão em todos, algo
nos remete a outros capítulos, páginas e/ou versículos,
quando no caso da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo
Testamentos), fazendo-nos compreender que existe,
sim, uma consequente orquestração por cada obra da
Codificação Espírita, por exemplo, que se unem por
elos invisíveis e ocultos, cabendo a cada estudante ou
investigador do tema fazer o seu próprio trajeto
numérico, literário & editorial para que os grandes
mistérios desta intrigante história (matemática) de luz a
respeito de São Luis de França, por exemplo, já que
outras belas Personalidades também são tratadas em
nossos modestos apontamentos e que também tem
haver com a futura VOLTA de Nosso Senhor Jesus
Cristo pelo Quarto (4º.) Milênio da Era Cristã,
possam ser devidamente revelados e compreendidos por
todos aqueles que anseiam por Amor e Instrução,
assim como acabou de nos orientar o querido Espírito
André Luiz, que foi a reencarnação do Dr. Demeure,
o Médico Espiritual do Codificador.

_______________
É sempre com muita alegria no coração que volto a
psicografar, e a cada novo Livro que produzimos a
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felicidade aumenta ainda mais (risos), visto que este
esforço realizado
, como os meus
Benfeitores Espirituais costumam me afirmar, tem como
objetivo principal trazer aos corações da Terra Material
o pensamento de Jesus, que acima de tudo nos pede que
amemos a Deus, e realmente não existe possibilidade de
amarmos a Deus sem que realizemos a Caridade aos
que, mais do que a gente, estão sofrendo pela fome,
pela falta de remédio, pelo frio que estão sentindo pela
falta de roupa e cobertor, pela tortura da solidão, que
certamente maltrata mais do que a própria fome, já que
não podemos nos esquecer de que Kardec afirma que as
dores morais são acerbas na Vida Espiritual, que não
podemos ainda fazer ideia do que seja realmente sofrer
por arrependimento de não ter feito o bem quando havia
a possibilidade e a necessidade para isto!...

_______________
Um outro ponto que eu me sinto na necessidade de
voltar a comentar com o leitor e a leitora, foi aquele em
que eu pude relatar algumas das minhas experiências
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emotivas com as mulheres, ou algumas das mulheres
que passaram pela minha acanhada existência terrena,
o que acabou desaguando mais tarde, quando eu já me
encontrava na condição de médium ostensivo de efeitos
físicos, nesta atuante e muito generosa Assistência das
Entidades-Femininas em meu benefício psicológico,
por exemplo, já que, sob vários aspectos, a Sexualidade
abrange vários espectros de nossa vida sentimental e
emotiva, social e familiar, pois bem, tudo isso vindo de
encontro ao que temos aprendido pela Doutrina Espírita
em relação ao fato de, a rigor, sermos Espíritos Imortais,
independentemente de hoje estarmos na condição de
homem ou de mulher, ou seja, não é uma questão de
gênero a nossa real felicidade, mas uma questão de
sabermos viver bem, seja numa ou noutra condição,
enfim, precisamos compreender que tanto a mulher
quanto o homem, por exemplo, tem a responsabilidade
de levar ao seu companheiro ou companheira, a despeito
de termos qualquer gosto sexual, a tranquilidade de
espírito que todos buscam, ou pelo menos deveríamos
buscar!...
Tanto o homem quanto a mulher, segundo podemos
deduzir pelos fatos da História humana, tem a
capacidade de proporcionar ao outro a alegria e a paz
que tanto ansiamos ou o inferno ao qual, nos dias de
hoje, tanto vemos uns e outros passarem, por isto que
devemos estar atentos ao chamado de Jesus Cristo, na
sentença: “Amai-vos uns aos outros como eu vos

amei.”
Particularmente, eu não acredito que a mulher seja a
parte mais frágil da história humana, visto que, segundo
EMMANUEL, pelo Francisco C. Xavier, em uma de suas
grandiosas obras mediúnicas, já nos alertou: “A mulher
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tem a capacidade de acabar com todas as guerras
no mundo.”
É pouco ou querem mais? – Risos.
Bom estudo a todos!
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium
espírita com 24 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros
(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,
na lembrança evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA
RECEBESTES.”
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 2___

Ainda as palavras

que comovem
_________________
M. C. Bom dia, meu amigo Vivaldo... Parabéns, por mais este
livro – ela se refere ao nosso Livro # 128 – tão abençoado
e com tantos ensinamentos vindo da Espiritualidade Maior
para nos dar uma sacudida ou um puxão de orelhas... eu estava
precisando... rsrsrs.
Amei o diálogo entre André Luiz e o Evangelista João, assim
como o de São Lucas e todos os outros... foram ótimos para o
meu entendimento.
Parabéns e GRATIDÃO a todos por essa bênção e que Jesus
abençoe a todos nós.
Fiquem com meu abraço carinhoso de reconhecimento pelo
bem que vocês tem feito em prol de todos nós.
Beijos no coração.
_________________
Bom dia, querida M.!
Tenha certeza de que as suas palavras são ouvidas
e sentidas tanto por mim quanto pelos nossos
Benfeitores da Vida Mais Alta, que reconhecem o

coração, verdadeiramente, interessado em se
elevar para Deus, visto que, geralmente, nada lhes
escapa, mentalmente falando, da análise e da
observação quando a questão é a nossa melhoria ou
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o nosso atraso espiritual, na lembrança de que o
Espírito André Luiz, pelo amado Chico Xavier, em
sua

maravilhosa

e

instigante

obra:

"NOS

DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE" (pela Editora
da FEB), nos revelou a existência do Psicoscópio,
um aparelho muito utilizado pelos Agentes Espirituais
do Bem para 'nos medir as boas ou más intenções',
por exemplo, e por esta razão, creio, que devamos
sempre louvar as boas obras do Espiritismo para que,
de verdade, possamos passar para os outros aquilo
que realmente já está dentro de nós mesmos, sem
que tenhamos de passar 'alguma vergonha' (risos)
pelo fato de não estarmos sendo honestos, de

Verdade...

São João Batista, segundo temos conhecimento, aparece no
Espiritismo como o

Espírito da Verdade.
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Enfim, celebro a sua alegria com o desejo sincero
de lhe ver cada vez mais evoluindo para o Cristo,
reconhecido pela sua grande generosidade em nos
aceitar os Ensinos, que vem do Mais Alto, que tanto
prezamos, sim, porque se estamos ensinando
alguma coisa boa, em termos de Ciência, Filosofia e
Religião para a Vida Imortal, certamente que
também estou na condição do aluno bisonho que
busca, pelo mesmo ensino, o auxílio educativo para
si mesmo...
Como dizem por aí, estamos todos ensinando e
aprendendo alguma coisa, quando o Mestre Maior
para todos nós será sempre Jesus de Nazaré,
segundo o reconhecemos pelo Espiritismo!...

Que Oxalá lhe pague, querida M., por tanta
gentileza e consideração ao nosso modesto esforço
mediúnico, no de, também, abençoar pelo Amor e
pela Instrução!...
_________________

Vivaldo P. S. Filho
Sob a Inspiração de W. Krell
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 16 – 19 de setembro de 2020)
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Nota do médium: Como temos dito no decorrer de
Livros seguidos, pelo menos de algum tempo para cá,
tem sido por uma questão de reconhecimento e de
permanente gratidão a quem nos escreve e vem se
manifestando pelo nosso Perfil & Página do Facebook,
por exemplo, que temos lhes dado espaço em nossa obra
mediúnica, para podermos lhes trazer para mais
próximo do nosso humilde esforço espiritual, para
que de alguma maneira elas e eles, que já nutrem algum
carinho pelo que temos produzido mediunicamente,
possam fazer parte desta benção literária que vem do
Plano Espiritual Superior e que tem se derramado sobre
as nossas cabeças.

_____________

Se não for demais, eu constaria de pedir a cada leitora
e leitor que, se possível, divulgue os nossos atuais
mais de cem (100) livros mediúnicos (virtuais)
entre os seus familiares e amigos – até a presente data,
os nossos Livros Gratuitos (em arquivos PDF) estão
sendo acessados em 36 países, segundo os dados que
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temos acessado em nosso ‘Site Espírita’, site este que
vem sendo disponibilizado pelo Desenvolvedor de Sites
Gratuitos Wix! –, para que o Espiritismo possa avançar
no Plano Material sempre com aquele toque de amizade
que tanto empolgava os doces cristãos primitivos, aliás,
nos dias atuais de pandemia o que mais estamos
necessitando, além de fazermos a urgente caridade
material aos que mais necessita, é realizar a benção
da caridade moral, em forma de livros que edifiquem a
alma das pessoas, na lembrança do que, certa vez, o
grande Emmanuel disse (O Consolador, Chico Xavier,
FEB): “O homem precisa mais de luz do que de
pão.”
Não podemos deixar passar a rica oportunidade que o
Senhor nos dar agora, para ajudarmos a promover a
grande Obra da Doutrina Espírita, já que toda ação
que venhamos a realizar no Bem haverá de nos retornar
ao Espírito como uma luz divina que nos socorrerá a
própria existência, em qualquer parte dos Universos de
Deus que estejamos.
Afinal, aqui, como em qualquer parte, estamos todos
aprendendo e trabalhando para o Cristo.
Não é mesmo, minha gente?
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________________
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O Prefácio da amiga

Como a Vida precisa ser vivenciada pelos Espíritos
“como se não houvesse amanhã”, vamos nos
entregando de corpo e alma na produção dos Livros
que tanto tem nos tocado a alma, não somente pelo
fato de estarmos pessoalmente imbuídos de lhes
produzir, pela bondade do Senhor e pelo interesse do
nosso médium Vivaldo de continuar servindo-se de
suas múltiplas faculdades psíquicas para a produção
do que, por ele mesmo, tem sido motivo da atenção
da parte de muitas pessoas no Brasil e no exterior,
que, assim como nós mesmos, tem buscado alguma
‘novidade’ em termos de Espiritismo que possa lhes
retirar daquela faixa meio que ortodoxa, do que
parece ou parecia ser irretocável, para que assim
se movimentem na direção de Novos Horizontes, sem
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receios que possam lhes frear a ânsia por coisas
novas!...
E não vemos nada de mais nisto, até porque os
Universos, infinitamente espalhados pela Eternidade
de Deus, parece nos convidar a cada instante para
que lhe desfrutemos dos grandes segredos!...
Para os Espíritos do Senhor, o que importa mesmo
neste encontro de luz, onde vemos tantas Entidades
luminosas se prontificarem a enviar mensagens de
esclarecimento e amor para os Seres terrenos, é a
vontade que vemos entre os que já estudam a nossa
obra de se melhorarem por meio do sentimento
elevado, sim, porque o que temos mais insistindo
entre os irmãos e irmãs que nos acompanham a
tarefa tem sido na necessidade de que todos temos
de: amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao
nosso próximo como a nós mesmos!...
Neste Livro # 129, temos o prazer de voltar a lhes
apresentar a Mensageira das Altas Esferas W. Krell,
que já tivemos a oportunidade de afirmar ser o
mesmo Espírito Cárita, e por isso é que deixamos o
nosso leitor a vontade para que, de seu coração
amigo e sempre generoso conosco, reflita em tudo o
que ela nos ensina, porque ela realmente vem da
parte de Deus, assim como a nossa obra inteira!...
Que Oxalá nos guie em mais este Estudo.

Veneranda
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 22 de setembro de 2020)
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Nota do médium: Esta querida Benfeitora Espiritual,
que ao lado de Chico Xavier, e dentre outros, dirige as
minhas faculdades mediúnicas, e cada vez que ela se
manifesta a minha mediunidade me deixa com o coração
saltando de alegria, por verificar que ela continua me
seguindo os passos, procurando me ajudar e de todas as
maneiras me encaminhar pelos caminhos seguros do O
Evangelho Segundo o Espiritismo.
Que o Cristo lhe abençoe.
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PRIMEIRA PARTE

W. Krell Entrevista

__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha &
Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos
(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande
Eurípedes Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual
do nosso orbe planetário.

Trazendo

do Plano Espiritual, de onde na sua
generalidade eles residem e trabalham, da referida
9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica
obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André
Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de
Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora
IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
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A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis
Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera,
numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho,
que nasceu e reside atualmente na Cidade de São
Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os
Santos), Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do projeto em andamento estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9)
de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo
mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro livro (ebook) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos
Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis
Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em
obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi
produzido em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo
Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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Um diálogo amigo entre os Espíritos de
W. Krell (o mesmo Espírito Cárita!)
e o do seu convidado
de luz:

São Nicolau



_____________

Entrevista, gentilmente, concedida por este
querido Benfeitor da Vida Maior,
no dia 21 de setembro de 2020,

ao gracioso Espírito de W. Krell,
no Lar do médium Vivaldo P. S. Filho.

_____________
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1)

Querido Benfeitor! Antes de darmos início a
este nosso despretensioso bate-papo, gostaria
de lhe reder a minha gratidão profunda por ter
aceitado o nosso convite de vir ao nosso
encontro, quando sabemos o quanto deve ter
a fazer, especialmente numa época como esta,
quando nos encontramos pertinho do Natal
de Jesus, mas aproveitando esta evocação
mais do que natural do Nascimento de Nosso
Senhor, lhe pergunto se, para o amigo, existe
algum inconveniente que esta data que tanto
veneramos na Cristandade seja, de alguma
maneira, confundida com os interesses do
mercado e do comercio humano?

R-

Minha doce Irmã! Eu é que tenho muito

o que lhe agradecer por tamanha estima e
consideração a minha pobre Alma... Mas, não
desejando perder tempo, vou direto para a sua
resposta...
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Então, em nada isto pode ou poderá me deixar
em desconforto, quando sabemos que por esta
exata época, quando as Criaturas humanas se
encontram mais próximas do Natal, muitas e
muitas pessoas de todas as partes do Plano
Material começam a pensar no que dar ou
oferecer, como presente do seu próprio
coração, aos que, geralmente, estão mais
próximos de sua mais dedicada atenção,
embora não possamos desconsiderar que,
também, acabam sendo tocadas em alguma
medida palas demais pessoas que, sequer,
avaliam como estão de verdade, mas que
certamente se encontram desesperadas para,
por sua vez, poderem também receber alguma
coisa, ‘de presente’, que possa lhes alegrar a
própria alma no Natal que todos nós, ou quase
todos nós, prezamos, naturalmente que por
reconhecermos nele uma oportunidade a mais,
e toda especial, pelas irradiações deliciosas
que partem de todas as mentes que já nutrem
algum tipo de esperança numa vida feliz, de
podermos nos encontrar ou nos reencontrar de
maneira mais próxima dos que amamos...
Por isso, minha terna Cárita, estamos sempre
reconhecidos a cada coração que já vive o
Cristo mesmo que somente uma vez por ano,
valendo lembrar que isto representa para os
Espíritos Amigos como um real tesouro do
Céu, quando descobrimos aqui e ali uma Alma
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que começa a vibrar na mesma sintonia do
Senhor, aliás, não foi Ele mesmo quem nos
afirmou que todos nós haveríamos de fazer
parte de um só rebanho (Seu)?..., então,
quando qualquer pessoa começa a se sentir
tocada pela abençoada Luz do Natal, mesmo
que somente entregando um único presente
material a um único familiar, talvez a um
amigo, quem sabe, porque “os brutos
também amam” (risos), certamente que
esta mesma pessoa começa a dar os seus
primeiros passos na direção de uma vida muito
melhor, já que o amor é assim mesmo, ele vai
nos pescando como se fossemos um pequeno
punhado de sardinhas malabaristas, tentando
fugir das armadilhas do pescador, embora
nem sempre conseguindo: PARA A NOSSA

FELICIDADE!... Já que o
!!!
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Como nos diria Chico Xavier, em relação a ele
e a vida em volta da gente:
- “Tudo é uma festa!...”
Honestamente falando, não temos notícias de
qualquer pessoa na face do Planeta, mesmo
em suas Dimensões Espirituais mais atrasadas
moralmente, que passando por esta ocasião
tão bela, de alguma maneira, como por meio
de um suspiro divino a lhes tocar as entranhas
do Ser, não se veja sentindo a influência dos
fluidos abençoados da Solidariedade e da
Santa Caridade, embora nem sempre se
deixem perceber tocados por este êxtase tão
prazeroso a todos os Espíritos, mesmo a
aquelas e aqueles mais ou menos endurecidos
moralmente, sim, porque antes de caírem em
desgraça, mesmo que de uma maneira
temporária – porque o Inferno da gente
acaba quando o Céu do Bem Maior começa a
tilintar nos sinos sagrados do nosso coração,
como se estivesse a nos bater às portas da
nossa própria existência para nos presentear
com a divina presença do Amor!... –, podem
ter sido Criaturas bem melhores do que nós
mesmos!...
2)

Afinal de contas, caro Mentor! O ‘Papai Noel’
existe ou não existe? – Risos.
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R – Eu duvidar da existência do Santa Claus,
seria o mesmo que me considerar um nada
absoluto, quando o nada não existe, segundo
já tomamos conhecimento pelo Mestre Allan
Kardec...

Não tenho como negar que ele exista sim, e
não somente na imaginação das crianças e dos
adultos mais românticos, pois sou eu mesmo
quem vem tomando as renas para que, no
Natal, o Mundo possa ser vivido com mais
encanto e um pouco mais de alegria, com mais
beleza e muito mais abraços, abraçando-nos
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uns aos outros em Nome do Senhor, e
deixando em cada Lar, quando ele exista na
vida dos meus irmãos terrenos, senão em
qualquer lugar, a manifestação de um Amor
Vivo, profundo, que vem da parte do Senhor
e que somente encontra parâmetros de
avaliação quando olhamos para o Universo
acima de nossas cabeças, sem limitações
meramente humanas, reconhecendo que a
partir do horizonte a frente ou acima de nossas
cabeças haverá sempre vida, vida e mais vida,
tudo sem fim, não somente vida interior, mas
também múltiplas vidas exteriores, que, de
sua parte, pressentem que iremos ao seu
encontro, ou eles ao nosso, mais cedo ou um
pouco mais tarde!...
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Afinal,

minhas amadas crianças do meu

velho coração, não foi o Cristo Amigo quem
nos sentenciou, que: “na casa do Pai há

muitas moradas” ?!... (João 14:2).

Se hoje o Espiritismo vale por um tesouro
imortal nos corações dos que já lhe adotaram
como uma Doutrina capaz de lhes esclarecer
sobre o seu infinito mundo interior, é certo que
por, meio dele, somos levados a, também,
reconhecer que ainda existe muita coisa a ser
descoberta, por
, para que
venhamos a aplicar bem todo, e qualquer,
conhecimento que Deus nos ofereça.
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3)

Sem querer tomar muito do seu precioso
tempo, grande Amigo, eu gostaria de fazer
uma pergunta que ao mesmo tempo parecenos servir como uma resposta (risos): quanto
tempo ainda haveremos de passar, até mesmo
na Doutrina, para que as pessoas creiam que
existe sim a generosa Personalidade do ‘Papai
Noel’?!... já que, assim como hoje em dia
temos conhecimento das múltiplas Vidas em
outras Esferas Espirituais além da Terra, por
exemplo, na maioria das vezes muito diversas
em sua condição fisiológica quanto social, a
exemplo dos Seres da Natureza, conhecidos
como os Espíritos Elementais, então, como
aceitar que, na condição de crentes em Allan
Kardec & Chico Xavier, por exemplo, nutramos
alguma resistência, por menor que ela seja,
na existência de uma Entidade que nada mais
tem feito aos Seres terrenos do que espalhar
pelo mundo a fora as alegrias de uma Festa

Verdadeiramente Divina?
R – A cultura literária e cinematográfica do
Planeta, pelo menos, já está a bastante tempo
se incumbindo de produzir nas mentes e nos
corações humanos uma Revelação que, por
enquanto, está ou esteve chegando pelas vias
da ficção, mas que, sem se darem conta, ao
lado das crenças imortalistas, estão mesmo é
criando as condições psíquicas, nos indivíduos
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e nas sociedades, para um breve contato,
corpo a corpo, com toda esta realidade que
lhes escapa ao entendimento.
Podemos lhes garantir que este não é um
assunto que somente interessa às crianças, ou
aos sonhadores, mas a todos os que realmente
primam por uma convivência pacificada onde
quer que se encontre, já que os Espíritos do
Além também tem as suas idiossincrasias, que
certamente lhes darão de acordo o que
haverão de lhes propiciar, até porque, num
Planeta ainda tão atrasado moralmente como
a Terra, riquíssima em agressividade e em
preconceitos, seria um desatino afirmar que
todos haverão de viver em paz, quando, de
lado a lado, caso não comecem a buscarem
conhecimento mútuo, é bem provável que por
um bom tempo a frente somente recebam
sombras aos invés de luz..., na lembrança de
que os queridos habitantes planetários vivem
e se movimentam entre faixas vibracionais, no
que podemos depreender que uma Dimensão
Espiritual qualquer, a depender do grau de
afinidade, poderá ser acionada somente pela
sua capacidade de sentir e agir.
4)

Como poderemos compreender este doce
“abraço” que o Irmão nos incentiva a dar uns
nos outros, em especial no Natal, quando
muito se sabe da extrema necessidade que
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todas as pessoas, pelo menos por algum
tempo a frente, tem de se manter em estado
permanente de atenção e cuidado consigo
mesmas e com as demais pessoas de seu
convívio, ou não, e de certo distanciamento
uns dos outros pelo fato de estarem passando
por uma agonia das mais dramáticas que
humanidade já viveu em sua história, no caso
pela pandemia da Covid-19?

R

– Eu creio que seja desnecessário tratar

deste assunto, já que ele tem sido bastante
debatido pelo nosso médium Vivaldo, quando
então, creio, que não haja mais ninguém que
seja capaz de afirmar com todas as letras que
não saiba como tratar ou lidar com a pandemia
que atualmente vem assombrando, e muitas
vezes deprimido, os meus irmãos terrenos,
mas, em consideração a sua pergunta, vamos
dizer que este “abraço” não poderia ser senão
pelo pensamento, pelo desejo íntimo de levar
a alguma pessoa, conhecida ou não, todo o
carinho e o afeto que já nutrimos dentro de
nós mesmos pela vida e pela Natureza, como
um todo...
Para ser honesto com o leu/nosso leitor, todos
devem ficar muito atentos com quem,
inclusive, mora dentro do seu próprio lar, já
que nestes casos, geralmente, são tratados de
uma maneira menos cuidadosa, acreditando
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que eles não haverão de lhes passar alguma
enfermidade, como esta, mas a questão não é
a de eles transmitirem a doença, mas, sim,
pegarem a doença de algum relapso da sua
família que, vira e mexe, anda pela cidade
inteira sem se dar conta que ele mesmo
poderá ser um vetor da Covid-19...

Cuidados especiais com os idosos.
Eles merecem, assim como as crianças.
Eis, o nosso recado.

_____________

W. Krell (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 21 de setembro de 2020)
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Nota do médium: Me valendo da memória, tudo no
DVD: “PINGA-FOGO COM CHICO XAVIER”, pela
Versátil Home Vídeo, que traz as duas entrevistas que
Chico Xavier concedeu a TV TUPI, de São Paulo, em
1971, se apresentou para mim de maneira maravilhosa,
aliás, poder ver e ouvir o Chico, mesmo que somente em
gravação, é algo de deixar o coração da gente em
pulos de felicidade (risos), tamanha a beleza de sua
personalidade, tão linda e marcante, mas uma das coisas
que eu tenho guardado em minha mente, foi o fato de
ele ter dito a um dos seus entrevistadores que, para ele,
o Chico, o
nada mais era do que um
Planeta como qualquer outro... Assim, segundo ele, e
vindo agora na minha lembrança, não haveria como se
surpreender com a notícia de haver algum tipo de vida
em outros orbes do Universo, já que na condição de
médium, evidentemente que pela sua vidência, os Seres
do Outro Mundo já faziam parte de sua realidade...

Que Oxalá o abençoe, e ao querido Espírito de São
Nicolau pela Entrevista que ele nos ofereceu, como que
nos antecipando a divina beleza do Nascimento de
Jesus!
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_____________
Em tempo.
Eu não vou mentir, quando eu passei a psicografar a
sua resposta a questão # 4, estremeci por dentro, pois
ia vendo como ele, assim como dever ser com outros
Espíritos Superiores, tem uma personalidade bastante
forte, marcante, de modo que, praticamente, havia se
insurgido, na condição de estarmos encarnados, diante
da nossa enorme incapacidade de fazer as coisas da
maneira certa, não, necessariamente, por falta de
condições físicas e materiais, mas por desleixo para com
as coisas que nos dizem respeito à melhoria espiritual,
se negando a nos tratar como criancinhas de colo,
psicologicamente falando, preferindo silenciar sobre
a responsabilidade que carregamos sobre os próprios
ombros no que diz respeito ao cuidado que devemos ter
na pandemia...
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Certa vez, eu li em um determinado livro espírita, não
me recordo o seu autor espiritual e nem do seu médium
encarnado, que: “quem tem pena é galinha.” Ou seja,
meus irmãos e irmãs de crença, por mais que os Amigos
Espirituais velem pela nossa saúde física e mental, eles,
certamente, não gostam de ficar repetindo o mesmo
conselho para quem não sabe reconhecer o trabalho que
eles tem em nos assistir na saúde e na doença, na alegria
e na tristeza...
Isto não acontece por falta de caridade da parte deles,
o que seria um absurdo, mas trata-se apenas de uma
questão de boa lógica, aliás, como acontecia com o
próprio Allan Kardec em relação ao modo de como os
Espíritos Superiores lhe tratavam algum tempos depois
de já estar problemas de saúde física, naturalmente pelo
trabalho incansável que tinha pela causa do Consolador,
uma hora lhe incentivando ao descanso, pela saúde já
debilitada, como acabamos de mencionar, e outra hora
lhe estimulando ao trabalho que havia abraçado com
tanto zelo, enfim, como se costuma dizer por aí, os seus
Guias costumavam: “bater e assoprar”. – Quanto ao
fato de Kardec ter sofrido bastante para que pudesse vir
a desencarnar cedo, levemos em consideração que, além
de ele ter trabalhado muito pela Doutrina Espírita, até o
esgotamento de suas forças físicas, ele também sofreu
bastante por conta dos grandes dissabores que passou
por conta dos inimigos quanto dos próprios adeptos do
Espiritismo que pareciam, segundo ele, terem se feito
inimigos também da sua causa... Quem puder, procure
uma boa obra biográfica do Codificador para se inteirar
da vida pessoal, profissional e doutrinária de Allan
Kardec, aliás, uma que eu recomendo intensamente é a:
“Biografia de Allan Kardec”, por Heri Sausse, da
Companhia Editora Nacional, que teve a sua primeira
edição brasileira no ano de 2015.
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Quanto mais em relação a nós outros, que somos
ainda tão limitados nestas coisas de responsabilidade e
de disciplina?!...
Que Deus nos ampare a todos.

_____________
Em tempo II - Biografia
São Nicolau de Mira, dito Taumaturgo, também conhecido
como São Nicolau de Bari, é o santo padroeiro da Rússia,
Grécia e da Noruega. É o patrono dos guardas noturnos na
Armênia e dos coroinhas na cidade de Bari, na Itália, onde
estariam sepultados seus restos
O dia 6 de dezembro do ano de 350 é a data da morte de São
Nicolau de Mira na Turquia,[1][2] um bispo que ficou conhecido por
sua caridade e afinidade com as crianças. Devido à sua imensa
generosidade e aos milagres que lhe foram atribuídos, foi
canonizado pela Igreja Católica e tornou-se um símbolo ligado
diretamente ao nascimento do Menino Jesus. São Nicolau é
considerado um dos santos mais conhecidos da cristandade.
É aceito que São Nicolau, seja proveniente de Patara, na Ásia
Menor (Turquia), onde teria nascido na segunda metade do
século III, e falecido no dia 6 de dezembro de 350.[1] Sob o
império de Diocleciano, Nicolau foi encarcerado por recusar-se
a negar sua fé em Jesus Cristo. Após a subida ao poder de
Constantino, Nicolau volta a enfrentar oposição, desta vez da
própria Igreja. Diante de um debate com outros líderes
eclesiásticos, Nicolau levanta-se e esbofeteia um de seus
antagonistas, o heresiarca Ário.[3] Isso o impede de permanecer
como um líder da Igreja. Nicolau, porém, não se dá por vencido
e permanece atuante, prestando auxílio a crianças e outros
necessitados.[1]
A ele foram atribuídos vários milagres, sendo daí proveniente
sua popularidade em toda a Europa e sua designação como
protetor dos marinheiros e comerciantes, santo casamenteiro e,
principalmente, amigo das crianças. De São Nicolau, bispo de
Mira (Lícia) no século IV, há um grande número de relatos e
histórias, mas é difícil distinguir o que é autêntico e o que são
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lendas, que germinaram sobre este santo, cuja imagem foi
tardiamente relacionada e transformada no ícone do Natal,
chamado de Papai Noel (português brasileiro) ou Pai Natal (português
europeu)
um velhinho corado de barba branca, trazendo nas costas
um saco cheio de presentes. Nos Estados Unidos e Canadá e
na maior parte dos países anglófonos é conhecido como Santa
Claus, Father Christmas ou St. Nicholas.
É tido como acolhedor com os pobres e principalmente com as
crianças carentes, se preocupando com a educação e a moral
tanto das crianças como de suas mães.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolau_de_Mira
Acessado por Vivaldo P. S. Filho, em 19/09/2020.
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FIM DA PRIMEIRA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito

W. Krell

Com
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SEGUNDA PARTE

As Mensagens dos

__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico
Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela
querida médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo)
do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário.

Trazendo

do Plano Espiritual, de onde na sua
generalidade eles residem e trabalham, da referida
9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica
obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André
Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de
Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora
IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
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A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis
Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera,
numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho,
que nasceu e reside atualmente na Cidade de São
Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os
Santos), Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do projeto em andamento estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9)
de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo
mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro livro (ebook) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos
Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis
Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em
obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi
produzido em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo
Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de
agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente
denominado como o Rei do Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela
forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia,
adquirida na década de 50.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 1: Elvis

Presley
Existe Luz no Final
de Todo Túnel

Por mais extremas e asfixiantes sejam as nossas
dores físicas ou morais, precisamos ter confiança
de que tudo haverá de passar, porque acima de
qualquer tragédia, pessoal ou coletiva, existe um
Poder Maior que paira sobre as nossas cabeças e que,
sob hipótese alguma deixará de nos ofertar:
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- Entendimento.
- Paciência.
- Força.
- Coragem.
E todas as formas de convencimento de que Ele
não nos colocou sobre a vida humana, ou na Vida
Espiritual, sem considerar a nossa capacidade de
resistência, quando, a partir do seu coração cheio de
tolerância para com as nossas queixas e apreensões,
tocou-nos com a sua doce presença, talhando a
nossa alma com a essência do seu inesgotável amor,
para que, durante a caminhada que devemos fazer
pela Evolução de nosso Espírito, sintamo-nos como
verdadeiros deuses, passíveis de sofrer sem perder a
capacidade de resistência, obedecendo ao princípio
do atrito, que de alguma maneira haverá de nos
lapidar a luz que já dormita dentro de cada um de
nós, fazendo-nos Criaturas já, verdadeiramente,
vitoriosas mesmo quando, aparentemente, aqui e ali,
estejamos descendo por um umbral quase sem volta,
mas que apenas nos dá o tempo necessário para uma
sábia reflexão, para que, por meio de um suspiro
renovador, venhamos a acordar do triste pesadelo do
desalento e acordando definitivamente no paraíso da
Fé, da Esperança e da Caridade, assim como nos
Ensina: “O Evangelho Segundo o Espiritismo”,
que revive Jesus, o Divino Amparo de nós todos.

Elvis Presley
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 21 de setembro de 2020)
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Nota do médium: Eu devo testemunhar que, na
condição de médium, muitas vezes que tenho alguma
antecipação do que iremos recepcionar dos Amigos e
Benfeitores Espirituais...

Sim, eles fazem questão de me dar algumas diretrizes
acerca do tema que deverá ser psicografado, entretanto,
pelo menos de um tempo para cá, eles tem me
proporcionado uma série de surpresas em relação a
condução de seus graciosos e instrutivos textos, que
tanto amo psicografar, e neste caso novo de Elvis não
foi diferente, pois somente tive uma noção do que eu
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haveria de recepcionar quando ele ia transmitindo-me
psiquicamente a sua mensagem, que particularmente
me tocou fundo o coração, pois, na atual condição em
que todos nós estamos nos encontrando, pela pandemia
que assombra o mundo material, nada mais caridoso da
parte dele, por exemplo, do que nos enviar uma Carta
Espiritual como esta, que nos enleva a Alma e realmente
nos encoraja a suportar as dores humanas, sejam elas
quais forem, esperando em Deus, e pelos seus
Mensageiros Celestes, por dias, verdadeiramente,
mais felizes, sim, porque ele mesmo nos deixa claro que
as pessoas não estão no Plano Material tão somente para
sorverem dores e aflições, pela natureza moral muito
atrasada da própria Esfera em que habitamos, mas para
trabalharem pela própria felicidade, que será sempre
possível de ser alcançada quando o objetivo maior for a
felicidade de todos, então, no bem estaremos já vivendo
num pedacinho do Céu ainda na Terra!...
Não é isto mesmo?
Que Oxalá o abençoe, querido Elvis.
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Elizabeth Rosemond Taylor DBE (Londres, 27 de fevereiro de 1932 — Los
Angeles, 23 de março de 2011) foi uma atriz anglo-americana. Começou sua
carreira como atriz infantil no início dos anos 1940, tornando-se uma das
estrelas mais populares do cinema clássico de Hollywood nas décadas de 1950
e 1960. Elizabeth Taylor foi a primeira atriz a assinar um contrato milionário
com uma produtora, para estrelar o filme Cleópatra, em 1963.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor
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Capítulo # 2: Elizabeth

Taylor
Sem Caridade,
Nem Pensar! – III

7

Nós que estamos de Lado de Cá da Vida há um
pouco mais de tempo, conseguimos ter uma noção
melhor do que seja a solidão, não exatamente porque
passamos por este doloroso drama da nossa vida
emotiva neste Outro Lado, já que, quando nos
encontramos em Regiões do Espaço um pouco mais
elevadas moralmente, quase nada nos impede de
sermos felizes, mesmo que seja naquela gota tão
desejada por aqueles de nós mesmos que buscam
por ela, pela doce felicidade, onde ela ainda não se
encontra de maneira absoluta, mas porque temos a
capacidade de auscultar o que vai dentro do coração
de muitas pessoas, encarnadas ou desencarnadas,

165

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

que, cada uma a sua maneira, vai deixando
transparecer por fora o que lhes acontece por dentro
do próprio Ser, como que nos deixando livres, por
assim dizer, para lhes observar como andam os seus
segredos, e por esta razão acabamos por nos deparar
com acontecimentos pretéritos destes Espíritos,
mais ou menos angustiados pela vida que vem
levando, fazendo com que lhes passemos a
endereçar as vibrações do nosso amor, sim, porque
somente por meio de um amor verdadeiro é que as
pessoas em crise existencial conseguirão vencer a
enfermidade, vencendo-se, não solitariamente, visto
que para qualquer aventura que venhamos a realizar
no campo muito complexo de nossa Alma sempre
haveremos de necessitar da ajuda e da colaboração
de alguma pessoa da família ou amiga, que nos ajude
a buscar por um auxílio mais especializado
ainda, seja ele médico ou psicológico, sem que
desconsideremos que para uma retomada do nosso
equilíbrio espiritual no mundo, da maneira como ele
se apresenta tanto para nós quanto para os outros,
será necessário que nos sustentemos pela fé, que nos
favorece com a capacidade de vencer com Deus, que
acima de qualquer coisa nos quer ver felizes e

seguros de que: FORA DA CARIDADE NÃO HÁ

SALVAÇÃO!...
Estamos vivos para servir uns aos outros.

Liz Taylor
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 21 de setembro de 2020)
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Nota do médium: Nada mais necessário, dentro do
contexto de sofrimento que a maioria de nós vamos
passando nos dias de hoje, especialmente quando nos
encontramos sozinhos pelo mundo, sem o conforto de
um verdadeiro ombro amigo, do que uma mensagem
tão linda e necessária quando esta, com a devida
abstração de minha condição de intermediário psíquico
dela, porque quando os Espíritos Amigos começam a
falar sobre a nossa necessidade de confiar nos Poderes
do Mais Alto para vencermos todas as dificuldades que,
geralmente, o Plano Material nos dirige, fica parecendo
que eles estão alheios a condição de cada criatura
encarnada ou desencarnada em vencer ou não as suas
grandes ou pequenas dificuldades físicas, materiais e/ou
morais com ou sem a ajuda de terceiros, como se Jesus
Cristo tivesse sido algo relapso ao afirmar em seu
Evangelho que, se tivermos fé, poderemos transportar
até as montanhas de um local para o outro, sem que Ele
tivesse levado em consideração a resistência física e/ou
mental de cada indivíduo, encarnado ou não...
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E eu falo isto, porque, nestes dias de pandemia, tenho
visto determinadas pessoas religiosas crendo-se capazes
de “vencer a Covid-19”, por exemplo, sem a ajuda de
qualquer proteção individual, sem o uso de máscaras,
assustando a gente pela grande ignorância que trazem
em suas almas, visto que, por mais que tentemos lhes
alertar, não conseguem visualizar que o Nosso Pai
Celestial também, e de maneira muito especial,
opera pela Ciência, tanto a dos Espíritos quanto a dos
Homens!...
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Michael Joseph Jackson (Gary, 29 de agosto de 1958 — Los Angeles, 25
de junho de 2009) foi um cantor, compositor, dançarino, filantropo e
humanitário estadunidense. Apelidado de "Rei do Pop", ele é um dos ícones
culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores
artistas da história da música.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
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Capítulo # 3: Michael

Jackson
Observando a Vida

Eu

não posso dizer para vocês que na minha

condição de desencarnado me encontre nos dias de
hoje já completamente desprendido do Michael que
fui durante a minha última passagem pelo Plano
Material, até porque, quando já estamos vivendo
deste Outra Lado também trazemos, e mantemos por
muito tempo, alguns dos gostos que tínhamos há
algum tempo atrás, mas, graças a Deus, não tenho
tido qualquer problema com isso, pois, de minha
existência humana, eu somente trouxe as coisas
boas, aquelas que não me deixam passar vergonha
diante dos meus Benfeitores e Amigos Espirituais,
que para a minha felicidade são muitos e sempre
estão a me dizer que, quando temos a Eternidade
inteira para nos melhorarmos, por assim dizer, sim,
porque também não devemos transitar pela Vida
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como se estivéssemos na condição de alguma
criatura rastejante, incapaz de levantar voos que lhe
possa retirar do solo espinhoso das tentações e dos
perigos que na existência humana sempre estão à
espreita dos que não conseguem ou não querem se
libertar do mal e se socorrerem da própria lentidão,
que nos mantém acorrentados ao atraso moral, sob
todos os aspectos, mas, como eu ia dizendo: não
existe a essa de ficarmos esquentando a cabeça da
gente demasiadamente, pensando que poderemos
saltar etapas gigantescas dentro do nosso próprio
processo evolutivo...
Enfim, todos nós reconhecemos ou já deveríamos
reconhecer, que para sermos felizes não há tanta
necessidade de estudar, por mais valiosa que seja a
Instrução da gente, quando o que importa mesmo,
pelo menos quando já acreditamos que podemos nos
tornar senhores de nós mesmos, é o Amor, que nos
liberta de qualquer construção deprimente, quando
sentido e vivenciado naquela comunhão que o Cristo
testemunhou: “Eu e o Pai somos um.” (Jo 10:30).

Michael
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 22 de setembro de 2020)
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Nota do médium: Esta nova mensagem do amado e
generoso Amigo Espiritual Michael Jackson, segundo
compreendemos, está perfeitamente dentro do contexto
espírita, quando temos para lhe dar um apoio positivo
um lucido pensamento de Francisco C. Xavier, quando
afirmou: “Quem sabe pode muito, mas quem ama
pode mais.”
Não é que ele não estude na Região do Espaço onde
atualmente reside, mas é que quanto mais ele vai
avançando no tempo espiritual mais ele vai percebendo
que todo o conhecimento universal, que está a nossa
disposição da parte do Nosso Criador da Vida, depende
essencialmente da maneira como estamos lidando com
as nossas relações humanas, e com a Natureza como um
todo, ou seja, de como vamos nos desincumbindo da
tarefa que temos, por força de Lei Maior, de: “Amar a
Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a
nós mesmos.” (Mateus 22:37-39).

Muita paz, saúde e luz para o Michael.
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Karen Anne Carpenter (New Haven, 2 de março de 1950 — Downey, 4 de
fevereiro de 1983) foi uma cantora e baterista americana que, junto com seu
irmão mais velho Richard, fazia parte da dupla Carpenters. Ela foi elogiada por
seus vocais contralto, e suas habilidades de bateria foram vistas positivamente
por outros músicos e críticos.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karen_Carpenter
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Capítulo # 4: Karen

Carpenter
O Presente Eterno

Karen & Richard: “The Carpenters”, em 1971.

É

uma grande bobagem a gente, depois de

morto, ou na condição de
,
ficarmos pensando o tempo todo no que fizemos ou
no que deixamos de fazer na última passagem pelo
plano das forças fisiológicas, não porque a reflexão
sobre determinados aspectos de nosso passado não
seja importante para o amadurecimento de nossa
personalidade imortal, afinal de contas a História está
aí para que lhe tiremos algum proveito, para o bem,
é claro, sim, porque o que não falta na Terra, quanto
do Além-Túmulo, são Criaturas que buscam a todo o
custo se aproveitar das ciladas que elas mesmos
tramaram ou que foram tramadas por outros com a
intenção de reforçar ainda mais a tremenda maldade
que mantém no presente, mas porque precisamos
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concentrar as nossas forças físicas-astrais e mentais
no que precisamos fazer hoje, que na certa está a
nos evocar o Espírito de maneira insistente com a
intenção de nos ver trabalhando e servindo, amando
e criando condições cada vez melhores para que
outros Espíritos venham ao nosso encontro, não para
que percamos o nosso preciosíssimo tempo em
atitudes e ações que não sejam do interesse do Alto,
que nos tutela a existência onde quer que nos
encontremos, mas para que a nossa caminhada na
direção do Infinito seja forjada por uma consciência
tranquila, pelo bem que vamos praticando hoje, e por
um coração carregado de amor, da mesma maneira
como temos visto tantas pessoas fazerem sem que
fiquem ligados exclusivamente ao que passou, já que
o que passou, passou!...
Como eu disse, e não seria razoável ser de uma
maneira diferente, pelo menos até que os nossos
Espíritos já estejam mais aperfeiçoados moralmente,
mais capacitados mentalmente para uma realidade
que, por enquanto, somente as Entidades mais
elevadas estão em condições de vivenciar, embora
devamos levar em consideração que se começarmos
a trabalhar pela nossa melhoria psicológica hoje,
certamente que logo, logo estaremos mais aptos a
vencer o passado, que geralmente nos acorrenta ao
desatinos que cometemos em relação a nossa vida
quanto a dos outros, e, então, passando a viver uma
existência presente-perene, já que os Seres de Luz
já conseguem experimentar em si mesmos uma
Equação-Sentimental capaz de lhes manter com a
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mente e o coração fixos no Eterno Momento de
Deus!...
Se é que as minhas irmãs e meus irmãos terrenos
podem me compreender?!... – Risos.
Nota do médium: Gostamos de recordar ao leitor de
nossa obra mediúnica, que Karen tem se com uma
grande capacidade psíquica, como se o seu Espírito já
dominasse um enorme percentual das múltiplas técnicas
psíquicas do Além...

Mas, como sabemos, na vida humana, e mesmo
em outras partes dos Mundos Invisíveis, como não
poderia deixar de ser, o Espírito precisa de algo que
possa lhe ajustar a mente ao coração, até que, pela
evolução moral, ele possa se manter numa condição
de atualidade perpétua, e por esta razão é que,
quando o momento é propício, oferecemos mais
algumas pinceladas a respeito das Vidas Sucessivas
de São Luis IX, não porque desejamos que Vivaldo
ou qualquer outra Criatura se mantenha fixada em
épocas que já se foram, mas porque aqui, também,
entra em cena uma realidade que nos direciona para
frente, pela reencarnação, e não somente nos faz
evocar as vidas passadas, que também tem o seu
valor relativo dentro com concerto psicológico
de cada indivíduo, encarnado e desencarnado!...
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Destaquemos do Evangelho de Jesus a seguinte
passagem:
_________________
Em Mateus 10:3,
SERMÃO PARA OS DOZE DISCÍPULOS

“... Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o
publicano; Tiago, {filho} de Alfeu, e
Tadeu; ...”
(O Novo Testamento, Haroldo Dutra Dias, à pág. 71,
1ª. edição, pela Editora CEI, 2010)...”

_________________
Para a nossa instrução à luz do Evangelho do
Senhor, devemos recordar o que temos afirmado, e
comprovado pela
, que em
existência passada Vivaldo, que também foi São Luis,
viveu na personalidade do Apóstolo São Filipe, e os
fatos: numéricos, literários & editoriais estão todos aí
para confirmar:
- Palavra: Filipe (ida), levando em consideração
apenas o nome dos Apóstolos: 1.
- Palavra: Filipe (volta) levando em consideração
apenas o nome dos Apóstolos: 6.
Quando:
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7 (dos # 1, ida + 6, volta) O exato mês (7) do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
_______________
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Mas e o outro elemento, o de # 3, que ficou
aparentemente isolado na impressionante narrativa
numérica-chave para esta específica encarnação de
Vivaldo (São Luis IX)?!...

Temos: O Capítulo 10, versículo 3, o # 1
(ida), e o # 6 (volta)...
Que também poderemos, tranquilamente, deduzir
da seguinte maneira:
- 1... 9 (pela conversão do # 6, pelos motivos que
já conhecemos de Livros anteriores!)... 6... 4 (dos
# 1 + 3, do Cap. + vers.!), quando temos: O exato
ano de 1964, do nascimento de Vivaldo P. S.
Filho (São Luis IX).
_______________________
“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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Destaquemos do Evangelho de Jesus a seguinte
passagem:
_________________
Em Mateus 10:3,
SERMÃO PARA OS DOZE DISCÍPULOS

“... Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o
publicano; Tiago, {filho} de Alfeu, e
Tadeu; ...”
(O Novo Testamento, Haroldo Dutra Dias, à pág. 71,
1ª. edição, pela Editora CEI, 2010)...”

_________________

Parece que os Céus, desde os tempos Apostólicos,
não economizou poderes para que, hoje, vivêssemos
a profunda alegria de poder lhe Desvendar alguma
coisa dos grandes segredos:
- 4 (dos # 1 + 3, do Cap. & vers.): O exato mês (4)
de abril do nascimento de São Luis IX (Vivaldo P.
S. Filho).
- 8 (dos # 7 + 1, da página de O Novo testamento,
1ª. edição, CEI, 2010): O exato mês (8) de agosto,
da morte de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
_________________

“Tudo se liga na obra da criação.”
– Allan Kardec
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao
estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).

_________________
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São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho:
Duas Almas, mas um só Espírito.
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Não deixando de destacar que esta passagem:
SERMÃO PARA OS DOZE DISCÍPULOS, aparece à
página de # 71, desta 1ª. edição, da Ed. CEI, que
imediatamente remete-nos para o # 17:
Quando:
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
_______________

Enfim,

não temos como negar que os fatos da

história, em especial aqueles que mais respeito as
nossas vidas passadas, podem sim serem de grande
valor, mas quando o nosso entendimento das coisas
e da vida esteja ajustado com os princípios do bem
imortal, para que a curiosidade desenfreada não nos
tome de assalto a própria sanidade, que diga-se de
passagem não vai lá muito boa (risos), embora
precisemos ter em nossa mente que, para Além dos
interesses particulares de cada um, existe um
presente-permanente em nossa Vida Espiritual, que
nos convoca o Espírito Imortal a melhorar-se, sem
dar demasiada atenção ao que ficou para trás, mas
importando-se pelo que representa hoje para a sua
vida e para a vida das demais Criaturas, todos filhos
do Deus Perfeito!...

Karen
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 22 de setembro de 2020)
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Nota do médium: Como deve ser em qualquer
estudo que realizemos acerca do Espiritismo, à luz da
Ciência, devemos entender a equilibrada palavra de
Karen Karpenter num contexto relativo, já que se a sua
grande mensagem nos faz refletir quanto ao nosso futuro
como Seres Imortais, viajantes da Eternidade, deixandonos claro que em determinado momento de nossa
Evolução não precisaremos, assim como acontece hoje
em dia, de ficar retomando o passado como se ele não
nos passasse de uma obsessão histórica em relação as
nossas vidas pretéritas, por outro lado nos tranquiliza o
coração pelo fato de, mesmo tendo a eternidade a nossa
frente, por enquanto, somos capazes e assim devemos
proceder, quando a necessidade falar mais alto, de
revirar algo do que deixamos para trás em termos de
realizações pessoais e/ou até coletivas, nos libertando
gradativamente do que fizemos de mal ou de bom, para
tão somente nos preocuparmos, se é que podemos nos
expressar assim, com o que precisamos de fazer hoje,
sequer nos absorvendo com o que virá no dia de
amanhã (São Mateus 6:34), passando a transitar na
Presença Augusta de Deus pela Sua Perfeita Criação.
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_______________
Como uma coisa sempre leva a outra (risos), devo
acrescentar que ela é uma Entidade-feminina muito
viva, alegre e espirituosa...
Que Jesus Cristo proteja e abençoe esta querida Amiga
Espiritual da Vida Maior, que sempre tem me surgido
aqui, em meu Lar, na condição de uma atenta mestra,
dando-me lições de Vida Imortal.
Assim seja.
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de
agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente
denominado como o Rei do Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis",
pela forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia,
adquirida na década de 50.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 5: Elvis

Presley
Reforçando a Presença
do Amor em Nós

A

nossa missão fundamental é a de trazer ao

Plano Material algo do que temos tido a felicidade
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de aprender nestas belas Estações do Infinito,
aliás, uma tarefa que levamos a sério, muito a sério,
pelo fato de, em verdade, estarmos vencendo as
nossas próprias dificuldades morais pelo que vamos
ensinando aqui e alí, já que, a rigor, todos acabamos
aprendendo com todos, numa Escola onde somente
temos o que aprender de bom e de belo, já que na
Vida Espiritual Superior somente existe as lições que
nos equilibram a alma e nos ilumina o coração, em
particular a este santuário das boas obras, que
se bem conduzido pela mente voltada para Deus se
tornará cada vez mais luz da estrada de sobras pelas
quais, geralmente, vagueiam as pessoas perdidas e
desorientadas da Terra e do Além-Túmulo, apêndice
divino do organismo perfeito do Criador que nos foi
acondicionado ao peito como se o Deus de Bondade
desejasse nos dizer que devemos lhe vivenciar o
calor-Sentimental da mesma maneira como sempre
necessitamos do oxigênio para poder sobreviver!...

Façamos o bem, amando a todos.

Elvis Presley
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 22 de setembro de 2020)
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Nota do médium: Pra mim, em particular, é sempre
motivo de profunda alegria recepcionar uma mensagem
deste Espírito Amigo, que sempre que pode vem em
nosso encontro para me dar “uma força” em relação as
minhas necessidades humanas e espirituais, deixando
aquele seu toque de mediunidade quando o momento
nos permite lhe acessar o campo mental de maneira
mais positiva, quando neste momento ele aproveita para
mostrar como o meu Lar está cheio de Visitantes do
Além, que de alguma maneira também deixam algo de
suas presenças no nosso ambiente psíquico, no meu e
da minha amada mãezinha Maria Isaura, isto, pelo fato
de estarmos tratando de escrever mediunicamente com
o único objetivo de fazer a Caridade, como nos
recomenda o Evangelho de Jesus Cristo.

187

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

Na verdade, são entidades visitantes de vários matizes
morais, cada uma deixando em nosso modesto ambiente
domestico o magnetismo que lhes é peculiar, mas todas,
sem exceção, capacitadas a construir manter um
ambiente astral, uma 2ª. residência, que nos ampara
e ampara os Espíritos que, vez por outra, aparecem para
não apenas nos auxiliar na tarefa mediúnica em curso
como para receberem o auxílio de que, por ventura,
necessitem ou venham a necessitar.
Viva Jesus, Kardec & Chico Xavier.
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FIM DA SEGUNDA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito

W. Krell

Com
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TERCEIRA PARTE

W. Krell Fala sobre
Os Códigos de Deus no

__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico Xavier,
surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela querida
médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) do Espaço
Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário.

Trazendo

do Plano Espiritual, de onde na sua
generalidade eles residem e trabalham, da referida
9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica
obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André
Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de
Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora
IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
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A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis
Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera,
numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho,
que nasceu e reside atualmente na Cidade de São
Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os
Santos), Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do projeto em andamento estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês (9)
de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo
mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro livro (ebook) pela psicografia, propriamente dita, Livro # 2:
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos
Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis
Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em
obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi
produzido em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo
Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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Uma médium notável que ajudou Kardec na Codificação Espírita
pelas suas faculdades, com destaque para a recepção das doces
mensagens do Espírito Cárita: A Beneficência, Capítulo XIII,
itens 13 & 14, 1861, como consta em: “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”.

– Vivaldo P. S. Filho.
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___Capítulo # 6___

Pela Mediunidade de Carlos A. Baccelli,

W. Krell Revela a (Matemática)
VOLTA de São Luis IX.
_____________

Para

a alegria do nosso coração, vamos dando

prosseguimento ao que outros grandes Mensageiros
já iniciaram quando do Livro # 55, onde eles
puderam oferecer ao amado leitor de nossos Livros
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(virtuais) alguns elementos-chaves iniciais na
Obra: “NOS CÉUS DA GÁLIA”, em sua 1ª.
edição, pela Editora LEEPP, de janeiro de 2013, que,
pela mediunidade do competente e dedicado Carlos
A. Baccelli, não apenas indicam como comprovam a
realidade do que temos apresentado da parte de
Deus: um minucioso e sistemático Estudo que diz
respeito a algumas das Vidas Sucessivas do Rei
Santo de França, como bem sabemos, atualmente
encarnado na personalidade de Vivaldo P. S. Filho,
que vem dando a sua cota de saúde e amor ao que
temos denominado como a
,
claro que com a colaboração generosa de muitas
Entidades do Além, dentre elas os Seres Superiores
da 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou
Cultural e Ciência), não somente para que a nossa
tarefa fique mais atraente para os meus irmãos
terrenos, mas porque estes graciosos Seres de Luz
também tem muito o que testemunhar a respeito do
Evangelho do Cristo, especialmente para isto,
embora todos nós nutramos um pendor todo
doutrinário para os assuntos que digam respeito ao
aspecto cientifico do Espiritismo!...
Tudo fazemos com a intenção de elevar o coração
amigo da Terra Material para as coisas fundamentais
da nossa Realidade Imortal, sem que estejamos ou
desejemos ofuscar o trabalho de um ou de outro que,
assim como nós mesmos, com a colaboração de
um aparelho psíquico, vem também dando a sua cota
de suor, saúde e muitas vezes de lágrimas pelo
sucesso do Consolador em terras do Cruzeiro...
Seja como for, pela Ciência, pela Filosofia ou pela
Religião, o nosso compromisso maior será sempre
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com Jesus Cristo, Allan Kardec & Chico Xavier,
que tanto já nos ofereceram de si mesmos, mas que
agora, rumo à regeneração do orbe planetário, vem
aguardando-nos com mais entusiasmo pelas coisas
do Espírito Imortal!...

Quando sabemos que a verdadeira beleza da
Doutrina dos Imortais está exatamente na maneira
como os seus adeptos encaram-na e a vivenciam-na
pela Caridade, pela vontade sincera e ardente de
fazer o bem assim como o Senhor nos exemplificou
em seu Evangelho de Paz e Alegria, que, pelo nosso
esforço, enfim, pela nossa sincera devoção, haverá
de encobrir todo o mundo, senão hoje, certamente
que amanhã!!
O orbe planetário está destinado a tornar-se um
, para a felicidade de todos
os Espíritos que venham a habitá-lo por força de uma
encarnação ou de uma reencarnação...
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Mas que para isso realmente venha a acontecer
com o sucesso que todos nós desejamos, será preciso
que desde hoje busquemos embelezá-lo com o que
tivermos de melhor moralmente, já que a beleza real
se encontra dentro do nosso coração, que nos nivela
aos anjos celestiais pelo bem que praticamos em
beneficio dos que mais sofrem, especialmente por
estes, que são os preferidos de Jesus!...

______________
Estudos Iniciais sobre os Códigos de Deus na
grande Obra de Carlos A. Baccelli:

“NOS CÉUS DA GÁLIA”

Pelos Espíritos Neio Lúcio & Elvis Presley
Livro # 55 – (137 pág.)

______________
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Uma das coisas que os meus irmãos não deve se
esquecer sobre a Decodificação Espírita, são os #

chaves, ou fundamentais: 4, 7, 8, 9, 10 & 17,
que dizem respeito a vida e a morte de São Luis IX
quanto a vida atual de Vivaldo, a sua reencarnação
presente, já que são estes os elementos-chaves
que haverão de nos assegurar uma consequente &
universal orquestração do Mundo Espiritual Superior
a favor da ideia-base de sempre..., que confirma a
Lei da Reencarnação, mesmo que por meio de um
prisma todo particular!!

Já a VOLTA de Allan Kardec se deu por Chico Xavier:
Duas Almas, mas um só Espírito.

OS CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS PELA
OBRA DE CARLOS A. BACCELLI!!!
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NOS CÉUS DA GÁLIA, de Irmão José, pelo médium
Carlos A.Baccelli, 1ª. edição, Editora LEEPP,
janeiro de 2013.
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A Obra de Carlos A. Baccelli traz os
Sinais & Códigos da atual
VOLTA de São Luis IX!!! – Parte I

Da mesma maneira que foi feito no Livro # 55,
vamos nos concentrar no Capítulo # 10, à página
# 123, que tem como principal elemento uma 1ª.
menção de São Luís, que por sua vez trata-se de
uma conexão numérica com: O exato dia (10) do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), o
que temos pela frente em termos de Decodificação
que possa nos evidenciar uma conexão com a atual
VOLTA de São Luis IX como Vivaldo, pela obra em
estudo, da seguinte maneira:

199

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto
corrido, de ida, pág. 123: 122.
- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto
corrido, de volta, pág. 123: 82.
De que maneira poderíamos deduzir estes novos
elementos, que parecem surgir como que desejando
nos confundir o raciocínio, não necessariamente com
a intenção de nos atrapalhar os serviços, mas, claro,
que para nos incentivar a investigação, tendo em
mente que nos Estudos de mais atrás tudo saiu ou
se definiu com a perfeição dos deuses celestiais, ou
não?!... – Risos.
Temos:
- 4 (dos # 2 + 2, ida): O exato mês (4) de abril do
nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 8 (da volta): O exato mês (8) de agosto, da morte
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
_______________
Mas ainda teremos o elemento # 12, dos # 1 & 2,
da ida & volta, aparentemente isolados... que
parece nos eviar um SINAL para que nos dirijamos
para o Capítulo # 12, então, será que é isto mesmo
o que devemos fazer?!...

12. JOÃO BATISTA.....145 (curiosamente, nos
remete ela de VOLTA ao Capítulo: 10, dos #
1 + 4 + 5, da pág...., de onde começamos
a Decodificar!).
_______________
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Sigamos em nossa investigação por meio de uma
nova palavra-cheve: número, que absolutamente
nos diz tudo o que precisamos saber, pelo menos
pelo prisma da
, da seguinte
maneira:

12. JOÃO BATISTA..... pag. 145
- Palavra: número, levando em cosideração o texto
corrido, somente as palavras inteiras de ida: 166.
- Palavra: número, levando em cosideração o texto
corrido, somente as palavras inteiras de volta: 18.
Se já não tivessemos alguma noção, mesmo que
muito vaga, do que estamos tratando, poderíamos
imaginar que deu tudo errado... (risos), mas não é o
caso, pelos motivos que seguem abaixo, a partir dos
elementos-chaves acima:
- 9 (o # encontrado a partir da conversão do # 6,
pelos motivos que sabemos em Livros anteriores!)...
+ 8 = 17.
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
_________________

“Tudo se liga na obra da criação.”
– Allan Kardec
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao
estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).

_________________
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As aventuras produzidas pela mente clarividente
de Júlio Verne.

As aventuras vividas pelo heroico
Indiana Jones.
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_______________

12. JOÃO BATISTA..... pag. 145
- Palavra: número, levando em cosideração o texto
corrido, somente as palavras inteiras de ida: 166.
- Palavra: número, levando em cosideração o texto
corrido, somente as palavras inteiras de volta: 18.
E temos mais: Os # 1 (volta)... & 7 (dos # 1 + 6,
da ida)...
O mesmo que: 17.
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
_______________________
“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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Voltemos para a ‘página 123’,
lá do comecinho de nosso Estudo!
Devemos recordar que, num primeiro momento,
apenas observamos a palavra-chave: Luís, a partir
de uma contagem completa da página (123), tanto
de ida quanto de volta, entretanto, agora vemos a
necessidade de também fazer isto tomando apenas o
paragrafo onde aparece a palavra-chave em questão:
Luís, unindo todos os elementos:

10. NOS CÉUS DA GÁLIA ... pág. 123.
- Palavra: Luís, levando em cosideração todo o
texto corrido, de ida, da pág. 123: 122.
- Palavra: Luís, levando em cosideração todo o
texto corrido, de volta, da pág. 123: 82. (10, o #
do Capítulo!).
- Palavra: Luís, levando apenas em cosideração o
texto corrido do paragrafo, de ida, da pág. 123: 5.
- Palavra: Luís, levando apenas em cosideração o
texto corrido do paragrafo, de volta, o # da pág.
123: 17. (um número-chave que dispensa maiores
comentários, pelo menos por enquanto!!).
Que podemos deduzir da seguinte maneira:
- 122 (ida) + 82 (volta) + 5 (ida) + 17 (volta) +
123 (# da página em estudo!) + 10 (# do Capítulo
em Estudo!) = 359...
O mesmo que:
- 3 + 5 + 9 = 17.
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Quando, para o nosso deleite, teremos de volta o
seguinte esquema-chave:
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
_______________________
“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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Não podemos desconsiderar que a vida de

São

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec
(Chico), embora cada elemento: numérico, literário
& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em
essência, trazer a personalidade de cada um deles,
sem conflito científico algum, harmonizando-se.
_____________

Estamos lidando com
OS SINAIS SECRETOS DE DEUS

NA OBRA DO ESPIRITISMO
QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!!
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Ea

vai encontrando o seu
espaço entre os adeptos do Espiritismo!
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Contra fatos, realmente não existe
argumentos!!
Como sempre tem sido alertado pelos Amigos
Espirituais de nosso Vivaldo, cada nova investigação
poderá ou não ensejar outra ou outras investigações,
dependendo da condição de cada Espírito e médium
quanto de cada investigador em poder ou não dar
prosseguimento ao que vai realizando, embora, de
qualquer maneira, que fique claro que a tarefa de
Decodificar o Espiritismo não cabe apenas a um
só médium, até porque seria praticamente impossível
que o nosso Vivaldo, por mais que ele desejasse,
pudesse realizar tal façanha sozinho, ou antes, sem
a colaboração de especialistas em programação
digital que, de alguma maneira, nos providenciasse
um especifico dispositivo (inteligente) que viesse a
realizar uma varredura nos arquivos (digitais) das
Editoras que por ventura venham a se associar a
esta missão tão gratificante!...
E não poderia se dar de outra maneira com o que
acabamos de fazer, conscientes que estamos de que
somente demos um passo a frente no que temos dito
a respeito da
!!!
Fiquem todos com o nosso amor, recebendo de
Jesus as bençãos que possam lhes dar mais força e
coragem para vencerem a si mesmos, nesta luta que
devemos travar contra as nossas más inclinações,
são os votos da amiga espiritual de sempre.

W. Krell
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 22-23 de setembro de 2020)
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Nota do médium: E assim, vamos nos despedindo
com um grande abraço a cada leitora e leitor de nossa
obra mediúnica, pedindo a cada um que nos conserve
em suas preces a Jesus, visto que todos nós estamos
sempre necessitando das forças do Mundo Espiritual
Superior para que consigamos vencer o mundo material
como o Cristo venceu, com amor e paz.

_______________
Por um descarrego de consciência (risos), eu resolvi
voltar a carga alguns minutos após eu ter recepcionado
a mensagem deste glorioso Espírito de Luz, Cárita,
quando, então, para a minha grande surpresa, me
deparei com os seguintes elementos que eu encontrei
quando fui verificar, um pouco diferente como eu havia
psicografado no Livro # 55, os fatos numérico-chaves
para a atual VOLTA de São Luis IX, me aproveitando
apenas do paragrafo em que o Irmão José, pelo querido
Baccelli, identifica a futura personalidade de Luís IX, da
seguinte maneira:
_______________

10. NOS CÉUS DA GÁLIA..... pag. 125...
Palavras-chaves: Luís & IX (nove)
- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto corrido
dentro do especifico paragrafo onde cai a palavra em
investigação, tão somente as palavras inteiras de ida:
22.
- Palavra: Luís, levando em cosideração o texto corrido
dentro do especifico paragrafo onde cai a palavra em
investigação, tão somente as palavras inteiras de volta:
1.
- Palavra: IX, levando em cosideração o texto corrido
dentro do especifico paragrafo onde cai a palavra em
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investigação, tão somente as palavras inteiras de ida:
23.
- Palavra: IX, levando em cosideração o texto corrido
dentro do especifico paragrafo onde cai a palavra em
investigação, tão somente as palavras inteiras de volta:
1.

Quando teremos:
- 22 (ida) + 1 (volta) + 23 (ida) + 1 (volta) + 125 (o
# da página) = 172.
Quando, a partir do mencionado nome de Luís IX,
dentro da narrativa literária de Irmão José, teremos o
seguinte fato-chave:
- 1 + 7 + 2 = 10: O exato dia (10) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P. S.
Filho (São Luis IX).
_______________
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Com o fato de que pela soma dos 3 elementos: 1 + 7
+ 2, temos de volta do # 10, o exato # do Capítulo #
10, sob a nossa investigação!!... Com a devida
atenção para o # da página em que São Luis IX vem
a ser finalmente identificado pelo Irmão José, o Autor
Espiritual da obra: 125..., que da gente também merece
uma interpretação numérica, da seguinte maneira:
- 1... & 7 (dos # 2 + 5)... quando veremos surgir de sua
parte editorial o exato # 17.
De volta ao esquema-chave:
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P. S.
Filho (São Luis IX).

_____________

_____________
Estes são:
OS CÓDIGOS DE DEUS,
PELA OBRA DE CARLOS A. BACCELLI,
QUE EVIDENCIAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!!

211

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

_______________
Agora, olhemos para este # da página por um prisma
diferente, com a devida atenção de que São Luis IX vem
a ser somente identificado pelo Irmão José, o grande
Autor Espiritual desta preciosa obra, nesta específica
página: 125..., que da gente também merece uma
outra interpretação numérica, um pouco diferente da
que fizemos logo acima, mas que irá nos dar uma luz a
mais sobre o que sistematicamente estamos tratado, da
seguinte maneira:
- 1 + 2 + 5 (o # da pág.) = 8...
De maneira que o elemento # 8, como resultado da
soma da página # 125, que de uma maneira diferente
nos deu (mais acima) o SINAL de # 17, nos fará ver
agora a associação-chave entre um fato numérico e o
outro, tudo desaguando na atual VOLTA de São Luis
IX, quando o veremos (8), por ele mesmo, nos
remeter ao seguinte esquema-chave:
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de São
Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 4 + 4 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte de
São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).

_______________
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_______________

Como bem disse a nossa querida Benfeitora W. Krell,
estamos ainda muito distante de conhecer este trabalho
em sua totalidade, a não ser pelos singelo esforço que
eu tenho procurado realizar pela grande bondade dos
Benfeitores e Amigos Espirituais que me tutelam as
tarefas na mediunidade, com particular a tenção para a
Decodificação Espírita, até porque (São) Luís é
mencionado várias vezes dentro desta mesma narrativa
do Capítulo # 10...
Mais uma vez, até breve, se Deus permitir.
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________________

Eu sou o Caminho, a Verdade
e a Vida.
– Jesus (João 14,6)
________________
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_________________________

“Os Números são a Linguagem
Universal ofertada por Deus aos
humanos como confirmação da
verdade.”
– Santo Agostinho
(354–430 d.C.)
_________________________
Segunda-feira, 23 de maio de 2011

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 constatouse 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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_________________

Francisco Cândido Xavier:
A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista
(esta foi “Múltipla” com João Evangelista),
e a de Allan Kardec.

_________________
Baseado

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

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

O código foi descoberto por um matemático
israelense, que provou o fato publicando as
provas num jornal científico de renome, e
confirmado por matemáticos famosos no
mundo todo.
O livro publicado sobre esse assunto é a primeira
descrição completa de uma descoberta científica que
pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter
cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da
história.
O código de três mil anos de idade prevê fatos que
aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter
sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a
bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill
Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até
Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com
Júpiter.

Coube aos investigadores científicos internacionais
averiguar a autenticidade dos códigos secretos na
Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos
do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e
competentes acadêmicos a tarefa de dar
notoriedade aos sagrados Códigos Secretos
de Deus na Terceira Revelação.
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-dabiblia.html
(Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016,
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 bemaventurados.”

– Santo Agostinho

Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de
Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974.
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_________________
Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de
pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer
ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais
de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO LUIS

IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um pequeno,
mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia
para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos,
de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum motivo
qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro
principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de alta
confiabilidade
das
palavras
dos
Benfeitores
Espirituais
(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de
Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a
reencarnação atual de São Luis de França:
Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados
histórico-matemáticos
seriam
“apenas”
uma
mera
ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o
acaso, verdadeiramente, não existe.
E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no
campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes
sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria
Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de
Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento
descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo
a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria
personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos
advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.
É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas,
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios,
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do
Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato dia
10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo nasceu
no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa perfeita
alusão à sua condição de principal Provedor Genético da
Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem
(matematicamente) documentado na maioria das suas 128
obras anteriores.

Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito
natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis
contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma
outra pessoa que seja, também, médium de variadas faculdades
psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o conjunto de
características matemático-mediúnicas que foram produzidas e
apresentadas até o presente momento, em seu conjunto numa
impressionante coleção, agora, de 129 livros de inquestionável
valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara,
racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais
(Os Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) que
chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da
Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor,
esteja suficientemente capacitada para verter do Mais Alto, de um só
golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas,
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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
Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da História,
facultando desse modo uma maior precisão numéricocircunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista”
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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
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– como apresentado de maneira consistente no livro: “A
Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”.

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium
Ranieri não somente foi a reencarnação de São Jerônimo,
como também a de Gutenberg, O pai da Imprensa.
Nota do médium: Pelo Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS
IX”, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão
de 09/2020, em “ESTUDANDO E APRENDENDO... – Vol. 1”.

225

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

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 TERCEIRA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito

W. Krell

Com
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_________________

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática,
mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de
língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos
os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o
nosso próprio coração no conteúdo da obra original:
“ESTUDANDO E APRENDENDO... – Vol. 1”
Vivaldo P. S. Filho (médium)
_________________

- 1ª. versão: 09/2020
(arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!)
_________________

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

Neste

trabalho

memorável

mediunidade, comandado pela

de

pesquisa

&

Falange do Espírito

da Verdade, os nossos amigos espíritas, tanto quanto
os aficionados pelas Revelações do Mundo Maior em
torno do tema excitante da Reencarnação, estejam nas
Academias do mundo ou a integrar o enorme
contingente de irmãos que lidam com a Cultura e com o
Saber, mesmo, apenas, e tão somente, por entre as
quatro paredes dos movimentados Centros Espíritas da
atualidade, encontrarão motivos de sobra para
investigar e estudar, aprender e concluir, sobre o que
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está por Detrás do Véu de Isis, em relação aos
incontáveis “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS
deixados pelos Espíritos do Senhor para marcar a
VOLTA, no solo da Pátria do Cruzeiro em pleno século
XX, do glorioso Espírito de São Luis de França, que ao
tempo de Allan Kardec foi o Presidente Espiritual da
“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, já que se
somando às incontáveis evidencias matemáticas e
outras tantas de natureza fotográfica estão diversas
mensagens espirituais de alto valor científico,
filosófico e religioso, que, com toda a certeza, haverão
de iluminar os corações dos seres encarnados que
amam, verdadeiramente, o Senhor da Vida e Lhe dedica,
fielmente, a própria existência, pela Caridade Moral e
pela Caridade Material.
Aqui, o estudioso bem intencionado e atento,
observará que o mundo das forças físicas, quanto o
Universo Ilimitado, vibra e se move por meio de
“equações” muito bem estruturadas.
Pois, é a Inteligência Suprema do Pai Celestial
construindo e reconstruindo o Espírito, no seu esforço
perpétuo de crescimento e evolução.

Irmã Rosália (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015)
Nota do médium: A Beata Irmã Rosália Rendu (17861856), trata-se da reencarnação da Rainha Isabel de
Aragão, considerada pela Igreja Católica como a Rainha
Santa de Portugal, além de ter sido as reencarnações de
Isabel da Hungria e a de Isabel de Portugal.
Poderemos apreciar a sua participação na Codificação
Espírita, pela mensagem “A caridade material e a
caridade moral”, Capítulo XIII, item 9, de O Evangelho
Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.
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Santa Isabel de Aragão, ou simplesmente Veneranda, como ela é
mais conhecida na Doutrina Espírita, trata-se do nosso segundo
mais graduado Diretor Espiritual.
Este livro, o primeiro dos muitos que viriam a seguir
versando sobre este mesmo tema, o da VOLTA do Rei
Santo de França, foi inicialmente psicografado em
outubro (10) 2013, percorrendo vários meses de recepção
mediúnica e de pesquisa, quando, finalmente, em junho (6)
de 2015 ele foi dado à publicidade (virtual) pela Internet,
para o público em geral, sedo dividido em 3 Volumes
(737 pág.) por recomendação de um companheiro espírita,
visto que por ser uma obra muito extensa poderia se tornar
cansativa para a leitura do espírita e espiritualista comum,
segundo esse mesmo generoso irmão de crença espírita que
nos orientou a dividi-lo.
Uma coleção imperdível, rica em revelações numéricas &
literárias inéditas acerca de algumas das Vidas Sucessivas
de São Luis IX, e que merece ser estudada com afinco.
SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA:
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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São Luis de França
Este precioso e rico trabalho sobre algumas das
Vidas Sucessivas do Espírito de São Luis IX está
disseminado em várias obras mediúnicas (virtuais)
por nosso intermédio, configurando-se num serviço
espiritual da mais elevada moral, pois os Espíritos da
Vida Maior que nos dirigem as faculdades mediúnicas
são os mesmos que orientaram os trabalhos gloriosos
de Allan Kardec, na França do século XIX, quanto
os do inesquecível médium Francisco Cândido
Xavier, em Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas Gerais,
no Brasil.
Realmente, não tenho como expressar a minha
grande alegria e estupefação ao me deparar com
estas informações em meados do mês de outubro
(10) de 2013, visto que para mim tudo isto vinha do
Mais Alto e de encontro direto ao meu próprio
coração, que até então se detinha apenas e tão
somente no acolhimento das mensagens cientificas,
filosóficas e morais que já vinha do Mais Além, mas
que de alguma maneira deixavam-me ansioso por
‘um algo mais’ que eu não sabia precisar, quando
então, para a minha surpresa, passei a receber dos
meus Benfeitores Espirituais a sugestão de começar
a psicografar algo que se referia a mim mesmo, ou
antes, a muitas de minhas existências passadas,
como se a partir daí eu fosse começar a desenvolver
todo um novo esquema de trabalho psíquico acerca
da minha reencarnação e que fatalmente haveria de
envolver a atenção dos espíritas e espiritualistas
pelas evidentes comprovações (matemáticas) a
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respeito deste empolgante tema, ou seja, o da atual
VOLTA de São Luis IX, eu mesmo!...
Para mim, desde então, tudo tem se transfigurado
em indescritível deleite espiritual, já que em cada
novo esforço de Decodificação do Espiritismo fico
com a certeza de que Deus tem me dado muito mais
bênçãos do que eu tenho merecido, e assim vou
tentando fazer o meu melhor dentro do que tem me
vindo dos Agentes da Luz.

________________

No seu livro "VIDA PRETÉRITA E FUTURA", o conceituado
psiquiatra, professor, e cientista indiano, Dr. Emendra N. Banerjee
(PhD), apresenta um impressionante caso de reencarnação
comprovada onde uma única pessoa (Alan Lee) se lembra de ter
vivido dezesseis (16) vidas passadas,
tudo muito bem documentado cientificamente.

________________
Vivaldo P. S. Filho
(o médium, a reencarnação de
São Luis de França)
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE

SÃO LUIS DE FRANÇA

Num trabalho psicográfico precioso e exaustivo,
“SÃO LUIS IX – O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA
CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: apresentado em TRÊS
VOLUMES: 1 (296 pág.), 2 (206 pág.), e 3 (235
pág.), que se prolongou pelo período aproximado de
quinzes (15) meses consecutivos, quase que
ininterruptos, pelo fato mesmo do nosso sensitivo
encarnado ter se empenhado à sua tarefa até nas
noites e nas madrugadas em que os Autores
Espirituais lhe transmitia orientações, conselhos e
instruções de elevado valor histórico, científico e
moral à Luz do Consolador Prometido, quando o
querido tarefeiro Vivaldo P. S. Filho descortinou
para o Mundo dos mortais algumas das suas vidas
passadas, amealhadas com informações precisas e
mediante um acervo incontável de provas
matemáticas (e imagens fotográficas!) somente
acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas
às ocorrências de natureza reencarnacionista,
mediante uma lúcida, quão sólida, compreensão das

235

Ed. e-book:
2020

Livro # 129: “Estudando e Aprendendo – Vol. 1” – Esp. W. Krell/Vivaldo P. S. Filho

Obras de Allan Kardec & Francisco C. Xavier, por
meio do estudo e da reflexão, da análise e da
observação atenta de que todos nós, encarnados e
desencarnados, nos movemos e nos manifestamos
segundo a Vontade Suprema do Criador, de maneira
invariavelmente Diversa e Múltipla.
A obra, magnânima por si só, com um total de 737
páginas, fruto do labor de várias Entidades
Luminosas da Vida Mais Alta, intercala conceitos
científicos da Mecânica Reencarnatória com
inúmeras
mensagens
carregadas
ora
de
simplicidade, ora de eloqüência e ora de puro vigor
Espiritual, todas encantadoras (de Allan Kardec,
Cárita, Lady Di, Indira Gandhi, Lavoisier, Neio Lúcio,
Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José Herculano
Pires, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes,
Veneranda, Maria Santíssima, Jesus Cristo, dentre
outros Mensageiros Celestes), e impregnadas da
palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso
Senhor.
É certo que não temos aqui um romance histórico
com episódios marcantes da vida passional dos seus
principais personagens: Rei Luis IX de França, Rainha
Branca de Castela, Rainha Margarida de Provença e
Princesa Margarida de França, porém um compêndio
verdadeiramente enciclopédico que traz em seu
conjunto, pelo esforço das Magnânimas Entidades da
Luz, o que podemos denominar, conceitualmente,
de: “Os Arquivos Vivos da Monarquia

Divina”, facultando aos amigos do solo planetário
compreender, um tanto mais, que tanto na Terra
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quanto no Infinito Céu de Deus o destino da ALMA
Imortal estará sempre atrelado às ocorrências de
ordem moral, psíquica, cultural, comunitária e social,
mediante a palavra sempre luminosa do Profeta de
Nazaré, de que:

HÁ VÁRIAS MORADAS
NA CASA DE DEUS.
______________
O amigo leitor encontrará aqui um conjunto
impressionante de dados reencarnatórios por meio
de precisos fatos e evidências numéricas,
literárias & editoriais que aparecem de maneira
conseqüente & universal, sempre lógicas e
embasado no que existe de mais respeitável no
mundo científico da Terra no que se refere ao tema
da Reencarnação, a exemplo das magníficas obras
dos conceituados pesquisadores: Dr. Hemendra
Nath Banerjee (Índia), Dr. Ian Stevenson
(U.S.A.), e do Prof. Dr. Hernani G. Andrade
(Brasil), embora a sua/nossa base doutrinária esteja
totalmente ajustada ao que foi produzido por Allan
Kardec & Chico Xavier, quanto pela Bíblia Sagrada,
cabendo a cada um tirar as suas conclusões após um
estudo dedicado e atento no acervo que estamos
apresentando, aliás, como recomenda a própria
Doutrina dos Imortais.
______________

Espírito André Luiz
Vivaldo P. S. Filho (médium)
Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015
– Atualizado em: 13/08/2019.
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Nota do médium: Para uma compreensão total do
assunto que os Espíritos Amigos nos apresentam, será
imprescindível que o estudante de Espiritismo também
se reporte ao nosso Livro # 5: "Reencarnação
Programada & Múltipla na Obra “São Luis IX" (269
pág.), assim como nos demais livros (virtuais) de nossa
modesta lavra mediúnica.

Pois nunca será demais recordarmos das sábias
advertências do Codificador do Espiritismo, para que
antes que fizéssemos algum juízo de valor sobre
determinado assunto ou alguma específica obra, que
traga alguma nova revelação ou algum conceito novo,
nos debruçássemos sobre o seu conteúdo de maneira
profunda e respeitosa, para que não viéssemos a
incorrer num grande atestado de ignorância pessoal e
completo desrespeito ao bom senso científico.
E como bons espíritas que somos, ou pelo menos
desejamos ser, precisamos ter cautela e atenção para
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com as coisas graves da Vida Maior, tenham elas sido
produzidas por nós ou pelos demais companheiros do
Espiritismo.

André Luiz

Vivaldo P. S. Filho

“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, cujas diversas partes
foram tratadas separadamente, depois coligidas num corpo metódico,
quando puderam ser reunidos materiais suficientes. Esta parte da ciência
espírita mostra desde já que não é uma concepção sistemática
individual, de um homem ou de um Espírito, mas produto de múltiplas
observações, que tiram sua autoridade da concordância existente
entre elas”. – Allan Kardec
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao
estudo dos fluidos espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004).
O destaque é nosso.

OS ARQUIVOS (EM E-BOOKS) DOS TRÊS (3) VOLUMES
ESTÃO DISPONÍVEIS 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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Leia, estude e divulgue as obras da
lavra mediúnica de:

Francisco Cândido Xavier
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A cada um deverá ser dado segundo as suas obras,
assim falou o Mestre Galileu em relação a cada um
de nós que, indiscutivelmente, precisamos trabalhar
bastante, como a amor em nossos corações, para
que a nossa vida seja levada em conta pelo Mais
Alto a maneira de um grande relógio divino, que
nunca para de funcionar quando tem a lhe cuidar
um serviçal das boas horas, a não ser quando
observa que o mecanismo precisa de algum reparo
ou ajuste na maquinaria...
E assim deve ser conosco, Espíritos mais ou menos
conscientes de nossa grande responsabilidade pela
melhoria do mundo, somente parando de funcionar
pelos poucos momentos que necessita para refazer
as suas forças físicas e mentais, até que finalmente
nos transfiguremos em verdadeiros Seres de Luz,
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capazes de seguir a frente sem as paradas
desnecessárias, tão ao gosto dos preguiçosos e
retardatários, pelo fato de se recuperar pelo próprio
bem que pratica em Nome de Deus!...
Meus filhos! Não podemos desconsiderar a nossa
necessidade de, de vez em quando, dar aquela
cochilada ou aquele passeio na companhia dos
familiares que tanto amamos e dos amigos que
estimamos muito, no intuito de refazer as próprias
forças morais e mentais, entretanto, que isto não
nos sirva como desculpa quase que indefinida para
que nos atrasemos no serviço que devemos
empreender pela realização de um vida melhor,
realmente melhor para todos, revivendo a palavra
gloriosa do Cristo Amado, ao nos traçar a seguinte
sentença como forma de nos alertar quanto às
obrigações de cada momento:
“O meu Pai trabalha até agora, eu também

trabalho.”
(João 5:17, “O Novo testamento”, da 1ª. edição, pela
Editora CEI, 2010).

Enderecemos as nossas vibrações de paz, saúde
e luz para no nosso médium, para que,
se Deus permitir, ele volte a carga, contribuindo
com a sua obra mediúnica pela elevação intelectual
e moral do Plano Material.

Erasto

(Espírito)

Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 22 de setembro de 2020)
BY W. KRELL / A FALANGE DA VERDADE
SEM FINS LUCRATIVOS – 09/2020
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