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São Luís IX 

O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA 

(Copyright by Vivaldo P. S. Filho – 03/03/2015) 

Em Memória dos 17 mortos e 20 feridos nos atentados de Paris, 

entre os dias 07 e 09 de janeiro de 2015. 

 

 

  

TRABALHO MEDIÚNICO, PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM BAIANO  
VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, 
CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA E PSICOMETRIA), 

REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES EM HOMENAGEM À 
OBRA “SEARA DOS MÉDIUNS” DE EMMANUEL/FRANCISCO C. 
XAVIER, QUE TEVE A SUA PRIMEIRA EDIÇÃO IMPRESSA NO 

BRASIL EM 1961 E A “OBRAS PÓSTUMAS” DE ALLAN KARDEC, 
QUE TEVE A SUA PRIMEIRA EDIÇÃO FRANCESA LANÇADA EM 

PARIS NO ANO DE 1890. 
 

* * * 

 

“A paixão excessiva leva o Homem ao fanatismo. A melhor maneira para 
resolvermos os nossos conflitos de lucidez, perante a vida pulsante à nossa volta, 
é consultarmos a própria consciência sob a luz sempre esclarecida da sabedoria, 

do amor e da ciência”.  
 

(Espírito J. Herculano Pires/Vivaldo P. S. Filho – 24 de outubro de 2013 
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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) 
Emmanuel 

Santa Clara de Assis 

 

 
 

 
      Século XIII               1972                  1973   

 
Branca de Castela (Palência, Espanha, 4 de Março de 1188 — Melun, França, 27 de Novembro de 1252) 

 

Esta obra é dedicada a todos os Espíritas da Terra que, mediante o 
serviço gigantesco de reforma intima, tem convertido as suas imensas 

dores e as suas próprias lágrimas em jóias preciosas de amor do Coração 
compassivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 
E, em particular, à querida Maria Isaura C. Cabral que, assim tal qual 
na personalidade reencarnatória da rainha Branca de Castela ao tempo 

de seu consorte Luis VIII de França, me colocou nesta atual encarnação, 
mais uma vez, como a minha benfeitora mãezinha, nos braços 

acolhedores de Jesus Cristo, agora pelas bênçãos da   
Doutrina Espírita. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Mar%C3%A7o#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1188
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1252
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Créditos das Fotos da Capa: 

Vivaldo P. S. Filho 

(Coleção particular do autor) 

 

São Luis IX de França 

(http://santossanctorum.blogspot.com.br/2010/09/sao-luis-de-franca.html) 

 

 

As demais imagens apresentadas neste livro espiritual, foram capturadas 

em fontes diversas da Internet.  

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.  

Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway 

(www.flamingstar.no) por nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de 

Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

Também o nosso carinho especial ao querido Erik Lorentzen 

(www.elvisfiles.no) pela mesma gentileza. 

O nosso afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo Arne Metzner 

(Norway). 

 

 

 

 

 

http://santossanctorum.blogspot.com.br/2010/09/sao-luis-de-franca.html
http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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Prefácio do Volume 2   

“São Luis IX” – A Saga Espiritual Continua! 

Carta a um Querido Amigo 

 
   Meu querido Amigo Vivaldo! 
 
   Se por um lado, tens o coração triste e amargurado pela insana 

incompreensão de teus irmãos de crença (pelo menos, as de 

alguns!), lhe trazendo à própria alma uma dor que lhe reponta aos 
tempos primitivos do seu sagrado Apostolado junto ao Amigo 
Divino, não podemos desconsiderar que, da mesma maneira, 
embora em circunstancia muito diversa, tens, hoje, a glória de 
repartir essa mesma dor, e essa mesma amargura, exatamente 
com aqueles, que, no passado sombrio e de revolta pelo 

Cristianismo nascente, foram os artífices da insana paixão do 
Cristo, somente que agora, todos eles, transfigurados na 
personalidade generosa de Amigos e Benfeitores Espirituais, que, 
de uma maneira toda especial, lhe confunde o próprio Espírito, 
valoroso e repleto de coragem, sem que você possa atinar, de logo, 
quais deles, estando encarnados ou desencarnados, estão 

suprindo o próprio coração da mensagem magnânima do 
Espiritismo, e, dentro de suas limitações muito naturais, se 
conduzem como haveria de se esperar, e como bem traçando antes 
de suas atuais encarnações no solo da Terra (neste caso, já 
estando eles encarnados, enquanto os demais seguem “firme” Do 
Lado de Cá!), no serviço redentor do Cristianismo Restaurado. 

 
   Não podemos traçar um percentual matemático de certeza para 
a conclusão de suas devidas tarefas, junto à sua sublime Missão 
Espiritual frente ao Consolador Prometido neste século 20-21, 
entretanto, podemos afirmar, com certa segurança, que, tanto uns 
quanto outros, haverão de se acertar com a Economia Divina, 

quando, num momento mais que oportuno, se colocarão diante do 
Altar da Soberana Sabedoria do Senhor, Lhe fazendo o deposito 
devido de seus devidos investimentos: em moedas jubilosas de 
amor e solidariedade entregues ao seu coração amigo e generoso, 
ou em utensílios verdadeiramente miseráveis amontoados pela 
paixão insana aos bens materiais, da cátedra ou do altar, quando 

esquecidos, mesmo que temporariamente, de seus inadiáveis, e 
luminosos, compromissos “ao lado” de São Luis de França, neste 
momento tão cruciante para a continuidade da tarefa de Allan 
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Kardec e Chico Xavier (Duas Almas, mas um só Espírito!), dentro 

do contexto doutrinário brasileiro.  
 
   Portanto, querido Amigo, não vemos como você possa se manter, 
por um longo tempo, neste estado de natural tristeza, junto à uma 
muito pequena parcela de irmãos da grande comunidade de 

adeptos do Espiritismo, embora muitos também estejam lhe 
endereçando as suas ternas orações e preces pelas portas do 
coração amigo e fraternal, por reconhecerem, em ti, meu irmão 
querido, o agente ideal e sincero do Cristo, pois, precisamos 
definitivamente entender que independente de qualquer 
dificuldade material, espiritual, e mesmo física, impera para cada 

um de nós a Soberana Vontade do Criador, que, invariavelmente, 

nos conduz por caminhos que mais se adéquam, e mais se 
adaptam, não somente à nossa missão, mesmo que das mais 
simplórias no grande concerto da vida humana, mas à nossa 
psicologia e à nossa imensa necessidade de crescer, sempre para 
frente e para o alto. 
 

   Continuemos na Boa luta. 
    
   Entreguemos o nosso coração ao Senhor, hoje e eternamente. 
 
   Quanto ao mais, tudo virá ao seu tempo. 

 

   Deus nos abençoe a todos. 
 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 
(Salvador/BA, 20 de junho de 2015) 
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Uma Palavra Adicional 

 

QUANTAS VIDAS NÓS VIVEMOS 

Em uma única História Reencarnatória?! 

Pelo Espírito Clóvis Tavares 
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   Antes de tudo, é preciso entender a multiplicidade de fenômenos 

que ocorrem, naturalmente, a olhos nus, a frete de nós e em torno 

de nós, como manifestações sublimes da própria Natureza Material. 

   Partindo dessa premissa, poderemos vislumbrar com maior carinho, 

entusiasmo e, mesmo, com uma gama bastante apreciável de 

esperanças, haja vista que os conceitos até aqui ministrados pela 

maioria das Escolas Espiritualistas, e mesmo do nosso Evangelismo 

Espírita, em sua generalidade, só tem dado ênfase, ou antes, 

prestado maior atenção aos casos “sugestivos” de processos 

reencarnatórios que poderíamos chamar, muito acertadamente, de 

“clássicos”, sem que nenhuma das partes interessadas no assunto, 

espíritas, espiritualistas, filósofos, cientístas, estudiosos em geral, 

etc..., pudessem atinar de que existem outros tipos de 

manifestações dos processos palingenésicos, que não aqueles 

trazidos a baila pelos conceitos ortodoxos da mentalidade científico-

humana da Terra carnal. 

   É verdade que, antes de avançarmos um pouco mais, e um tanto 

melhor, neste imenso caudal de conhecimentos transcendentais, é de 

boa lógica que, primeiramente, possamos entender e mesmo aceitar 

a Reencarnação como já apresentada ao mundo dos mortais, desde 

eras recuadas no tempo da vida planetária, pelas diversas escolas do 

pensamento filosófico, religioso e espiritual. 

   Mas antes de darmos início a nossa despretensiosa exposição do 

que classificamos como Reencarnação Múltipla, agora, e tão somente, 

dando como exemplo, ou pinceladas, de algumas das vidas passadas 

de nosso estimado médium Vivaldo P. S. Filho, seja na roupagem do 

nobre São Luis IX de França, o preclaro benfeitor espiritual da 

Codificação Espírita, ao tempo de Allan Kardec no século XIX, ou na 

vestimenta carnal do grande filósofo grego Aristóteles, no entanto, 

sem que estejamos a incensar a sua figura simplória de 

humilde servidor da causa do Cristo Jesus pelas claridades 

excelsas do Consolador Prometido. Mesmo porque, estas nossas 

anotações simplórias só haverão de chegar ao domínio público 

após a sua desencarnação que, sinceramente, esperamos seja 

para muito distante desta data atual. Afinal, como costumava nos 

dizer o querido amigo Chico Xavier: “A vida material, é um misto de 

loucuras e paixões, atavismos e complicações que, invariavelmente, 

haveremos de converter em obras de crescimento pessoal, sem 

cogitar do ‘tempo’, na certeza de que no final das contas só teremos 

mesmo que contar com o tesouro das boas ações”. 
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   E antes que demos continuidade às apresentações das 

Encarnações Passadas e Múltiplas de nosso caro médium, 

vejamos uma pequena nota que foi apresentada na obra, também de 

sua lavra mediúnica, “MENSAGENS DE ALÉM-TUMULO”, no 

capítulo 27, Sob os Holofotes da Fama, agora sob a égide do 

estimado Mensageiro Espiritual Prof. Dr. Hernani G. Andrade, 

psicografado na manhã do dia 16/10/2013: “Para nós, que 

transitamos pela Vida de Além-Túmulo, pelo menos aos que já se 

incorporaram aos elevados interesses pelo estudo e pela realização 

moral do próprio Espírito, não temos qualquer dúvida quanto ao 

esquema ora abordado pelo nosso médium singelo, quanto à 

possibilidade das “Reencarnações Múltiplas” sobre o solo do Planeta 

Terra, já que para efeito de análise e averiguação da proposta 

apresentada, poderão recorrer mesmo aos postulados da Ciência 

Espírita, muito particularmente em relação aos fenômenos 

paranormais, por demais conhecidos, pelo alvitre de “Bilocação”, 

“Bicorporeidade” e, principalmente, “Ubiqüidade”, como proposta de 

estudo e trabalho, apresentado por Allan Kardec em “O Livro dos 

Médiuns”, quando, neste último exemplo, segundo a relatividade de 

Einstein, poderemos concluir que para a sua realização nos moldes da 

fisiologia dos humanos da Terra, nada mais necessitaríamos que um 

pouco mais de matéria, ou um pouco menos de matéria, para que o 

fenômeno ora estudado, o da “Reencarnação Múltipla”, pudesse vir a 

ser uma realidade na Esfera dos mortais. Aliás, como já vem 

ocorrendo, em relação a algumas Entidades elevadas de nosso plano 

de ação, desde épocas recuadas, possibilitando aos companheiros do 

orbe terrestre se beneficiar de maneira mais eficiente das 

capacidades tanto intelectual quanto morais de Personalidades 

Superiores que, numa empreitada, 'às vezes quase camicase', se 

embrenham pelos fluidos pestilentos do Planeta na intenção sempre 

generosa de servir, amar e construir para o futuro”. 

   De nossa parte, podemos acrescentar que o Espírito, ou centelha 

divina, vive dimensionalmente em Esferas, ou antes, círculos de 

existências tão além de nossa acanhada capacidade de compreensão 

que seria, a nosso ver, insignificante a tentativa de lhe vasculhar a 

intimidade precisa, com a qual muitos de nossos confrades e 

estudiosos do Plano Material gostariam ou, mesmo, tem exigido de 

nós, seres desencarnados, acreditando, por sua vez, que por 

estarmos fora do corpo de matéria mais densa já estaríamos de 

posse de todo o arsenal de conhecimento a cerca, e em torno, dos 

chamados Corpos Espirituais e, mesmo, da Parcela Sublime que 
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habita dentro de cada uma de nossas variadas roupagens carnais ou 

materiais, por assim dizer, já que, em verdade, nada somos senão 

que maravilhosa engrenagem luminescente, a manifestação 

material da parcela ou partícula de Deus que, mesmo a contra gosto 

da maioria dos irmãos que imprevidentemente se colocam na 

condição de “conhecedores onipotentes das Verdades Espirituais”, se 

manifesta de muitas maneiras e em aspectos variados, em Regiões 

dimensionais “idênticas” ou diferenciadas, e, ainda, em condições tão 

complexas que somente a mentalidade bastante arrojada dos dias 

atuais, no solo planetário, ou “mais arejada”, poderá se convencer de 

que somos Seres Multifacetários, ou ainda, Interdimensionais, ou 

mesmo, Super-Existenciais, como no caso especifico das 

Reencarnações Múltiplas, vividas no mesmo estágio reencarnatório, 

uma da outra. 

   Concordamos, assim, com as sábias Autoridades Espirituais da 

presente obra mediúnica, de que os acontecimentos ora aqui 

apresentados, em torno das personalidades transitórias do confrade 

Vivaldo Filho, são extremamente miúdas. Entretanto não nos cabe, 

pelo menos neste momento, refazer a história particular de cada uma 

delas, mesmo porque o mundo científico do Planeta já está por 

demais sobrecarregado de informações, mesmo que algumas vezes 

desencontradas, de todas elas, que a nosso ver mais tem aferrado os 

ânimos de uns e de outros, na infeliz intenção de saírem-se 

vitoriosos desse grande e intrincado embate histórico e 

ancestral, apesar de muitas das ocorrências de origem mais intima 

já terem sido colocadas a descoberto por uma gama considerável de 

médiuns e sensitivos altamente capacitados para discorrem sobre a 

natureza psicológica, moral e mesmo emocional das personagens 

aqui trazidas a baila pelos Agentes da Vida Maior, unicamente no 

interesse de congregar mais um esforço, mesmo que muito tímido, 

ao enorme contingente de investigadores da mente humana que, 

graças a Deus, já se fazem mais aliviados na divulgação de suas 

descobertas, experimentos e investigações a cerca das Vidas 

Sucessivas, sejam de pessoas simples e sem grande projeção social 

ou histórica, ou sejam de outras personalidades específicas que 

fizeram de suas vidas um mar de plena confiança na vida e nos 

poderes superiores da Criação Celeste, que propriamente elevar o 

patamar das consciências humanas à condições mais sublimes 

de compreensão da sua própria natureza divina. 
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   O certo, é que o quadro a seguir é apenas uma síntese, e muito 

simples, de algumas das experiências carnais vividas pelo nosso 

companheiro e médium encarnado quando, sob a choça do mundo 

passageiro, ou por entre os láureos da vida social, procurou fazer o 

melhor ao seu alcance, sempre caminhando sob os cuidados dos 

Guardiões da Vida Perfeita, estes na generosa intenção de lhe 

patrocinar o melhor serviço, a melhor estrada e o melhor 

testemunho, dentro de um esquema todo ele forjado a partir de seu 

próprio psiquismo milenar. 

 

 

“Diz Emmanuel: Se Deus quisesse a dor ele não teria nos dado a 

anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa, 

chegamos ao mais além com determinado complexo de culpa, e 

pedimos para voltar ao corpo trazendo as conseqüências de nossos 

próprios atos menos felizes”. 

Chico Xavier (“Programa Pinga-Fogo”) 

TV Tupi, São Paulo, 1971 

   As fontes de consultas históricas são diversas, mas todas elas 

confirmadas pela variedade de fontes verificadas, seja por ele 

mesmo, nas suas rápidas investidas na Internet (Google/Wikipédia), 

ou mesmo por seus Amigos Espirituais que, da Pátria Espiritual, 

passaram a lhe projetar sobre os tecidos sensíveis do córtex cerebral 

as imagens dos arranjos por nós elaborados, a partir da Memória Viva 

do Éter, arquivadas, na maioria das vezes, em seu próprio mundo 

intimo, como lembranças esparsas de vidas e experiências que já se 

foram. 
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   A sublimidade dessas imagens, captadas pelo seu quimismo 

cerebral e sentidas pelo seu coração amigo e terno, não lhe deixam 

dúvidas quanto à certeza absoluta da Assistência Mediúnica a que 

está subordinado, por leis soberanas de Sabedoria e Amor. 

   Procuremos, antes de tudo, consultar a nossa própria consciência, 

no sentido de expressar o máximo carinho ao amigo e médium 

encarnado e, muito especialmente, às “Entidades” Veneráveis que 

aqui se fazem presentes, como parte de sua própria bagagem 

espiritual, num lastro formoso de pura luz e formosa ternura, 

Personalidades que compõem a intimidade de seu próprio Espírito 

milenar, conquistadas sob o esforço de muita luta e muitas lágrimas, 

mediante a tenacidade de sua própria psicologia espiritual que, como 

poderemos atestar pela sua obra mediúnica (até o momento 

presente, totalmente inédita no circulo editorial espiritualista!), 

serviço este levado a efeito pelo Espírito de Verdade, e pela sua 

própria vivencia Cristã, se manifesta de mil maneiras possíveis, com 

variadas expressões de pura Espiritualidade, em fenômenos de 

transcende beleza, somente compreensíveis àquelas mentalidades 

mais afinadas com a vida puramente espiritual das Regiões 

Superiores do Infinito. 

   Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos estudar, 

meditar e compreender cada palavra como cada linha dessas Novas 

Revelações, entendendo definitivamente que as nossas experiências 

subjetivas, tanto quanto a nossa vida material, estão todas elas 

subordinadas ao Comando Supremo da Criação, variando unicamente 

em suas nuanças de fórum mais intimo, de acordo a nossa infinita 

incapacidade de, ainda, reter no cerne próprio Espírito o quão difícil é 

para Deus, apesar de Seu Supremo Poder, ver-nos cair, cair e cair, 

sem que antes procuremos subir, subir e subir, para planos mais 

altos da Consciência Superior por conta da assistência ininterrupta, 

porém velada, dos seus Emissários Divinos, que nos conduzem os 

passos pelo coração e pela mente que se volta para o Alto. 

   Busquemos refletir, na generalidade dos quadros que passaremos a 

apresentar, com a inteligência e a razão, porém não 

desconsideremos, em hipótese alguma, o coração e o sentimento, 

todo ele entretecido na mais acolhedora compreensão ao nosso 

tarefeiro encarnado, acreditando que ele, o nosso humilde pupilo, 

nada mais deseja que “fazer cumprir a vontade do Pai”, ao ensejar 

a todos nós, pelas portas escancaradas de sua própria faculdade 

mediúnica o acervo precioso de suas vidas passadas. 
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   JOSÉ DO EGITO 

 

   José ou José do Egito (em hebraico יֹוֵסף, significando "Yahweh 

acrescenta"; Yôsēp em hebraico tiberiano; mais tarde designado 

como פענח צפנת , Tzáfnat panéach ou Ẓáfənat paʿnéaḥ, em hebraico 

padrão ou Ṣāp̄ənaṯ paʿănēªḥ em hebraico tiberiano, do egípcio que 

significaria "Descobridor das coisas ocultas") foi o décimo primeiro 

filho de Jacó, nascido de Raquel, citado no livro do Gênesis, no Antigo 

Testamento, considerado o fundador da Tribo de José, constituída, 

por sua vez, da Tribo de Efraim e da Tribo de Manassés (seus filhos). 

Quando foi coroado como um homem de confiança ao Faraó, foi-lhe 

concedida a mão de Azenate, filha de Potífera, Sacerdote de Om2 . 

Período da XVII Dinastia Egípcia. (Fonte: Wikipédia). 

   Nota: A passagem de José pelo Egito é uma das mais marcantes 

experiências proféticas às quais se reporta o Antigo Testamento, já 

que pelos seus dons proféticos soube captar dos “sonhos” as imagens 

perfeitas da vida transcendental, buscando-lhe apreender o 

significado da vontade suprema do SENHOR. 

   Entender a Genealogia de Jesus é algo deveras difícil, dentro do 

contexto simplificado da Bíblia, particularmente no que toca aos 12 

filhos de Jacó (b), dentre eles Judá, como discriminado pelo 

evangelista Mateus, em OS ASCENDENTES DE JESUS, no capítulo 1, 

versículos 2 e 3 do Novo Testamento. 

   Entretanto, devemos considerar também a particularidade da vida 

excepcional de José que de alguma sorte, terá ele, sem dúvida, 

contribuído com as suas características morais, espirituais, senão, 

mediúnicas (ou psíquicas) no concerto miraculoso da Genealogia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_hebraica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yahweh
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hebraico_tiberiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_eg%C3%ADpcia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jac%C3%B3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raquel
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribo_de_Jos%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribo_de_Efraim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribo_de_Manass%C3%A9s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Azenate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_%28filho_de_Jacob%29#cite_note-2
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Sagrada do Divino Profeta de Nazaré, isto, levando-se em 

consideração de dentre os filhos de Jacob, José, ter recebido o maior 

percentual de atenção por parte dos autores bíblicos. 

   E temos certeza que não existe casualidade em tais fatos da Bíblia 

Sagrada. 

   Apenas nos detenhamos na seguinte passagem de Gênesis 37:5-

11, que trata exatamente do primeiro e do segundo sonho profético 

tido por José, sem com isto tenhamos a necessidade de minuciar-lhe 

o texto, por este se encontrar muito fácil na internet: 

- 3 + 7 + 5 + 1 + 1 = 17. Quando teremos o 10 (dia de nascimento 

de Vivaldo Filho) e o 7 (o mês – julho – de nascimento de Vivaldo 

Filho), numa conexão perfeita entre o seu passado e o seu presente. 

- 37 + 5 + 11 = 53. Quando numa nova conta (5 + 3) 

encontraremos o número 8. 

   Aparentemente, não muita coisa poderia representar esse número 

8, em relação à vida passada de José do Egito com a atual de Vivaldo 

Filho, porém se somarmos (pela Matemática Divina) o 17 com o 8, 

teremos o número miraculoso de 25. Que representa tanto o dia de 

nascimento quanto o dia de morte do Rei Luis IX de França 

(Vivaldo Filho). (Não deixemos de anotar que se dividirmos o 8 por 2, 

o número 4 aparecerá duas vezes. E este é o exato mês – abril – de 

nascimento de São Luis IX/Vivaldo Filho, no século XIII, tanto quanto 

o do Espiritismo, no século XIX). 

   A conta fecha perfeita. E a profecia se cumpriu nos seus mínimos 

detalhes. 

   Sendo que numa nova soma (2 + 5), encontraremos o exato mês 

7 – julho – de nascimento de Vivaldo, já no século XX. E se o 

multiplicarmos (2 x 5), teremos o dia 10, do nascimento de Vivaldo 

Filho. 

   Sim, é certo. Estamos brincando com o nosso médium (que cada 

vez mais se vê abismado com tamanha “corte” de evidências 

numéricas em relação às suas diversificadas existências passadas!) e 

com os nossos queridos leitores. 

   Mas a situação é mesmo das mais surpreendentes e felizes! 
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   Observemos ainda, que maravilha, a partir desse mesmo capítulo e 

demais versículos anotados: 

- 37 (3 + 7) = 10. O dia de nascimento de Vivaldo Filho. 

- 5-11 (5 + 1 + 1) = 7. O mês – julho – de nascimento de Vivaldo 

Filho. 

   Lembrando, entretanto, de que esses dois específicos sonhos 

proféticos do jovem José, apresenta-nos uma situação das mais 

inusitadas para o nosso estudo de agora, já que trata de revelar a 

condição “futura” de José como o Governante do Egito, tal qual, mais 

tarde, ele “VOLTARIA”, somente que na roupagem do Rei Luis IX de 

França. 

Vivaldo P. S. Filho/José do Egito  

E os Sonhos Proféticos 

Segundo o Livro de Gênesis 

   Rogamos para a capacidade investigativa de nossos irmãos para 

que possamos juntos elaborar um novo quadro matemático 

reencarnacionista, a partir de dados muito bem articulados pelos 

Ministros Superiores da Luz Divina e por eles deixados, como forma 

de um quebra-cabeça profético, no Livro Sagrado do povo Cristão, 

aliás, diga-se de passagem, destacando-se dois números específicos 

(o número 7, do mês de nascimento, e o número 10, do dia de 

nascimento de Vivaldo Filho, já no século XX), quando por obra e 

graça das Forças Superiores da Codificação Espírita, haveria, ele 

mesmo, de “decodificar”, ou decifrar, todo este maravilhoso esquema 

de tarefas pré-estabelecidas pelo Supremo Senhor de Nossas Vidas. 

(Gênesis 40: 8-23). José do Egito interpreta sonhos dos 

amigos na prisão  

- 4 + 8 + 2 + 3 = 17. Temos aqui o 10 – dia de nascimento de 

Vivaldo Filho – e o 7 – mês de nascimento de Vivaldo Filho, no século 

XX. 

- 40 + 8 + 23 = 71. Que numa nova soma (7 + 1) teremos o número 

8. 

   Recorramos ao texto elaborado mais acima: 
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   Aparentemente, não muita coisa poderia representar esse número 

8, em relação à vida passada de José do Egito com a atual de Vivaldo 

Filho, porém se somarmos (pela Matemática Divina) o 17 com o 8, 

teremos o número miraculoso de 25. Que representa tanto o dia de 

nascimento quanto o dia de morte do Rei Luis IX de França 

(Vivaldo Filho). (Não deixemos de anotar que se dividirmos o 8 por 2, 

o número 4 aparecerá duas vezes. E este é o exato mês – abril – 

de nascimento de São Luis IX/Vivaldo Filho, no século XIII, 

tanto quanto o do Espiritismo, no século XIX). 

Nota: O destaque é nosso. 

    

(Gênesis 41: 14-37). José do Egito interpreta o sonho do 

Faraó 

- 4 + 1 + 1 + 4 + 3 + 7 = 20. Temos aqui duas vezes o número 10, 

o dia de nascimento de Vivaldo Filho no século 20.   

- 41 + 14 + 37 = 92. 

   Somemos agora o 20 + 92 e teremos 112 (1 + 1 + 2): 4. E este é 

o exato mês – abril – de nascimento de São Luis IX/Vivaldo Filho, no 

século XIII, tanto quanto o do Espiritismo, no século XIX). 

   Notemos que aqui, ele, José do Egito, interpreta o sonho do 

“monarca” do Egito, de forma que mais a frente ele seria convocado a 

governar o enigmático povo egípcio, numa conexão perfeita com a 

sua futura encarnação como o grande Rei Luis IX de França, no 

século XIII. 

  Dois números 10 citados mais acima, numa sinergia perfeita entre 

as suas duas específicas tarefas reencarnatórias, uma como o 

Governador do Egito, na 17ª. Dinastia (aqui: 10 e 7, ou seja, o dia 

e o mês de nascimento de Vivaldo Filho, no século XX), e a outra 

como o Rei de França, no século XIII (observando que foi no exato 

mês 10 (outubro), do ano de 2013, que o nosso Vivaldo P. S. Filho 

deu inicio a recepção psicográfica da presente obra “SÃO LUIS IX – 

O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍTIRA”. 
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(Gênesis 41: 38-57). José do Egito: de Prisioneiro à 

Governador  

- 4 + 1 + 3 + 8 + 5 + 7 = 28. Ou então (2 + 8): 10. O dia de 

nascimento de Vivaldo Filho. 

- 41 + 38 + 57 = 136. Ou então (1 + 3 + 6): 10. O dia de 

nascimento de Vivaldo Filho. 

(Gênesis 43: 15-31). José do Egito: E o Retorno de seus 

Irmãos 

- 4 + 3 + 1 + 5 + 3 + 1 = 17. Ou seja: O dia 10 – nascimento de 

Vivaldo Filho – e o mês 7 – nascimento de Vivaldo Filho. 

- 43 + 15 + 31 = 89. Ou então (8 + 9): 17. Ou seja: O dia 10 – 

nascimento de Vivaldo Filho – e o mês 7 – nascimento de Vivaldo 

Filho. 

 

José interpretando o sonho do faraó 

   De nossa parte, temos total confiança de que em algum momento, 

em algum lugar, seja no Brasil ou no exterior, alguém haverá de se 

manifestar a favor do estudo que ora apresentamos, sem a “peste” 

da desconfiança e do desrespeito para com o nosso companheiro e 

médium encarnado, isto porque muitos, também, infelizmente, 

haverão de lhe tentar intoxicar com o vinagre amargo do despeito, já 

que pela condição natural de intermediário do Mundo Maior, 

afirmarão, estes, que o nosso amigo encarnado está a fazer 

“autopromoção” em decorrência do enorme percentual de “apupos” e 

“carinhos” recebidos por parte de seus Guias e Mentores 

desencarnados, desconsiderando todos que a parte que coube a ele, 

ao nosso querido Vivaldo P. S. Filho, neste trabalho de fôlego, fora a 
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do guardião e zelador fiel da palavra e do pensamento dos Espíritos 

do Senhor, se colocando apenas na condição de mero instrumento da 

Vida Mais Alta. 

   E podemos assegurar a cada um de nossos leitores, talvez muitos 

médiuns, que esta, sim, é a tarefa de qualquer colaborador das 

tarefas mediúnicas. 

   Invariavelmente, cada um dos colaboradores encarnados dos 

Amigos do Mundo Maior, deverá deixar de lado as “esquisitices” de 

praxe, e, sem medo dos possíveis detratores de suas tarefas à Luz do 

Consolador, haverá de empreender total esforço no sentido de verter 

do Céu as bênçãos da Educação, da Instrução e do Amor em Nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

   Isto, doa a quem doer. 

   O trabalho não nos pertence. Vem de Mais Além. 

   À cada um de nós, singelos Espíritos em ascensão para Deus, cabe 

o serviço inalienável de construção do Edifício Espírita, colocando o 

nosso pequeno tijolo nessa edificação que não tem data e nem limite 

para terminar, já que a Eternidade é o seu destino. 

   Nas páginas que se seguirão, novas e intrincadas anotações 

matemáticas serão colocadas aos cuidados de cada um dos leitores 

amigos, para que possamos juntos, nós daqui e vocês daí, elucidar 

todo este grande enigma das Vidas Sucessivas, mediante o conceito 

evangélico de que “todos os fios de cabelo de nossas 

cabeças estão contados por Deus”. 

 

“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 Fazenda, Lisboa, Verbo, 1974. 
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   Para não deixarmos escapar qualquer detalhe mais precioso que 

venha a ilustrar os nossos modestos apontamentos em torno da 

Reencarnação Programada de Vivaldo P. S. Filho/José do Egito (São 

Luis IX de França), vejamos a seguir que coisa mais curiosa: 

(Gênesis 35.28). Jacó viveu 17 anos no Egito  

- Temos aqui o número 17: O dia (10) e o mês (7) de nascimento 

de Vivaldo Filho no século XX. 

(Gênesis 47.28) Jacó morreu com 147 anos. 

   Temos aqui o número 147:  

- 1: O mês de janeiro (1) de nascimento de Santa Isabel 

(Veneranda), sua segunda mais graduada Diretora Espiritual. 

- 4: O mês de abril (4) de nascimento de Chico Xavier (Allan 

Kardec), seu mais graduado Diretor Espiritual. 

- 7: O mês de julho (7) de nascimento de Vivaldo Filho, a 

reencarnação de José do Egito/São Luis de França. 

   E na soma final dos números mágicos (proféticos): 1 + 4 + 7 = 12. 

   E 12 foram as tribos de Judá (filho de Jacó).  

   Sendo que no mês 6 (junho), do ano de 2012, Vivaldo Filho passa 

a receber pela sua faculdade mediúnica a sua primeira obra 

psicográfica, propriamente dita, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

Espíritos Diversos, em homenagem ao “VOLTEI”, do Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

 

Frederico Figner (Irmão Jacob) 
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Frederico Figner (Irmão Jacob) e a obra “VOLTEI” 

   Seria mesmo de admirar se neste serviço elucidativo das Altas 

Esferas do Mundo Maior, não fosse apresentado, também, o precioso 

trabalho psicografado por Chico Xavier, no ano de 1948, quando 

pelas páginas singradas de pura Espiritualidade, pode o grande 

Emmanuel autorizar o mensageiro desencarnado Frederico Figner, 

sob o pseudônimo de Irmão Jacob, grafar o que agora estamos a 

declinar sob a forma de palavras “chaves”, ou “sinais” celestes, que 

consubstanciariam em forma de provas irrefutáveis de que, sim, 

Chico Xavier e Emmanuel estavam cientes do caráter superior da 

tarefa do Espírito São Luis (O Apóstolo Espiritual da Terceira 

Revelação), que haveria de reencarnar um pouco mais tarde, no dia 

10 de julho de 1964, ou seja, exatamente 17 anos depois, em sua 

1ª. Edição, da obra “VOLTEI”, pela Federação Espírita Brasileira. 

   Desta maneira, recorramos a um exemplar da estante de nosso 

amoroso mensageiro encarnado, em sua 23ª. edição, da FEB, do ano 

de 2003 (23 + 23 = 46. Ou 10. Dia de nascimento de Vivaldo): 

- Capítulo 7: Incidentes em viagem (à página 73). Vejamos que 

logo aqui se manifesta o maravilhoso. Temos o mês de julho (7) e o 

dia 10 (7 + 3), do nascimento de Vivaldo Filho.  

   Logo na página 74 (o mês de nascimento – 7 – de Vivaldo Filho 

com o mês – 4 – de nascimento do rei São Luis IX), Irmão Jacob 

expressa o seu pensamento nas seguintes palavras: (...) “como 

aluno que recapitula a prova” (...), sugerindo, assim, para o bom 

entendedor, uma “reencarnação”, que muito bem pode ser a de 

nosso Espírito São Luis, na roupagem nova de Vivaldo P. S. Filho, 

como muito bem articulado nos números das páginas e deste 

especifico capítulo.  

   Um pouco mais a frente, já na página 77 (que representa duas 

vezes o mês – julho – de nascimento de Vivaldo Filho), nos 

surpreenderemos com a seguinte frase, muito expressiva por sinal, 

de Irmão Jacob: (...) “Teria cumprido todos os meus deveres?”. 

Vemos assim que ele muito bem sugere o que o nosso Vivaldo (São 

Luis IX/José do Egito) estaria, também, a se questionar num futuro 

bem próximo, com a conclusão de sua missão psicográfica da obra 

“SÃO LUIS IX – O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA REVELAÇÃO 

ESPÍRITA”. 
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   Logo a seguir, na página de número 78 (que representa o mês de 

julho – 7 – de nascimento de Vivaldo Filho no século XX, e o mês 

de agosto – 8 – de morte de São Luis de França, no século XIII, 

configurando aqui uma obvia conexão numérica, por datas 

correlatas. Algo fascinante de se observar!), Irmão Jacob faz 

expressiva revelação: (...) “O sinal luminoso cortou o céu, de 

novo” (...), levando-nos a crer, agora, e passados dezenas de anos 

após o seu serviço de psicografia junto ao querido Chico Xavier, de 

que os Céus estão verdadeiramente atentos aos nossos movimentos 

sobre a face do Planeta Material, já que neste ponto da obra (à 

página 78) ele manipula as palavras “sinal” e “de novo”, como se 

desejasse ardentemente que o seu pupilo Vivaldo Filho, mais tarde, 

entendesse-lhe os enigmas como as expressões já tão 

maravilhosamente batidas neste nosso trabalho de agora: “SINAIS 

DE DEUS” E “VOLTEI”. 

   Na página 80 (retirando o número 0, teremos apenas e tão 

somente o marcante número 8, que representa perfeitamente o mês 

– agosto – da morte do rei São Luis de França, no século XIII, 

desencarnação esta crivada de muitas dores morais e suplicantes 

rogativas ao Deus Todo Poderoso por paz e reconforto espiritual) 

deste mesmo capítulo 7, veremos o nosso querido Irmão Jacob 

(Frederico Figner) marcar com o “detalhe” da Mística Sagrada do 

Salmo 23, tanto o que vivenciou o querido herói e santo francês 

quanto o nosso destemido médium baiano: ”a amargura do 

sofrimento pelo abandono daqueles que supunha fieis amigos e 

leais servidores da causa Cristã”. Aliás, uma ocorrência vivenciada 

por Allan Kardec e Francisco C. Xavier. 

- Capítulo 10: Nova moradia espiritual (à página 97). Vejamos 

que logo aqui se manifesta mais uma vez o maravilhoso, mesmo o 

miraculoso! Temos o dia 10 do nascimento de Vivaldo Filho. E na 

soma de 9 + 7, teremos o 16, que novamente somado (1 + 6), 

teremos finalmente o número 7, do mês – julho – de nascimento de 

Vivaldo Filho. Sim, aqui temos o dia (10) e o mês (7) de nascimento 

de Vivaldo (José do Egito/São Luis IX). 

   Logo neste comecinho de capítulo 10, à página 97, Irmão Jacob, 

pela pena abençoada de Chico Xavier, nos faz meditar: (...) 

“Ignorava se minha pobre tarefa no mundo fora aprovada pelos 

poderes superiores” (...). E continua mais a frente, já na página 98 

(o mesmo que 17 – se somarmos 9 + 8 – o mesmo que o dia, 10, e 
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o mês, 7, de nascimento de Vivaldo Filho: José do Egito/São Luis de 

França): (...) “Como solicitar admissão às obras elevadas se não 

basta a boa intenção para servir com eficiência?” (...), o que nos 

remete imediatamente às tarefas de grande magnitude empreendidas 

pelo nosso “insignificante” tarefeiro encarnado (como ele mesmo nos 

sugestiona identificar-lhe a própria personalidade!) à luz do 

Consolador Prometido, que (pasmem!) tem lhe rendido uma vida 

“doutrinária” no total esquecimento por parte de seus companheiros 

de Espiritismo, já que durante os quase vinte anos de atividade 

ininterrupta na Mediunidade com Jesus Cristo, nunca teve o apoio 

explicito de seus colegas de atividades cristãs em enfermagem 

espiritual, pois em cada centro espírita por qual passou, ou transitou, 

sempre recebeu como recompensa de seu total devotamento à Allan 

Kardec e Francisco Cândido Xavier, o sarcasmo e a ironia, 

demonstrando todos que o mundo ainda não está preparado para 

conviver com os “santos” e nem com os “heróis”. 

   O seu trabalho psicográfico, como temos alertado no decorrer da 

presente obra mediúnica, tem sido rechaçado pelos editores espíritas 

brasileiros, quase que de maneira generalizada, havidos por não se 

comprometerem (?!) com as suas humildes tarefas de divulgação e 

promoção da Caridade, da Humildade e da Simplicidade, tal qual 

como o Mestre nos legou em sua Boa Nova de esperança, paz e 

trabalho construtivo. 

- Capítulo 17: Na escola da iluminação (à página 157). Vejamos, 

mais uma vez, que aqui se manifesta, de maneira invariável, o que 

temos considerado como verdadeira maravilha, já que neste 

especifico capítulo 17 (onde temos o dia 10 do nascimento de 

Vivaldo Filho, mais o número 7, do mês – julho – de nascimento de 

Vivaldo Filho. Sim, aqui temos o dia (10) e o mês (7) de nascimento 

de Vivaldo (José do Egito/São Luis IX), os Instrutores de Francisco 

Cândido Xavier, que nada mais fora que o próprio Codificador do 

Espiritismo reencarnado em solo abençoado do Brasil, deixa a marca 

definitiva dos Espíritos Superiores da Terceira Revelação em serviço 

inquestionável, e irretocável, de SINALIZAÇÃO (POR CÓDIGOS 

“SECRETOS”) DAS ESPECIALÍSSIMAS TAREFAS QUE HAVERIAM DE 

SEREM EMPREENDIDAS PELO ESPÍRITO SÃO LUIS DE FRANÇA 

LOGO MAIS A FRENTE, NO MESMO SÉCULO XX QUE HAVIA 

RECEBIDO PELAS PORTAS DA REENCARNAÇÃO METICULOSAMENTE 

PROGRAMADA O ESPÍRITO DE ALLAN KARDEC COMO CHICO 

XAVIER, O “CISCO” DE DEUS. 
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   Como lecionamos um pouco mais acima, no final do estudo sobre o 

capítulo 10, da obra “VOLTEI”, como num maravilhoso 

encadeamento de idéias (sem que o nosso médium encarnado tivesse 

tomado conhecimento antecipado do conteúdo do material que 

estamos a lhe orientar buscar nesta especifica obra de Chico Xavier), 

vejamos o que Irmão Jacob observa logo ao inicio deste capítulo 17: 

“Infinita é a bondade do Senhor que não força a criatura e 

espera sempre”. 

   Entretanto, na página 160 (onde temos o número 7 – 1 + 6 –, o 

mês de nascimento de Vivaldo Filho) deste mesmo capítulo 17, 

Irmão Jacob nos ilumina com belíssima reflexão do instrutor: “Você 

apreciará ensinamentos e valer-se-á das possibilidades da 

escola, com a eficiência precisa, em meio de Espíritos que lhe 

são desconhecidos até agora. Em matéria de aprendizado 

iluminativo, as afeições terrestres nem sempre ajudam. 

Comumente perturbam, aliás. A conquista de luz interior 

demanda certa violência aos interesses do “eu” e os parentes ou 

afins, por vezes, tocados de afeição exclusivista, provocam 

vibrações de piedade mal conduzida, de amor-próprio ferido, de 

melindres desnecessários e ciúmes nocivos. Isto, na maior parte 

das ocorrências, envolve a alma numa redoma de perigosa 

ilusão, tal como se um material isolante nos afastasse do clima 

real da vida. Cada qual de nós é um problema particular na 

Criação Divina. Enfrentemos corajosamente os nossos enigmas 

(nota: o “sinal” definitivo de Jacob para as tarefas futuras de Vivaldo 

P. S. Filho/São Luis IX de França/José do Egito). Se é preciso 

libertar das zonas inferiores o coração, para religá-lo aos planos 

mais elevados, tenhamos suficiente valor para fazê-lo. Em 

tarefa como a que vai se iniciar (nota: aqui Jacob sugestiona a 

“VOLTA”!), a demora de retenção pode ser ruinosa”. 

   Vejamos agora o que nos remete a página 163 (o número 10, na 

soma de 1 + 6 + 3, que se trata do dia de nascimento de Vivaldo 

Filho), deste mesmo capítulo 17, CONCEITOS DE UMA CARTILHA 

PREPARATÓRIA:  

   - “Do acervo de primorosos livros (nota: uma referencia precisa 

à futura obra de Vivaldo Filho, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

Espíritos Diversos, em homenagem ao “VOLTEI”, por Irmão 

Jacob/Chico Xavier, que haveria de ser o ponto de partida, a rigor, 
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das tarefas psicográficas de Vivaldo Filho, com a recepção de mais 

três livros, incluído o “SÃO LUIS IX”, este, inicialmente programado 

para o ano de 2018, mas antecipado para o ano de 2013 por 

motivos de ordem maior), cuja existência me foi permitido 

observar, um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações 

sintéticas destinadas a despertar a mente, recomendando-me 

acurada meditação na leitura... Dentre o conjunto, posso 

destacar algumas que interessam, de perto, aos companheiros 

que se dispuserem a receber minhas despretensiosas notícias: 

“Cada Espírito é um mundo vivo com movimento próprio 

(nota: aqui, Jacob, muito sutilmente, sugere a Reencarnação 

Múltipla, que haveria de ser estudada e revelada pelos Instrutores de 

Vivaldo P. S. Filho), atendendo às causas que criou para si 

mesmo, no curso do Tempo (nota: Jacob sugere mais uma vez a 

Reencarnação, como a estudamos agora!), gravitando em torno da 

Lei Eterna que rege a Vida Cósmica”. 

   E assim, estamos confiantes de que, nas páginas que se seguirão 

em nosso esforço de elucidação das Grandes Verdades do Infinito, 

todos vocês haverão de não somente “crer” na Reencarnação 

Programada da Família Real de França do século XIII, como 

também na possibilidade muito racional da Reencarnação Múltipla 

do valoroso Espírito de São Luis, o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, ao tempo de Allan Kardec.  

       

Vivaldo com sua venerável mãezinha Maria Isaura (Branca de Castela). Na foto ao lado, Elvis Presley, o 

Co-Autor Espiritual da obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO – Vol. 1”, em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, do Irmão Jacob/Chico Xavier (FEB). 
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José com seu irmão Benjamim (filho de Raquel) 

“A maneira abstrata, através da qual veiculo a minha palavra, oferece poucos 

elementos de base à credulidade; porém não há necessidade de qualquer 

certificado personalista, já que, como outrora, só a verdade me guia e 

impulsiona, indene de todas as preocupações pessoais. As essências dessa 

mesma verdade não as receberão talvez como imanentes da minha 

individualidade sobrevivente; todavia elas constituem indefectível lição.” 

– Marcelin Berthelot (Espírito) 

(Chico Xavier, 1935: “Chico Xavier, 70 Anos de Mediunidade”, Carlos A. Baccelli, 

Didier, 3ª. edição, 2003). 
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   Não é de nosso feitio ser fatalista, já que à proporção que vamos 

adentrando os meandros do imponderável, do inconsciente coletivo 

humano, por contingência da própria faculdade espiritual que jaz em 

cada um de nós, particularmente quando já não dispomos mais do 

pesado escafandro fisiológico, passamos a compreender melhor o 

quadro “enigmático” (quando não, horripilante!) no qual transita a 

Humanidade carnal, mas é de todo certo que as ocorrências 

matemáticas apresentadas até aqui são das mais intrigantes para 

qualquer mentalidade fria, encarnada quanto desencarnada, que 

esteja seriamente interessada em investigar os arquétipos 

miraculosos de uma Mecânica Transcendental profundamente 

sintonizada com a Mente Suprema do Todo Misericordioso. 

   Se de um lado temos a frieza dos números e das equações 

matemáticas (perfeitas!), por outro, temos o encantamento das 

narrativas bíblicas, sugestionando-nos, e mesmo nos comprovando 

em detalhes, a grandeza da Lei da Reencarnação, aqui apresentada 

pelas Vozes do Céu, com a precisão cirúrgica sonhada, e jamais 

concebida, pelo mais exímio cirurgião mecanicista da Terra. 

   SINUHE 

 

   O Egípcio (em finlandês, Sinuhe egyptiläinen) é o nome de um 

romance do finlandês Mika Waltari. Escrito em 1945, o livro conta a 
jornada de um médico egípcio que abandonado quando criança, foi 

criado por pais adotivos. Tendo conhecido e ingressado na corte do 
faraó Amenófis IV (Aquenáton), ele conhece uma mulher bela e 

ardilosa, por quem se apaixona alucinadamente, perdendo todos os 
seus bens e a própria dignidade moral. Período da XVIII Dinastia 

Egípcia. (Fonte: Wikipédia). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Finl%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mika_Waltari
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amen%C3%B3fis_IV
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   Nota: Nesta aparente ficção literária, o autor encarnado, sob o 
controle atencioso de Entidades Superiores, traça algumas das 

passagens reais de uma das reencarnações de Vivaldo P. S. Filho, na 

roupagem do médico Sinuhe, naturalmente com algumas falhas e 
desacordos em torno de datas e muito específicos acontecimentos da 

época. No geral, o trabalho é dos mais apreciáveis. 

   BOAZ 

 

   Boaz é um personagem do Antigo Testamento da Bíblia, citado no 

livro de Rute e em I Crônicas como pertencente à tribo de Judá, filho 
de Salmom, vindo a ser bisavô do rei Davi. De acordo com o texto 

bíblico, a moabita Rute, após ter ficado viúva de seu primeiro marido, 
preferiu permanecer na companhia de sua sogra Noemi que retornou 

de Moabe para Israel. Ao chegarem a Israel, Rute e Noemi vêm a se 
estabelecer em Belém. Porém, sendo ambas viúvas e precisando de 

alimentos, Rute passa a colher cereais nos campos de Boaz que era 
parente do falecido marido de Noemi. Assim, Rute e Boaz se 

aproximam e se casam, gerando um filho que se chamou Obed. 

(Fonte: Wikipédia). 

   Nota: Vejamos que aqui, nessa específica reencarnação, 
encontraremos vários esquemas matemáticos que se constituem, 

pelo menos, em fortes indícios que configuram uma das 
reencarnações de Vivaldo Filho (São Luis IX), na roupagem de Boaz, 

do Antigo Testamento. Mais a frente, veremos, por conta de cálculos 
precisos como Vivaldo e Elisabeth d´Espérance, na condição de Boaz 

e Ruth, se enquadram na condição perfeita de Almas Gêmeas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADblia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rute
http://pt.wikipedia.org/wiki/I_Cr%C3%B4nicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribo_de_Jud%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salmom
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rei_Davi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Noemi
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moabe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obed
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   ARISTÓTELES 

  

   Aristóteles (em grego antigo: Ἀριστοτέλης, transl. Aristotélēs; 

Estagira, 384 a.C. — Atenas, 322 a.C.) foi um filósofo grego, aluno de 

Platão e professor de Alexandre, o Grande.2 Seus escritos abrangem 

diversos assuntos, como a física, a metafísica, as leis da poesia e do 

drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e 

a zoologia. Juntamente com Platão e Sócrates (professor de Platão), 

Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Em 

343 a.C. torna-se tutor de Alexandre da Macedónia, na época com 13 

anos de idade, que será o mais célebre conquistador do mundo 

antigo. Em 335 a.C. Alexandre assume o trono e Aristóteles volta 

para Atenas, onde funda o Liceu. (Fonte: Wikipédia). 

   CÍCERO 

 

   Marco Túlio Cícero, em latim Marcus Tullius Cicero (Arpino, 3 de 

Janeiro de 106 a.C. — Formia, 7 de Dezembro de 43 a.C.), foi um 

filósofo, orador, escritor, advogado e político romano. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estagira
http://pt.wikipedia.org/wiki/384_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antiga_Atenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/322_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre,_o_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles#cite_note-RussellAlves2004-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_%28Arist%C3%B3teles%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_%28Arist%C3%B3teles%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9tica_%28Arist%C3%B3teles%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zoologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ocidental
http://pt.wikipedia.org/wiki/343_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre,_o_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/335_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liceu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arpino
http://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/106_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Formia
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_Dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/43_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orat%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
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   Cícero é normalmente visto como sendo uma das mentes mais 
versáteis da Roma antiga. Foi ele quem apresentou aos Romanos as 

escolas da filosofia grega e criou um vocabulário filosófico em Latim, 

distinguindo-se como um linguista, tradutor, e filósofo. Um orador 
impressionante e um advogado de sucesso, Cícero provavelmente 

pensava que a sua carreira política era a sua maior façanha. Hoje em 
dia, ele é apreciado principalmente pelo seu humanismo e trabalhos 

filosóficos e políticos. A sua correspondência, muita da qual é dirigida 
ao seu amigo Ático, é especialmente influente, introduzindo a arte de 

cartas refinadas à cultura Européia. Cornelius Nepos, o biógrafo de 
Ático do século I a.C., comentou que as cartas de Cícero continham 

tal riqueza de detalhes "sobre as inclinações de homens importantes, 
as falhas dos generais, e as revoluções no governo" que os seus 

leitores tinham pouca necessidade de uma história do período. 1 

   A sua indecisão, pode ser atribuída à sua personalidade sensível e 

impressionável: era propenso a reagir de modo exagerado sempre 
que havia mudanças políticas e privadas. "Oxalá que ele pudesse 

agüentar a prosperidade com mais auto-controlo e a adversidade com 
mais firmeza!" escreveu C. Asínio Pólio, um estadista e historiador 

Romano seu contemporâneo. (Fonte: Wikipédia).  

   Nota: O ano de nascimento e o ano da morte de Cícero, é, sem 

dúvida, um excelente indício metafísico de quanto “o acaso não 

consta dos desígnios superiores”, como nos diria o estimado benfeitor 

André Luiz (por Chico Xavier). Porém, o de mais impressionar à nossa 

sensibilidade espiritual e emocional, são as ocorrências sui generis da 

vida intima deste grande filosofo, em conexão estreitíssima com as 

da vida moral, pessoal e emocional da sua atual personalidade 

reencarnatória, como Vivaldo Filho. Transformando as suas 

ocorrências do cotidiano familiar, principalmente, quase, em uma 

cópia fiel uma da outra. Dando-nos a compreender, que, apesar de o 

tempo correr célere, ainda temos muito o que fazer, construir e 

realizar. 

   Uma das características marcantes da faculdade de Psicómetria em 

nosso Vivaldo, é exatamente a de poder aferir, com extrema 

precisão, até mesmo o tipo de comida (temperos gastronômicos, 

etc.), que por ventura tenha sido ingerida pela pessoa psicometrada. 

Partindo desse sistema, quase miraculoso, o nosso humilde tarefeiro, 

em determinadas ocasiões, passa a vislumbrar como um verdadeiro 

Psicoscópio vivo, cada detalhe da fisiologia e da bioquímica dos 

corpos que ele mesmo já utilizou em experiências reencarnatórias 

passadas, sejam elas de poucos anos ou de alguns milênios.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Titus_Pomponius_Atticus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Nepos
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_I_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero#cite_note-1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Caio_As%C3%ADnio_P%C3%B3lio&action=edit&redlink=1
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   FELIPE, o Apóstolo - (Reencarnação Múltipla) 

 

   São Filipe foi um apóstolo de Cristo e mártir. Diz a tradição, 

através de Eusébio de Cesareia, que era casado, tinha duas filhas e 

teria realizado muitos milagres, inclusive revivido - não ressuscitado, 
assim como com Lázaro - um defunto em Hierápolis. Também diz a 

tradição que Filipe pregou o Evangelho na Palestina, Grécia e na Ásia 
Menor, onde, se diz, morreu crucificado e, a seguir, apedrejado no 

ano 80 d.C. em Hierápolis, na Frígia. Filipe era natural de Betsaida, 
uma cidade da Galileia (João 1:44). De acordo com o Evangelho 

segundo João (1:43), diz-se que Filipe foi chamado por Jesus para 
ser seu seguidor e que foi ele quem apresentou Natanael a Cristo. E 

não deve ser confundido com Filipe, o Evangelista, missionário citado 

no livro dos Atos dos apóstolos. (Fonte: Wikipédia) 

   Nota: Nesta mesma época, seu Espírito habitou o corpo carnal de 

Lucas, o Evangelista. 

   Notemos que coisa mais curiosa. Já na citação (pesquisa) acima, 

realizada pela fonte da Internet, os seus autores trouxeram duas 

citações do Evangelho de João, no capítulo 1: 

- 44: 4 + 4 = 8. O mês (agosto) de morte do rei São Luis de França 

(Vivaldo Filho), no século XIII. – 4: Nascimento de São Luis IX. 

- 43: 4 + 3 = 7. O mês (julho) de nascimento de Vivaldo Filho 

(rei São Luis de França), no século XX. 

- Agora, se somarmos o século 13 com o século XX, teremos como 

resultado o número 33. Um número marcado pelo sagrado, já que foi 

com esta idade com que o Cristo morreu. 

- E mais uma vez: 3 + 3 = 6. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eus%C3%A9bio_de_Cesareia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Milagre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_L%C3%A1zaro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%A1polis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Palestina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia_Menor
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia_Menor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crucifica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apedrejamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/80
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Betsaida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galileia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Jo%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bartolomeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filipe,_o_Evangelista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_dos_ap%C3%B3stolos
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   Será que os nossos irmãos leitores estão lembrados da passagem 
de lá detrás, quando o nosso médium, sob a inspiração de seus Guias 

e Autores Espirituais, no sub-capítulo referente à REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA DE DAVI (ELVIS PRESLEY) traçou um esquema 
matemático em torno do número 6 (do capítulo de Lucas), como foi 

anotado na seqüência de A ESCOLHA DOS DOZE, sendo que Filipe 
foi mencionado exatamente como o apóstolo de número 6, isto, 

dentro da narrativa Evangélica? 

   Recordemos aqui a passagem seguinte, extraída de lá 
detrás, assim não permitiremos que a nossa memória nos 

pregue peças: 

 

   A ESCOLHA DOS DOZE: Que traz, em Lucas (6:12-16), a 
passagem da escolha dos 12 apóstolos pelo Messias Divino, no qual 
está inserido tanto Elvis Presley (apostolo André) quanto Vivaldo 
Filho (Apóstolo Filipe, como veremos mais adiante em capítulo 
oportuno). 
 
   Somente, que se somarmos o 1 + 2 (do número 12 encontrado 
acima), teremos o número três (3), que neste mesmo episodio de A 
ESCOLHA DOS DOZE (Apóstolos), o querido André (a encarnação 
passada de Elvis Presley), seguindo a ordem de apresentação dos 
nomes dos discípulos, consagrados pelo Mestre Nazareno de 
apóstolos, é exatamente o de número 3: “Simão, a quem também 
deu o nome de Pedro, e André, seu irmão” (Lc 6:14, da tradução 
de Haroldo D. Dias, 1ª. edição, CEI, 2010).  
 
   Porém, demos continuação às anotações do evangelista Lucas, 
nesta mesma seqüência do capítulo 6: ...”Tiago e João; Filipe e 
Bartolomeu; 6:15 Mateus e Tomé; Tiago (filho de) Alfeu e Simão, 
chamado Zelote; 6:16 , (filho de) Tiago e Judas Iscariote, que o 
entregou”. Veremos aqui que o apostolo Filipe (Vivaldo Filho/São 
Luis IX) aparece como o número 6, se levarmos em consideração a 
seqüência completa de nomes dos apóstolos desde o primeiro, que 
foi Simão (mesmo tendo sido nomeado duas vezes pelo evangelista, 
como Simão e Pedro). 
 
   Então, somemos o 6 (Filipe/Vivaldo) de agora como o 3 
(André/Elvis Presley) encontrado logo antes, e teremos de maneira 
mágica o enigmático número 9, que corresponde ao mês de 
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setembro, do ano de 2012 (A ESCOLHA DOS DOZE: O Novo 
Testamento), quando Vivaldo Filho conclui pela psicografia a obra 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, 
Coordenação das Entidades Elvis Presley e Santa Clara de Assis, 
em homenagem ao livro “VOLTEI”, por Irmão Jacob (Chico 
Xavier/FEB). 

 

   Agora, notemos que a inspiração divina não faltou ao querido 

Evangelista Lucas (uma das reencarnações passadas de Vivaldo Filho 
– Reencarnação Múltipla: quando um mesmo Espírito, numa 

mesma existência carnal, habita dois ou mais corpos fisiológicos): 
 

- Lucas 6:14: Filipe é o 6º. nome mencionado. Portanto: 6 + 1 + 4 
+ 6 = 17. E, então, temos milagrosamente aqui: o dia (10) e o mês 

(7) do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX/Filipe/Lucas), 
no século XX. 

   A Profecia se cumpriu novamente. 

   LUCAS, o Evangelista - (Reencarnação Múltipla) 

 

   São Lucas, o Evangelista (do grego antigo Λουκᾶς, Loukás) é, 

segundo, a tradição, o autor do Evangelho de São Lucas e dos Atos 

dos Apóstolos - o terceiro e quinto livros do Novo Testamento. É o 
santo padroeiro dos pintores, médicos e curandeiros. É celebrado no 

dia 18 de Outubro. Chamado por Paulo de "O Médico Amado" 
(Colossenses 4:14), pode ter sido um dos cristãos do primeiro século 

que conviveu pessoalmente com os doze apóstolos. (Fonte: 

Wikipédia). 

   Nota: Nesta mesma época, seu Espírito habitou o corpo carnal de 

Filipe, o Apóstolo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_de_S%C3%A3o_Lucas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_dos_Ap%C3%B3stolos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_dos_Ap%C3%B3stolos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curandeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_Outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_I
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolo
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   Porém, vejamos agora, o quão se torna apaixonante o estudo que 
ora realizamos, em relação a cada passo de nossas Revelações, 

quando vemos o nosso singelo médium Vivaldo Filho demonstrar, 

pelo seu carinho e pelo seu reconhecimento, de o quanto o Divino 
Amigo tem lhe fornecido evidencias de sua vida santificada, seja na 

condição de um Cícero ou, como agora, na experiência reencarnatória 
do grande Evangelista São Lucas, em conexão com Chico Xavier e 

João Batista. 

   Então, para mais esta explanação científica e cultural, à Luz da 
Reencarnação, tomemos em nossas mãos de “O NOVO 

TESTAMENTO”, pela tradução do eminente companheiro Haroldo 
Dutra Dias (Conselho Espírita Internacional – CEI, 1ª. Edição, 2010). 

Vejamos que no específico capítulo “ANÚNCIO DO NASCIMENTO DE 

JOÃO BATISTA”, em Lucas, a pagina 254 (temos o 7 e o 9), 
teremos a seguinte nota 1, do autor: - “Freqüentemente a surdez 

acompanha a mudez. A palavra grega Kophos pode significar surdo 

(Lc 7:22) ou mudo (Lc 11:14)”. (O destaque é nosso). 

   Vejamos, que tamanha é a preciosidade desse detalhe histórico-

doutrinário. 

   Na citação acima, que vemos em Lucas 7:22, encontraremos os 

seguintes dados, ou registros, matemáticos: 

- 7: Mês do nascimento de Vivaldo Filho. 

- 22: Que poderia ser duas vezes o número (2) do dia de nascimento 

de Chico Xavier, o seu principal Diretor Espiritual, juntamente com 
Veneranda. Ou ainda o numero 4 (resultado da soma de 2 + 2) que 

seria o mês de nascimento de Chico Xavier, ou ainda, o mês de 
nascimento de sua filhinha Joane (Margarida de França) e o dia do 

nascimento de sua querida Francisca (Margarida de Provença). 

   Agora vejamos a outra citação, agora em Lucas 11:14: 

- 11: Tanto pode ser duas vezes o mês 1 (janeiro) de nascimento de 

sua Benfeitora Veneranda (Santa Isabel de Aragão), como pode ser 

(1 + 1) o número 2, ou seja, o dia do aniversário de Chico Xavier. 

- 14: São duas vezes o 7 (mês de nascimento de Vivaldo Filho). Ou 

ainda, o mês 1 (janeiro) de Veneranda e o mês 4 (abril) de Chico 
Xavier. Lembrando também que temos aqui o 10 (mês de 

nascimento de Allan Kardec) e logo a seguir o 4 (mês de nascimento 
de Chico Xavier). Numa perfeita sugestão entre a encarnação de um 

no século XIX e a volta do outro no século XX, só que noutra 

roupagem carnal, porém o mesmo Espírito. 
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   Vejamos ainda que o específico capítulo 1 de Lucas (no Novo 
Testamento) começa exatamente com a passagem do 

nascimento de João Batista, que como já é de domínio público, 

pelo menos na rede social Facebook, fora confirmado por Vivaldo ter 
sido ele uma das reencarnações anteriores de Chico Xavier/Allan 

Kardec, onde o nosso médium mantém sua página de divulgação 
doutrinário-mediúnica, e como consta também da obra de sua lavra 

mediúnica “MENSAGENS DE ALÉM- TÚMULO”, capítulo 27. E como 
sabemos, por este nosso estudo realizado pelas mãos generosas dos 

seus Instrutores Espirituais, o mês litúrgico de São João Batista é 6 
(junho), que foi exatamente o mês (em 2012) em que Vivaldo não 

somente, a rigor, deu início a sua tarefa na psicografia, com a 
recepção do livro: “MENSAGENS DE ALÉM TÚMULO”, concluído em 

setembro (9), em homenagem ao “VOLTEI” de Irmão Jacob (por 
Chico Xavier/FEB), como foi o mês mais angustiante de sua atual 

trajetória reencarnatória, com a sua separação conjugal da querida 

Maria Francisca. 

   Vejamos como os nossos estudos estão em inteira conexão com a 
faixa de pensamento sublime dos Evangelistas, que ao comporem as 

suas santas obras em torno da vida gloriosa do Meigo Rabi, 
conseguiram, muito naturalmente, grafar as palavras chaves, os 

números cabalísticos (ou mágicos, ou vibráteis) que viriam, como 
acontece agora, possibilitar ao nosso médium encarnado transcrever, 

ou transmitir, para o mundo dos mortais as séries de “senhas” 
matemáticas que lhe foram deixadas propositadamente pelos 

Agentes Divinos do Cristo, na intenção de lhe ministrar com total 
segurança os arcanos matemáticos da Aritmética Sublime dos 

Universos Superiores. 

   Então, observemos que mesmo na personalidade de João Batista, o 

nosso Allan Kardec (Chico Xavier) se configurava, pelo menos na sua 
intimidade psicológica, na personificação do eminente Codificador da 

Terceira Revelação, quando possibilitaria, a partir do próprio 
testemunho, o cumprimento da promessa do Cristo, o de apresentar 

ao Plano carnal o Espírito de Verdade, seja na figura de Allan Kardec 
ou um pouco mais tarde na personalidade de Chico Xavier, e a sua 

estreita conexão com a futura missão do Apóstolo Filipe (também o 

Evangelista Lucas), ou antes, São Luis IX (Vivaldo Filho). 

   Acompanhemos: 

- Nascimento de João Batista: 2 a.C (dia de nascimento de Chico 

Xavier). 

- Morte de João batista: 27 d.C. (28 anos): Teremos 10 + 10 + 7 + 
10. Os números dizem por si só. Totalizando ainda o número 37 (3 + 

7) = 10. Novamente o dia do aniversário de Vivaldo Filho e o mês de 
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nascimento de Allan Kardec. E se alguém tomar a iniciativa de fazer 
outras equações matemáticas, haverá de ter uma grande surpresa! 

Convidamo-lo a tentar. 

- Festa litúrgica: 24/06 – dia (2) e mês (4) de nascimento de Chico 

Xavier + o mês (6) de São João Batista. Somando tudo, teremos 12, 
sendo que no ano de 2012 o nosso Vivaldo recebe a obra: 

“MENSAGENS DE ALÉM TÚMULO”, em homenagem ao “VOLTEI” 

(Irmão Jacob/Chico Xavier). O Cristo teve 12 Apóstolos. 

   O que nos levar a crer, segundo a nossa aritmética 
reencarnacionista, que João Batista também voltou mais tarde na 

roupagem fisiológica de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, 
numa parceria amiga, fraternal e luminosa com São Luis IX de 

França, ou se desejarem, apenas Vivaldo Filho. 

   O Santo Evangelho do Senhor, não nos deixa mentir. 

CIRO - (Reencarnação Múltipla) 

 

   Nota: Reencarnação Múltipla como Ciro (da obra “50 ANOS 

DEPOIS”, de Emmanuel/Chico Xavier, FEB), no século II d. C.. 

   Vemos aqui, mais uma reencarnação do Espírito que habitou, mais 
tarde, a personalidade do rei São Luis de França, quando na condição 

de monarca da França medieval elevou-se, mais um tanto, na 
condição de Espírito Superior, apesar de numa outra futura 

reencarnação, como veremos mais a frente, na roupagem transitória 
do padre Carlos Clenaghan (livro Renúncia, de Emmanuel/Chico 

Xavier, FEB), ter patrocinado em si mesmo uma “decida” espiritual, 

muito embora temporariamente rápida e muito pontual, no compito 
geral de suas várias reencarnações terrenas, e que haveria de lhe 

servir, mais a frente, como uma experiência de alto valor educativo. 
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   Vale anotar, para efeito de instrução doutrinária que a querida Célia 
Lucius, mais tarde voltaria não somente na roupagem carnal de 

Alcíone (livro Renuncia, de Emmanuel/Chico Xavier, FEB), como 

retornaria ainda na personalidade transitória da grande médium 

inglesa Elisabeth d´Espérance, já no século XIX. 

   Alguns respeitáveis pesquisadores e sérios investigadores dos 

quadros reencarnatórios das personagens que aparecem nas obras de 
Emmanuel (por Chico Xavier), acreditam que o Carlos Clenaghan, por 

haver se transfigurado em grave pedra de tropeço no destino de sua 
amada Alcíone/Célia Lucius, não teria, por isso mesmo, a 

característica de um Espírito “elevado”, haja vista ter se tornado 
também um grande defensor e ferrenho perseguidor à época da 

Santa Inquisição. 

   Pois bem, não iremos enveredar por caminhos que acabem nos 

levando a debates filosóficos desnecessários. Mas, por nossa vez, 
consultemos os registros históricos do Antigo Testamento, 

particularmente em Ezequiel 28:11-19 e Isaías 14:12-14. 
Confirmando assim, que sim... Os Espíritos Superiores, os de ordem 

eleva podem sim, por força das situações a que forem levados por 
conta da própria missão ou pela própria falta de resistência diante 

das provas da vida transitória material, ou mesmo nas Regiões 
Superiores do Infinito, podem decair e, com isto, vir a prejudicar as 

suas tarefas pessoais e as de âmbito geral no compito da evolução, 

que sempre haverá de ser “relativa” e não linear, tal qual o esquema 

da Relatividade proposto por Albert Einstein. 

   Mas, para a alegria geral de todos aqueles que veneram a figura 

singular do querido São Luis IX de França, e agora estimam com 
carinho sincero o nosso amoroso médium Vivaldo Filho, podemos 

assegurar que nesse ano de 2013-14, foi possível ao nosso Vivaldo 
Filho resgatar na sua integralidade a dívida que tinha contraído 

para com a sua formosa alma gêmea, Alcíone (ou se desejarmos, 
Célia Lucius, Elisabeth d´Espérance, ou ainda, Ruth, rainha Ester da 

Pérsia, ou então, Maria de Madalena ou Magdala e Teresa d´Ávila). 

   É que por duas vezes consecutivas, orientado pelos seus Guias 

Espirituais, e direcionado pelo fervor de seu amor devotado à 
Elisabeth d´Espérance (Alcíone), ele pode salvar a vida de duas 

crianças, literalmente em condições muito difíceis de existência por 
conta de lamentável conluio (inconsciente) de suas genitoras com 

Entidades altamente perversas do submundo astral. 

   E na roupagem carnal de duas personalidades distintas, uma 

criança de seus cinco anos de idade e a outra, recém nascida (quando 
seu Espírito foi deslocado de uma encarnação para outra 

reecarnação, num quadro sui generis de “Transposição 
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Reencarnatória”), fora ela protegida pelo seu amado (Vivaldo) por 
conta de uma assistência direta às duas mãezinhas em questão. 

Facultando assim, não somente a saúde metal e emocional da alma 

de sua alma, como, de certa forma, a integralidade física da mesma, 
evitando com isso que num ato impensado de qualquer uma das 

genitoras, a Alcíone do passado viesse novamente a desencarnar, 
prematuramente, por conta de uma transloucada e imprevidente 

atitude de ambas as partes. 

   Para efeito de registro matemático, como temos procurado 
apresentar neste opúsculo de pura luz espiritual, vejamos os 

pequenos, mas interessantes, registros doutrinários que podem 
naturalmente sugerir (pelo menos!) o quadro de reencarnação 

programada, isto em relação à Célia Lucius e Vivaldo Filho, agora 

num artigo produzido pela cultura singular do estimado companheiro 

(meu filho querido!) Flavio Mussa Tavares: 

   - (...) “E o último aspecto é o de que a leitura do “50 Anos Depois” 

envolve o leitor em uma bênção de Célia Lucius, conforme promete 
Emmanuel em seu prefácio. Isso torna este livro comparável ao 

Apocalipse de João Evangelista. 

   Convido a todos que amam a história de Nestório, Ciro, Néio Lucius 

e Célia Lucius que leiam o livro “Célia Lucius, Santa Marina” para 
entender a grandeza desta alma, bem como para reverenciar o ser 

humano Chico Xavier que, humilhado e pobre, foi o espírito nobre 

que canalizou parte das belezas”. 

(Publicado na edição de julho/agosto 2008 do Jornal o Espírita 

Mineiro). 

   Vejamos que maravilha... 

   No segundo parágrafo acima, teremos os nomes de Nestório, Ciro, 

Néio Lucius e Célia Lucius. O impressionante é que Ciro vem em 2º. 
lugar e Célia em 4º. lugar. Numa posição perfeita teremos o dia 2 

(do nascimento de Chico Xavier) e o mês 4 (do nascimento de Chico 

Xavier). 

   Só que na data de publicação do referido texto de Flavio M. 

Tavares, encontraremos os seguintes números: 

- Mês julho: 7 (mês de nascimento de Vivaldo Filho). 

- Ano 2008: Que pode ser 10 (2 + 8). O dia do nascimento de 

Vivaldo Filho. 
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- Mês agosto, 8, somado aos 10. Teremos o número 18. E somado 
mais uma vez (1 + 8), teremos o impressionante mês 9 (setembro) 

de 2012, quando Vivaldo conclui a sua primeira obra psicográfica, 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, EM HOMENAGEM AO LIVRO 

“VOLTEI”, DO IRMÃO JACOB/CHICO XAVIER (FEB). 

   Concluir que os dados marcantes acima, extraídos do próprio 

trabalho doutrinário de pessoas tão sérias da Doutrina Espírita, 
estejam em desacordo com as propostas de luz para o conhecimento 

detalhado das Reencarnações Programadas do rei São Luis IX de 
França, a nosso ver seria o mesmo que adjetivar o meu pobre filho 

de “obsidiado”. E os companheiros do Jornal o Espírita Mineiro, todos 

de “mistificados”. 

   Os fatos aqui são inquestionáveis. E os números não mentem.  

   Mas, já que estamos estudando duas especificas obras de 
Emmanuel, por Chico Xavier (“50 ANOS DEPOIS” e “RENÚNCIA”, 

ambas da Federação Espírita Brasileira), rogamos algum tempo a 
mais da atenção de nossos leitores amigos, já que o que iremos 

abordar, cremos, seja de grande relevância para o nosso trabalho. 

  Porém, antes de darmos prosseguimento aos nossos apontamentos, 

gostaríamos de lembrar aos, possíveis, irmãos que venham a se 
manifestar contra o que estamos expondo, em relação a condição 

reencarnatória de São Luis IX/Vivaldo Filho na roupagem do jovem 
Ciro (de “50 ANOS DEPOIS”), acreditando esses mesmos irmãos, 

mesmo que bem intencionados, não tivesse o caro Ciro condições de 
ser considerado um Espírito de alta hierarquia espiritual, pelo motivo 

mesmo de na roupagem fisiológica do padre Carlos Clenaghan (em 
Renúncia) ter sido um dos  responsáveis pela morte de sua alma 

gêmea, Alcíone/Célia Lucius. 

   Vejamos como o destino muitas vezes nos prega peças. 

   Se formos lembrar-nos do passado medonho de Saulo de Tarso 

(O Novo Testamento), sequer poderíamos cogitar que haveria ele de 
se tornar mais tarde o mais fiel divulgador da mensagem Cristã, na 

condição de Paulo de Tarso. E acreditamos, mesmo, que seria um 

absurdo cogitarmos que o jovem Tarsense fosse capaz de efetuar a 
façanha em realizou, em nome do Cristo, se antes dessa mesma 

encarnação já não envergasse a aureola dos santos redimidos do 

Mundo Maior. 

   Interessante que se diga, para elucidação de um grande enigma da 

Reencarnação, que o grande filósofo grego Sócrates, nada mais fora 
que uma das encarnações passadas do próprio senador romano 

Públio Lêntulus (Emmanuel). 
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   Valendo a ressalva de que Célia Lucius (Santa Marina), mesmo já 
tendo sido alvo da maior veneração do mundo judaico-cristão, nas 

personalidades de Rute (Antigo Testamento) e da rainha Ester da 

Pérsia (Antigo Testamento), passou pelo vendaval das paixões 
humanas, porém não resistindo ao clima angustioso da época, e 

acabou por sucumbir à condição de meretriz. 

   Vejamos, então, que tanto uma quanto a outra personagem deram 
as suas “mancadas” no esteio de suas vidas sucessivas. Aliás, o que 

vem a ser “quase” uma situação natural, tendo em vista estarmos 

transitando na faixa de mundos extremamente hostis. 

   Mas, vamos lá. 

   Vejamos que a primeira mensagem que o nosso caro Vivaldo Filho 
psicografou em sua atual existência, de forma consciente, fora 

assinada pela sua querida Mentora Espiritual Elisabeth d´Esperance 
(Célia Lúcius), isto na noite do dia 9/10/2011. Como poderão atestar 

as queridas Maria Francisca e Joane Amorim, já que ambas 

participavam do culto domestico do Evangelho no Lar. 

   Agora, permitindo-nos os amigos leitores, observemos as datas 

tanto do prefácio de “50 ANOS DEPOIS” quanto de “RENÚNCIA”: 

- 50 ANOS DEPOIS: 19/12/1939. 

- 19: Temos aqui o 10 e o 9. De forma invertida, o dia (9) e o mês 
(10) da recepção da primeira mensagem psicografada pela 

mediunidade de Vivaldo Filho, de sua amada Célia Lúcius (Elisabeth 

d´Espérance). 

- 12: Reflete o ano de 2012. Porém, um ano antes, 12 meses 

exatamente (em 2011) o médium recebia em sua residência, durante 

o Evangelho no Lar, a mensagem de Célia. 

- 1939: Poderia ser, também, por uma transposição numérica: 
10/09/2012. O dia exato em que Vivaldo Filho encerra a recepção da 

obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em homenagem ao 
“VOLTEI” de Irmão Jacob/Chico Xavier. O mês de setembro (9) 

havia ficado na lembrança de seus registros e de sua memória. No 
entanto, a precisão do dia (10) foi-lhe revelada pelos seus Amigos 

Espirituais. 

   Somemos agora a data completa do prefácio: 1 + 9 + 1 + 2 + 1 + 

9 + 3 + 9 = 26. Ou ainda 8 (2 + 6). 

- RENÚNCIA: 11/01/1942. 
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- Se calcularmos: 1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 4 + 2 = 19. Ou seja, teremos 
aqui, também de forma invertida, mais uma vez, o exato dia (9) e o 

mês (10) da primeira mensagem espiritual que Vivaldo Filho recebeu 

pela psicografia consciente, no ano de 2011, assinada pela sua 

amada Elisabeth d´Espérance (Célia Lucius). 

   E ainda, na soma final de 1 + 9 = 10. O dia do nascimento de 

Vivaldo Filho (São Luis IX) na atual reencarnação. E ainda o mês de 

nascimento de Allan Kardec, no século XIX. 

   Agora, se juntarmos o resultado final (8) de “50 ANOS DEPOIS” 
com o resultado final (10) de “RENUNCIA”, teremos o número 18 (8 

+ 10). Que pode muito bem representar o ano da desencarnação de 
Elisabeth d´Espérance (Célia Lucius), em 1918. Ou ainda, mais uma 

vez, o impressionante número 9 (1 + 8), representando o mês de 
setembro (9), quando no ano de 2012, Vivaldo concluiu a primeira 

obra pela sua mediunidade psicográfica consciente: “MENSAGENS 
DE ALÉM-TÚMULO”, EM HOMENAGEM AO LIVRO “VOLTEI”, PELO 

ESPÍRITO IRMÃO JACOB, PSICOGRAFADO POR FRANCISCO C. 

XAVIER. 

   Se aproveitarmos a observação acima, na conexão entre o dia (10) 
de nascimento de Vivaldo Filho e o mês (10) de nascimento de Allan 

Kardec, e fizermos, por nossa própria conta, agora invertendo o 
quadro, uma soma rápida entre o mês (7) de nascimento de Vivaldo 

Filho e o dia (3) de nascimento de Allan Kardec, teremos novamente 
o resultado impressionante de 10. Que, como muito bem articulado 

por Roger Feraudy, na sua excelente obra “Umbanda, Essa 
Desconhecida” (5ª. edição, Editora do Conhecimento, 2006), quando 

nos leciona: “Dez, portanto, é também o número sagrado da 
Umbanda. É o número da relação que exprime a fórmula simbólica de 

Deus e Universo, no qual os Orishás, Guias e Protetores seriam as 
aparências múltiplas da Grande Unidade em sua manifestação 

setenária”. (O grifo é nosso). 

   Observemos, no texto acima, que pinçamos providencialmente de 

um dos livros que o nosso médium possui em sua estante, e sem que 
ele tivesse premeditado de forma consciente a sua busca, a não ser 

quando o solicitamos, que o respeitado médium, escritor e 
pesquisador Roge Feraudy (agora desencarnado), faz uma viva 

referência aos aspectos de multiplicidade da Vida Universal, 
dentro da Grande Unidade de Deus. Facultando, a nós outros, 

reverenciar-lhe a intuição precisa em torno do que, agora, estamos a 
nos debruçar, pela lição das Reencarnações Múltiplas, mediante 

também a instrução de nosso querido Benfeitor Emmanuel, na obra 
“O CONSOLADOR” (Chico Xavier/FEB), quando nos deixa evidente de 

que na ordem das forças vivas do Universo cada número tem a 

sua vibração especifica. 
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   E para que não encerremos as nossas reflexões, em torno da 
grandeza do poder Criador e Mantenedor dos Universos Eternos, que 

é Deus, vejam só o que deixamos para o final dessa pequenina 

exposição, em relação à união espiritual perfeita entre o nosso 
querido Vivaldo Filho (São Luis IX) e a sua venerável Alma Gêmea 

Elizabeth d´Espérance (Célia Lucius/Santa Marina), ainda na obra 
“50 ANOS DEPOIS”, já que neste especifico prefácio assinado por 

Emmanuel (em psicografia de Chico Xavier), com data de 
19/12/1939, haveremos de encontrar o marco perfeito entre o que 

estamos afirmando, sobre as suas personalidades afins, a primeira 
mensagem psicografada por Vivaldo, em 09/10/2011, e, ainda, o 

grau inquestionável de evidencias tanto de uma quanto de outra 

ocorrência: 

- 19: 1 + 9 = 10. Mês da recepção da mensagem espiritual de 

Elisabeth d´Espérance (Célia Lucius), no ano de 2011. 

- 12: Comemora-se um ano (12 meses) da recepção da mensagem 

espiritual de Elisabeth d´Espérance (Célia Lucius), por Vivaldo Filho. 

- 19: 1 + 9 = 10. Novamente o Mês da recepção da mensagem 

espiritual de Elisabeth d´Espérance (Célia Lucius), no ano de 2011. 

- 39: 3 + 9 = 12. Novamente o período de tempo em que se 
comemora um ano da recepção da mensagem espiritual de Elisabeth 

d´Espérance (Célia Lucius), por Vivaldo Filho. 

   Teremos assim: 

- 1 10 DE 2012 PARA VIVALDO FILHO, EM COMEMORAÇÃO A UM 

ANO DE RECEBIMENTO DA PRIMEIRA MENSAGEM PSICOGRÁFICA 
POR SUA FACULDADE MEDIÚNICA, ESPECIALMENTE LHE DEDICADA 

PELA QUERIDA ALMA GÊMEA DE SUA ALMA CÉLIA LÚCIUS 

(ELISABETH D´ESPÉRANCE). 

- 1 10 DE 2012 PARA CÉLIA LUCIUS (ELISABETH D´ESPÉRANCE), 
EM COMEMORAÇÃO A UM ANO DE TRANSMISSÃO DA PRIMEIRA 

MENSAGEM PSICOGRÁFICA PELA FACULDADE MEDIÚNICA DO SEU 
PUPILO, ESPECIALMENTE DEDICADA POR ELA À QUERIDA ALMA 

GÊMEA DE SUA ALMA VIVALDO P. S. FILHO (SÃO LUIS IX DE 

FRANÇA). 

   E assim, meus queridos irmãos em Cristo, acreditamos ter marcado 

fielmente o encontro desses dois Espíritos sublimes, pela força 
incontestável dos números divinos, procurando devotar o nosso 

respeito profundo não somente às suas almas ternas e amigas, mas a 

todos aqueles Espíritos que, de uma maneira ou de outra, se buscam 
no tempo e no espaço, com a intenção sincera de crescerem para o 
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Pai Altíssimo, em amor, em carinho, em respeito, em compreensão e 

dedicação mútua. 

   Atualmente, ambos encarnados no solo da Terra. Ele com os seus 
quase cinqüenta janeiros. E ela, num corpinho de um lindo bebe de 

três meses. 

   Meus amigos, as evidências são realmente de impressionar. Pois, 

que cada um faça o seu juízo de valor. 

   LEÃO IV DE BIZÂNCIO  

 

   Leão era filho do imperador Constantino V e da sua primeira 

esposa, a cazar Irene da Cazária (Tzitzak). A sua avó materna era 
Bihar, um rei cazar. Leão foi coroado co-imperador pelo seu pai em 

751, e casou-se com a ateniense Irene em 769. Sucedeu ao seu pai 

em 775.  

   Ao contrário dos seus pai e avô, Leão mostrou-se bastante tolerante 
para com os iconódulos e colocou no patriarcado de Constantinopla 

um iconófilo, Paulo de Ciro. Só no final do seu reinado, em 780, é que 
mandou torturar e executar uma série de oficiais iconódulos. 

Seguindo o exemplo do seu pai, preparou uma expedição contra os 
búlgaros de Kardam, mas morreu antes de obter quaisquer 

resultados. Leão foi muito influenciado pela sua mulher a imperatriz 
Irene, e quando morreu subitamente em 780 foi a ela que coube a 

guarda do seu filho e sucessor, Constantino VI. (Fonte: Wikipédia). 

   Nota: Não nos debruçaremos em maiores detalhes 

reecarnacionistas, por entendermos desnecessários, porém vejamos 

que Leão se casou com Irene (O Espírito Cárita) no ano 769: 

- 7: mês (julho) de nascimento de Vivaldo Filho. 

- 6: mês (junho/2012) quando Vivaldo, a rigor, inicia a sua tarefa 
psicográfica. E o 9: mês (setembro, do ano 2012) quando Vivaldo 

Filho conclui a obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_IV_de_Constantinopla
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   PAPA LEÃO IV 

 

   Leão IV foi consagrado papa em 10 de Abril de 847. Morreu em 17 

de Julho de 855. 

   Nasceu em Roma, onde foi educado no Mosteiro de São Martinho. 

Era monge beneditino. Fortificou com altas muralhas a colina do 
Vaticano e a zona em torno da basílica de S. Pedro, que tinha sido 

saqueada pelos sarracenos, criando a cidade Leonina. A fim de obter 
maior proteção consagrou imperador Luis II, o Jovem. Confirmou aos 

venezianos o direito de eleger o Doge. (Fonte: Wikipédia). 

   Nota: Foi o primeiro pontífice que pôs data nos documentos 

oficiais. 

   SÃO JOÃO CRISOSTOMO 

 

   São João Crisóstomo (em grego: Ιωάννης ο Χρυσόστομος; 
Antioquia, atual Antakya, ca. 348 — 14 de Setembro de 407) foi um 

teólogo e escritor cristão, arcebispo de Constantinopla no fim do 

século IV e início do V. Sua deposição em 404 produziu uma crise 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/855
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Arcebispo_de_Constantinopla
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IV
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_V
http://pt.wikipedia.org/wiki/404
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entre a Santa Sé e a Sé Patriarcal. Pela sua inflamada retórica, ficou 

conhecido como Crisóstomo (que em grego significa «boca de ouro»). 

   É considerado santo pelas Igrejas Ortodoxa e Romana; é, a par de 
Gregório de Nanzianzo, de Gregório de Nissa e de Basílio de Cesareia, 

um dos quatro grandes Padres da Igreja Oriental; é ainda um dos 
Doutores da Igreja Católica. (Fonte: Wikipédia – Revisto por Vivaldo 

P. S. Filho, em 18/04/2014). 

   SÃO PATRÍCIO DA IRLANDA – (Reenc. Múltipla)  

 

   Patrício da Irlanda (em inglês: Patrick; em latim: Patricius) foi 

primeiramente um missionário cristão, sendo depois sagrado bispo e 
santo padroeiro da Irlanda, juntamente com Santa Brígida de Kildare 

e São Columba. É considerado o Apóstolo da Irlanda. 

   Muito reverenciado nos Estados Unidos devido ao grande número 

de imigrantes irlandeses. Em Manhattan, Nova Iorque, há uma 
catedral com o seu nome, sede da arquidiocese da metrópole. No dia 

17 de março há diversas comemorações na Irlanda e nos Estados 
Unidos, conhecidas como paradas de São Patrício, onde ocorrem 

festejos e desfiles em memória do santo, sendo essa a principal 
forma de afirmação do orgulho dos imigrantes e descendentes de 

irlandeses na América. 

   No livro As Brumas de Avalon (1979), de Marion Zimmer Bradley, 

Patrício é retratado como um bispo fanático, preconceituoso contra 
outras religiões e politicamente ambicioso, procurando, sempre que 

possível, passar por cima da autoridade do próprio rei. (Nota: 

Wikipédia). 

   Nota: Nesta Reencarnação Múltipla, particularmente, mais que nas 

demais, o querido Espírito de São Luis (ou Vivaldo Filho) vem ao 
mundo com uma tarefa mais radical, um tanto lhe desconfortando a 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlio_de_Cesareia
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alma meiga e terna, já que por orientação do Mundo Superior, 
haveria ele de empreender um esforço maior na intenção de conduzir 

as mentalidades da época, à Luz do Evangelho, por ingerência de sua 

posição de respeito junto não somente aos grupos sociais de então, 
como na constituição de ambiente político das classes mais altas e, 

muito particularmente, do próprio reinado. Sua personalidade, agora, 
caracterizada por uma sincera vontade de exercer poder sacerdotal, 

visa à união das mentalidades abastadas pela forma ortodoxa de 
encarar os serviços do clero. Não obstante, seu real objetivo ter sido 

o de agregar as criaturas de seu tempo sob o cajado luminoso do 

Crucificado. 

   Uma personalidade polemica, mas inteiramente voltada para o 

Cristo.  

   TOMÉ DE SOUZA 

 

   Tomé de Sousa1 (Rates, 1503 — 1579) foi um militar e político 
português, primeiro governador-geral do Brasil, quando este atendia 

por colônia do Brasil, chegado em 1549. 

   Descendente de Martim Afonso Chichorro, filho bastardo do prior de 
Rates, João de Sousa, e de Mécia Rodrigues de Faria. Na História 

Genealógica da Casa Real Portuguesa, tomo XIV, página 1, sobre a 

origem dos Chichorros diz-se: «Qual fosse a dama em quem el-rei 
teve este filho, se nos oferece grande dificuldade de o saber» - D. 

Martim Afonso Chichorro. Tampouco se sabe a origem do apelido.  

   Em Rates, Tomé de Sousa foi o primeiro titular da comenda da 
Ordem de Cristo em 1517, após a desorganização do mosteiro de 

Rates. Foi comendador de Rates e de Arruda. (Nota: Wikipédia). 

   Nota: Foi contemporâneo do padre Manoel da Nóbrega 

(Emmanuel) e de José de Anchieta (Chico Xavier). 
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   Antes de darmos prosseguimento às ponderações meramente 

matemáticas, tomemos de uma pequena nota (extrato) que pinçamos 

da internet (http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/tome-souza-salvador-

patria-480973.shtml), exatamente pelo seu conteúdo extremamente 

generoso, a cerca do progresso de nossos estudos, quanto ao fato de 

afirmarmos que Tomé de Souza, foi sim, uma das encarnações 

passadas de nosso Vivaldo Filho (São Luis IX): 

 

Tomé de Souza: o salvador da pátria 
Tomé de Souza desembarcou no Brasil há 460 anos, com a missão de pôr ordem 
na colônia. Por determinação do rei, veio criar uma cidade fortificada para ser o 

centro do poder. Construiu Salvador e colocou nos eixos o projeto português 
 

Vinícius Rodrigues | 30/06/2009 07h38 

   Na proa da nau Salvador, o capitão sentiu que as ondas já não batiam com 

tanta força no grande caravelão e conseguiu ver a mata exuberante e uma 

pequena movimentação na praia. Depois de dois meses de uma viagem 

tranquila, Tomé de Souza era enfim apresentado à baía de Todos os Santos, 

com um misto de ansiedade e resignação. Aos 46 anos, o militar português, 

filho ilegítimo de um padre, vinha com imensa responsabilidade: construir 

uma fortaleza em um povoado destruído por índios e saqueado por franceses e 

transformar o território coberto por todas as capitanias, então caótico, numa 

estrutura organizada e lucrativa, a serviço de Portugal. Quando a frota 

atracou, começava a nascer a primeira cidade do Brasil. 

http://www.cidteixeira.com.br/ 

Informações sobre a História de Salvador. 

    Notemos a idade com que Tomé de Souza aportou em terras 

brasileiras: 46 anos. O mesmo que 10 (4 + 6), o dia de nascimento 

de Vivaldo Filho, que de forma invertida (64) pode representar muito 

bem o ano (1964) de sua reencarnação no século XX, já na 

personalidade de Vivaldo Filho. – Enquanto: 1 + 6 = 7. 

   É, sem dúvida, um dado muito singelo, mas de grande 

representação cármica, já que o quadro numérico apresentado acima 

se manifesta de maneira inquestionável, quanto ao seu aspecto 

mitológico quanto ao seu caráter aritmético rigoroso.  

   Mas as aparentes coincidências não param por aqui. 

O nosso Vivaldo Filho foi pessoalmente a Praça Tomé de Souza, na 

intenção de buscar algum subsidio que pudesse lhe ajudar quanto ao 

http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/tome-souza-salvador-patria-480973.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/tome-souza-salvador-patria-480973.shtml
http://www.cidteixeira.com.br/
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esquema revelador que seus Guias estão a lhe consagrar por suas 

próprias faculdades mediúnicas, únicas capazes de atender, pelo 

menos por enquanto, às sugestões de confiança, segurança e 

fidelidade ao que estamos, seus Amigos Espirituais, lhe instruindo.   

 

   NO “MONUMENTO À TOMÉ DE SOUZA”, INAUGURADO NAS 

COMEMORAÇÕES DOS 450 ANOS DA CIDADE DO SALVADOR, FOI 

ENCONTRADA A SEGUINTE DATA: 29/03/1999. 

   Vejamos agora que interessante: 

- Somando-se: 2 + 9 + 3 + 1 + 9 + 9 + 9 = 42. Que numa situação 

invertida, pode naturalmente ser o 2 (dia de nascimento de Chico 

Xavier, seu Diretor Espiritual) e 4 (mês de nascimento de Chico 

Xavier, seu Diretor Espiritual). 

- Somando-se apenas o dia e o mês da inauguração do MONUMENTO 

À TOMÉ DE SOUZA: 2 + 9 + 3 = 14. O que pode muito bem 

representar o mês 1 (janeiro) de nascimento de sua benfeitora 

Veneranda e o mês 4 (abril) de nascimento de Chico Xavier. Ambos 

são os seus dois principais Diretores Espirituais. Obviamente, que o 

14 é igual a duas vezes o número 7. Quando mais uma vez teremos 

o exato mês (7 – julho) de nascimento de Vivaldo Filho.Então, 

encontramos acima os exatos meses de nascimento dos três 
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principais personagens de nosso estudo: Veneranda (Santa Isabel de 

Aragão), Francisco C. Xavier e Vivaldo Filho. 

- O ano de 1999: Numa soma rápida, teremos novamente (1 + 9 + 9 

+ 9 = 28. Ou ainda: 2 + 8) o dia 10 de nascimento de Vivaldo Filho 

(São Luis IX). Sem cogitarmos de que encontramos aqui, nesta data 

aparentemente casual, elegida por respeitáveis gestores da cidade de 

Salvador para a entrega do Monumento à Tomé de Souza, três vezes 

o enigmático número 9 (setembro), que representa o mês em que 

Vivaldo Filho concluiu a obra mediúnica “MENSAGENS DE ALÉM 

TÚMULO”, Por Espíritos Diversos, em homenagem ao “VOLTEI” 

(Irmão Jacob/Chico Xavier, FEB). 

   Estas são, apenas, algumas evidências matemáticas, de natureza 

reencarnatória, que consubstanciam e fortalecem a própria vivencia 

mediúnica de nosso pupilo, isto quanto ao que ele mesmo tem podido 

vislumbrar, a partir das irradiações de seu Espírito tarimbado, pela 

sua poderosa clarividência e psicométria transcendental. 

   Vale a nota de que tanto Maria Francisca (Margarida de Provença) 

quanto Joane Amorim (Margarida de França), participaram 

ativamente de sua vida emotiva, já que ambas foram esposa e filha, 

respectivamente, de nosso valoroso governador-geral Tomé de 

Souza. 

   Mas, como sempre procuramos ser bastante persuasivo em nossas 

ponderações espiritualistas, envidando esforços para que não 

venhamos, de súbito, enveredar por caminhos sinuosos e pelos quais 

não tenhamos condições de lhes dar a segurança necessária a que 

nos propomos, vejamos a seguir o que poderemos encontrar a partir 

da análise circunstâncial das datas (dia) de nascimento dos 

ilustríssimos companheiros de luta evangélica, tanto no ontem como 

no hoje: 

- Manoel da Nóbrega (Emmanuel): 18. 

- José de Anchieta (Chico Xavier): 19. 

- Vivaldo Filho (Tomé de Souza): 10. 

   Somemos: 18 + 19 + 10 = 47. Encontraremos o mês 4 (abril) de 

nascimento de Chico Xavier (Allan Kardec). E o mês 7 (julho) de 

nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). O Codificador encarnado e 
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o Codificador desencarnado do Espiritismo, personagens históricas do 

Mundo Religioso do século XIX. 

A Pátria do Evangelho 

Pelo Espírito Veneranda 

 

 

   Rogamos licença ao querido e estudado companheiro Clóvis 

Tavares, para que neste seu muito precioso capítulo possamos 

entretecer os nossos irmãos leitores com alguns apontamentos que, 

cremos, sinceramente, e com a avidez da alma sedenta pelas boas 

glórias do Senhor, possam ilustrar perfeitamente o quadro 

maravilhoso de Reencarnação Programada, que coube ao grande 

comandante Tomé de Souza integrar como parte capital dos Planos 

Superiores das Terras do Cruzeiro. 

   A partir do que vimos um pouco mais acima, pelo quadro numérico, 

representado pelas datas (dias) de nascimento de Nóbrega, Anchieta 

e Vivaldo, traremos, por nossa vez, um novo esquema aritmético 

que, com toda a certeza, haverá de deixar todos, invariavelmente, de 

“queixo caído”, tamanha a precisão dos cálculos, dos números e da 

exposição altamente moralizante, depreendendo-se, a partir daí, 

de que o nosso governador-real Tomé de Souza, estava, sim, 

completamente envolvido com os movimentos celestes para a 

implantação do Evangelho Restaurado do Espiritismo, em terras do 

Brasil, desde o século XVI. 
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   Observemos, quanto à natureza divina do que estava, 

verdadeiramente a se desenrolar, a partir do desembarque de Tomé 

de Souza (o nosso querido Vivaldo Filho/São Luis IX) no Porto da 

Barra, na cidade do São Salvador, em 29 de março de 1549. 

- Data da chegada de Tomé de Souza (29/03/1549): Somemos os 

números 2 + 9 + 3 + 1 + 5 + 4 + 9 = 33. Ou seja, o número mais 

marcante da vida do Cristo. O de sua morte.  

- Tomé de Souza governou até o ano de 1553. Somemos os números 

1 + 5 + 5 + 3 = 14. Ou seja, o exato mês (1 – janeiro) de 

nascimento de Veneranda (Santa Isabel de Aragão) e o exato mês (4 

– abril) de nascimento de Chico Xavier. Ambos, agora, na condição 

de seus mais graduados Guias Espirituais. 

   Agora, somemos o resultado dos dois números encontrados acima: 

33 + 14 = 47. Ou seja, agora teremos o exato mês (4 – abril) de 

nascimento de Chico Xavier (Allan Kardec) e mais o exato mês (7 – 

julho) de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis). O codificador 

encarnado e o codificador desencarnado do Espiritismo, personagens 

históricas do Mundo Religioso do século XIX. 

   Configurando-se, aqui, juntamente com os demais registros 

apresentados nesta presente obra científico-doutrinária, o maior e 

mais completo acervo de informações da transcendental 

Numerologia Espiritual, em sucessivas reencarnações na Terra, em 

torno da vida de uma única Personalidade, a do Rei São Luis IX de 

França, o querido Benfeitor Espiritual de Allan Kardec, na elaboração 

do Espiritismo, na França, em meados do século XIX. 

 
 

O Consolador Prometido em terras do Brasil 
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Uma Questão de Lógica 

 
   Compreendemos naturalmente que os números encontrados logo 

acima, suportariam mais algumas equações singelas. Por este 
motivo, rogamos a gentileza de nosso estimado confrade 

desencarnado Clóvis Tavares, e a compreensão de todos para que 
efetuemos mais algumas somas que, logicamente, nos trarão mais 

subsídios em torno da Programação Reencarnatória de São Luis, por 
via da obra marcante de Chico Xavier e inigualável de Allan Kardec, 

encontrados a partir da vida missionária de Tomé de Souza: 

    

 - Soma dos dois números encontrados acima: 4 + 7 = 11. Já 

sabemos, pela obra “UMBANDA, Essa Desconhecida”, de Roger 
Feraudy, que o número 1, na Umbanda Milenar, significa A Unidade, 

o Uno Indivisível (que é Deus). Portanto, temos aqui dois números 1, 
que seria o número 2 (somados entre eles mesmos), que representa, 

ainda segundo Roger Feraudy, o seu reflexo. Cremos que o número 2 
seja exatamente a Natureza Espiritual, como um todo. Ou seja, o 

reflexo da Divindade. 
 

   Por outro lado, esse resultado final (de 2), pode muito bem  

representar o dia de nascimento de Chico Xavier, o Codificador do 
Espiritismo reencarnado no século XX, que evidencia-se em nossos 

estudos, de maneira muito racional, pelo simples fato de Tomé de 
Souza ter sido um dos integrantes da Falange do Cristo, juntamente 

com Manuel da Nóbrega (Emmanuel) e José de Anchieta (Chico 
Xavier), a virem para o Brasil na intenção de colonizar 

(evangelizando) a nação que se formava, para futuramente, “caso 
fosse preciso”, implantarem o Espiritismo, sendo assim uma segunda 

opção para o Espírito de Verdade, após as luzes do Consolador terem 
sido sedimentadas na França do século XX. 
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   E para reforçar a nossa confiança nos Divinos Poderes, 
particularmente entre aqueles que se encontram um tanto 

desprevenidos a cerca dos quadros multifacetários dos processos de 

Reencarnação Programada, absolutamente diversificados em sua 
intimidade, quanto em sua abrangência, nas diversas faixas de vida 

espiritual, seja na Terra mesma ou em outras Regiões desconhecidas 
do Invisível que, como já é do conhecimento dos mais afeiçoados às 

questões de Ciência e, muito especialmente, de Espiritualidade, se 
diversificam ao inconcebível, mediante o Supremo Desejo de Deus de 

continuarmos trabalhando sempre e cada vez mais pelo 
engrandecimento de Sua Magnânima Obra, e por nós mesmos, 

vejamos então o que pinçamos da mesma fonte anterior da internet 
(http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/tome-souza-salvador-patria-

480973.shtml), quando foram dados destaques a algumas das preciosas 

informações históricas a respeito da vida e da personalidade desse 

grande desbravador português, fiel servidor do Senhor, que apesar 
das dores intimas travadas com a própria consciência no decorrer de 

sua tarefa missionária junto à uma turba de seres, ainda,  ignorantes 
e malfeitores, pode cumprir, junto com Manoel da Nobre e José de 

Anchieta, a sua tarefa missionária, de construir uma nova nação, a 
partir da cultura do bem e da honradez passional à serviço do Cristo, 

em primeiro lugar, e da coroa portuguesa, em segundo. 

 

Tomé de Souza: o salvador da pátria 
Tomé de Souza desembarcou no Brasil há 460 anos, com a missão de pôr ordem 

na colônia. Por determinação do rei, veio criar uma cidade fortificada para ser o 
centro do poder. Construiu Salvador e colocou nos eixos o projeto português 

Vinícius Rodrigues | 30/06/2009 07h38 

PARTE II 

    
   A história de Tomé de Souza se mistura com a da própria Salvador. Por isso, a data 
oficial de fundação da capital baiana ficou sendo a mesma da chegada do 
governador-geral, ou 29 de março de 1549, há exatos 460 anos. Ele veio com triplo 
mandato: capitão da povoação e terras da baía de Todos os Santos, governador-geral 
da capitania da Bahia e primeiro governador-geral de todas as capitanias e terras do 
Brasil. Tinha à sua espera um cenário desolador, com colonos dispersos, índios 
amotinados, franceses contrabandistas, administradores ineptos. Na capitania da 
Bahia, em particular, oficiais da corte calculavam existir de 5 mil a 6 mil guerreiros 
tupinambás, para cerca de 100 colonos. 
 
   O antigo donatário, Francisco Pereira Coutinho, chamado Rusticão por seus modos 
violentos, fundara em 1536, na ponta do Padrão, onde hoje está o farol da Barra, a 
vila Velha (ou vila do Pereira). Mas os maus tratos infligidos pelos colonos aos índios, 
com a permissão do donatário, provocavam levantes frequentes. No mais violento 
deles, em 1545, a vila foi arruinada e Coutinho, obrigado a fugir para a capitania de 
Porto Seguro. Um ano depois, ao voltar, naufragou próximo à ilha de Itaparica, onde 
foi preso e devorado pelos tupinambás. 
 

http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/tome-souza-salvador-patria-480973.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/tome-souza-salvador-patria-480973.shtml
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   Com a morte do donatário Rusticão, a capitania da Bahia reverteu à coroa e foi 
escolhida para se tornar a sede do governo-geral que se formava. Passados quase 50 
anos do descobrimento do Brasil, tirando a próspera capitania de Pernambuco, quem 
mais se aproveitava dessas terras eram os franceses, que mantinham melhores 
relações com os índios e voltavam com as embarcações transbordando de pau-brasil. 
A falta de controle português sobre a colônia brasileira era tanta que, em 1548, Luiz 
de Góis, irmão de Pero de Góis (donatário de São Tomé), pediu socorro ao rei dom 
João III: "Se com tempo e brevidade Vossa Alteza não socorre estas capitanias e costa 
do Brasil, ainda que nós percamos as vidas e fazendas, Vossa Alteza perderá a terra", 
escreveu. 
    
Armada de mil homens 
 
   Foi a gota d’água. Portugal não extinguiu as capitanias (o que só aconteceria em 
1821), mas decidiu concentrar o exercício do poder sobre o território em uma nova 
cidade. A instituição do governo-geral, em 1548, é considerada uma evolução do 
Estado monárquico em Portugal, cada vez mais centralizador, mas também uma 
medida saneadora. Estava na hora de tomar posse efetiva do Brasil e fazê-lo render. 
 
   Para cumprir sua missão, o primeiro governador-geral do Brasil veio preparado. Sua 
armada reunia três naus (Salvador, Conceição e Ajuda), duas caravelas (Leoa e 
Rainha), um bergantim (São Roque) e duas outras naus de comércio, que deveriam 
voltar cheias de pau-brasil. Embarcadas, estima-se de 500 a mil pessoas, entre 130 
soldados, 90 marinheiros, 70 profissionais (carpinteiros, ferreiros, serradores etc.), 
funcionários públicos, jesuítas comandados por Manuel da Nóbrega, 500 degredados e 
outros peões para o trabalho pesado. 
 
   Debaixo do braço, Tomé trazia o Regimento do Governador e Capitão Geral, com as 
ordens do rei dom João III, redigido em 17 de dezembro de 1548. Com 48 artigos, 
determina a fundação da cidade-fortaleza e trata da defesa militar da costa, das 
relações com os índios, de doações de sesmarias, cobrança dos proventos devidos à 
corte. "Foi o que alguns chamam de a primeira Constituição do Brasil", diz o 
historiador Cid Teixeira. 
 
   Quando o grupo de Tomé de Souza desembarcou, foi muito bem-recebido. 
"Achamos a terra de paz e 40 ou 50 moradores na povoação que antes era. 
Receberam-nos com grande alegria", escreveu Manuel da Nóbrega. Mas, se as 
relações com os índios eram tão tensas, como explicar a acolhida descrita pelo 
jesuíta? Graças à presença, em terra, de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, aliado 
dos índios e mediador indispensável aos propósitos portugueses (veja ao lado). Dois 
meses antes da chegada da armada, o rei mandara carta a Caramuru pedindo sua 
colaboração: "Porque sou informado, pela muita prática e experiência que tendes 
dessas terras e da gente e costume delas, o sabereis bem ajudar e conciliar, vos 
mando que quando o dito Tomé de Souza lá chegar, vos vades para ele, e o ajudeis 
no que lhe deveis cumprir e que vos encarregar". 
 
   Uma vez em terra, uma das primeiras medidas de Tomé foi reagrupar os colonos. 
Dessa vez, não ocupou a ponta do Padrão, aberta ao mar, à mata e, por isso, 
vulnerável. A 5 quilômetros da vila Velha, o governador-geral encontrou uma colina 
que caía verticalmente sobre a praia. Era o ponto mais alto da região, uma perfeita 
defesa natural, com fontes de água e um rio (das Tripas), na direção oposta ao mar. 
Surgia a Cidade Alta, que ainda hoje registra um desnível em relação à Cidade 
Baixa, em Salvador, de 70 metros. As obras começaram já em abril, menos de um 
mês depois do desembarque. Ajudado por Manuel da Nóbrega, na catequese, e por    
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Caramuru, Tomé incorporou os índios aos esforços de edificação, para compensar a 
escassez de mão-de-obra portuguesa. O trabalho indígena era forçado ou pago com 
foices, enxadas, tesouras, espelhos, pentes e anzóis. 
 
Mão na massa 
 
   A primeira cidade oficialmente fundada na colônia - até então só existiam vilas - 
seria capital do Brasil por mais de dois séculos, de 1549 a 1763. Seu traçado foi 
inspirado nos modelos florentinos do Renascimento, mas à moda rústica (veja na pág. 
51). A muralha ao longo da cidade era de taipa, o mesmo material aproveitado para 
construir as casas (inclusive a do governador), que tinham teto de palha e baixo (1,70 
metro de pé-direito). "Eventualmente, utilizavam-se tapetes de pele de onças-
pintadas, mas nunca faltava a rede de algodão, chamada ‘rede de bugre’, cujo uso os 
portugueses aprenderam com os indígenas", escreve Eduardo Bueno, no livro A Coroa, 
a Cruz e a Espada. Enquanto os prédios da administração pública e as moradias 
ficavam no alto da colina, na Cidade Baixa estava o aparato do porto: ancoradouro, 
armazéns, Casa de Fazenda e Contos e a Casa de Pólvora (uma das raras de pedra). 
 
   Tomé se mostrava dedicado a cumprir o regimento do rei. E, aparentemente, 
gostava de dar exemplo, trabalhando com os peões nos canteiros de obras. "Onde 
ouvi dizer a homens do seu tempo (que ainda alcancei alguns) que ele [o governador-
geral] era o primeiro que lançava mão do pilão para os taipais e ajudava a levar a 
seus ombros os caibros e madeiras para as casas", escreveu frei Vicente do Salvador, 
em História do Brasil 1500-1627. Apesar de alguns historiadores duvidarem da versão 
do frei, escrita no século 17, o mero registro dessa imagem de administrador 
diligente revela a habilidade política do governador. "Tomé de Souza dominou as más 
paixões pela singeleza do seu caráter", diz o professor Braz do Amaral, no livro 
Resenha Histórica da Bahia. 
 
   Muito antes de Amaral, o cronista português Gabriel Soares de Souza, que veio para 
a Bahia em 1565, contou em seu Tratado Descritivo do Brasil que "o gentio [como 
chamavam aos índios] por muito tempo viveu muito quieto e recolhido, andando 
ordinariamente, trabalhando na fortificação da cidade a troco do resgate [escambo] 
que por isso lhe davam". Valendo-se, assim, da mão-de-obra de um povo que, a 
princípio, não tinha por que lhe servir, recebendo apenas ferramentas e utensílios, 
Tomé conseguiu erguer a cidade. "Ele foi muito bem recebido pelos colonos e tinha 
um bom relacionamento com os índios", explica a professora Consuelo Ponde de 
Sena, presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. 

 

Cortem as orelhas! 

 

   Mas nem tudo era um mar de rosas. Uma fonte de preocupações era a manutenção 

da ordem numa população formada, em grande medida, por ex-presos enviados pela 

coroa. A primeira condenação por furto em Salvador data de 1550, e envolveu 

justamente um degredado, Sebastiam d’Elvas. Pelo crime, segundo sua sentença, ele 

foi açoitado e "desorelhado". 

 

   Outro problema era a ausência de mulheres na cidade. Não vieram mais que dez na 

esquadra de Tomé. E os colonos começaram a se relacionar com as índias. 

 

   "Enquanto os índios eram violentamente submetidos e tomados para escravos ou 

para mandar vender no reino, as negras [índias] eram raptadas ou presas para 

mancebas dos brancos, com os quais viviam em escandalosa poligamia", escreveu o 

antropólogo Thales de Azevedo, em O Povoamento da Cidade do Salvador. Alarmado, 
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Manuel da Nóbrega pediu ao rei, quase em desespero, que mandasse ao Brasil 

mulheres portuguesas, mesmo que de má reputação. Dom João III enviou seis órfãs, 

em 1551, e incumbiu o governador de casá-las. Ele obedeceu, mas tão exíguo 

suprimento de noivas não serviu para impedir a miscigenação. 

 

   O próprio Tomé de Souza não escondia as saudades da mulher e da filha. Em carta 

de 1552, tenta convencer o rei, "por amor de Deus", que o devolvesse às duas, 

em Portugal. Mas, antes de voltar, ele teria de percorrer a costa para vistoriar as 

capitanias do Sul. Ao lado de Manuel da Nóbrega, foi até São Vicente, passando por 

Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Angra dos Reis. "Todas as vilas e 

povoações de engenhos desta costa fiz cercar de taipa com seus baluartes (...) e lhes 

dei toda a artilharia que me pareceu necessária", diz, em carta ao rei de junho de 

1553. A missão estava cumprida. O seu mandato, que inicialmente duraria três anos, 

já havia passado de quatro. 

 

   De fato, desde março daquele ano, ele já não era governador-geral. A seu pedido, 

o rei nomeou para o posto Duarte da Costa, que chegaria à Bahia em julho. O 

meirinho correu para avisar Tomé, que, apesar de ter pedido tanto para partir, não 

reagiu com alívio, mas perplexo. "Vedes isso, meirinho? Verdade é que eu desejava 

muito, e me crescia água à boca quando cuidava em ir para Portugal; mas não sei 

que é que agora se me seca a boca de tal modo que quero cuspir e não posso", teria 

dito, segundo frei Vicente. 

 

   Assim terminava mais uma demanda daquele fidalgo - nas palavras de Gabriel 

Soares de Souza, "honrado, ainda que bastardo, homem avisado, prudente e mui 

experimentado na guerra da África e da Índia, onde se mostrou mui valoroso 

cavaleiro em todos os encontros que se achou". Tomé de Souza pôde, então, voltar a 

Portugal, onde morreu, em 28 de janeiro de 1579. Deixou de pé, no Brasil, os pilares 

de uma cidade com incrível personalidade política e cultural. 

 

   "(...) Achamos a terra de paz e 40 ou 50 moradores na povoação que antes era. 

Receberam-nos com grande alegria (...)" 

 

   "(...) obrou muito bem o Senhor, porque se fez em muito bom sítio sobre o mar, 

toda cercada de água ao redor da cerca, e com muitas fontes de parte do mar e da 

terra (...)" 

 

   "(...) eu desejaria muito, e me crescia água à boca quando cuidava em ir para 

Portugal; mas não sei que é que agora se me seca a boca de tal modo que quero 

cuspir e não posso (...)" 

- Manuel Nóbrega 

 

Saiba mais 

 

LIVRO 

 

A Coroa, a Cruz e a Espada: Lei, Ordem e Corrupção no Brasil Colônia, Eduardo 

Bueno, Objetiva, 2006 

Quarto volume da coleção Terra Brasilis, narra o cotidiano e as agruras de uma 

sociedade desigual, marcada pelo clientelismo, pelo nepotismo e pela corrupção. 

SITE: http://www.cidteixeira.com.br/ 

Informações sobre a História de Salvador. 

http://www.cidteixeira.com.br/
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Por amor de Deus! 
 

 

   É de condição fundamental que façamos mais algumas anotações, 
em torno da vida missionária de Tomé de Souza, em conexão com a 

atual existência reencarnatória de nosso Vivaldo Filho. Isto, para que 

os nossos irmãos sediados no plano material possam, de alguma 
maneira, dirimir possíveis dúvidas que ainda estejam acolhendo nos 

seus corações, em torno dos nossos graves estudos doutrinários, 
apesar de acreditarmos ser, um tanto, difícil que algum estudioso da 

reencarnação, mais ou menos versado em Espiritismo, se mantenha 
em condição, quase desrespeitosa, de dúvida ao que aqui tem sido 

colocado, tudo tão bem alinhavado pelas correntes magnânimas da 
Matemática e da História, da Mediunidade e do Evangelho, quando 

passamos a vislumbrar um imenso caudal de possibilidades e 
alvissareiras esperanças para o Espiritismo Científico do futuro. 

 
   Analisemos os dois pequenos destaques que pinçamos do belíssimo 

texto acima, e procuremos meditar na sua profundidade espiritual: 
 

- “Surgia a Cidade Alta, que ainda hoje registra um desnível em relação à Cidade 

Baixa, em Salvador, de 70 metros”.  

 

   Nota-se aqui, uma perfeita sintonia como que será apresentado, 

mais a frente, no sub-capítulo que se refere à reencarnação do 
grande poeta Castro Alves. Mas, já adiantando alguma coisa, 

podemos ver que a primeira Agencia Postal dos Correios que o nosso 
Vivaldo teve, como cliente de Caixa Postal, desde meados dos anos 

de 1980, estava localizada em um desnível de 70 metros em relação 
à Cidade Baixa. 

    
   Pois bem, aqui temos o número 70: O mesmo que dez vezes 

número 7. Ou então, sete vezes o numero 10. Quando teremos 

novamente o mês (7) e o dia (10) de nascimento de Vivaldo Filho 
(São Luis IX), na atual encarnação do século XX. Basta-nos, por 

enquanto, esta informação interessantíssima. A história completa dos 
fatos, vocês verão mais a frente no sub-capítulo sobre Castro Alves. 
 

- “Em carta de 1552, tenta convencer o rei, "por amor de Deus", que o devolvesse 

às duas, em Portugal”. 

 

   Nota-se aqui, também, a grande sinergia de nosso Vivaldo em 

relação ao seu passado, quando testemunhamos, aqui mesmo em 
nossa obra mediúnica, ele intitular o seu específico capítulo “Em 

Nome do Amor de Deus”, numa conexão miraculosa ao que ele 

mesmo havia escrito ao rei Dom João III (“por amor de Deus”), 
como a rogar-lhe que o devolvesse à sua amada esposa e filha, que 

se encontravam distante dele, desde há quatro anos, em Portugal. E 
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isto, meus amados irmãos, sem que ele, sequer, tivesse tomado 
qualquer nota antecipada a respeito da biografia de Tomé de Souza, 

já que o texto acima, como pinçado da internet, só foi encontrado por 

ele, Vivaldo, vários meses após a sua mensagem ter sido inserida na 
presente obra “São Luis IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação 

Espírita”. 
 

   Desse modo, procuramos entretecer os nossos leitores com o maior 
número de informações possíveis em torno da memória gloriosa 

desse Espírito de Luz, São Luis IX, já que para nós mesmos, os seus 
humildes Amigos Espirituais, ele continua sendo o grande Apóstolo da 

Terceira Revelação que, à serviço do Senhor Supremo de Nossas 
Existências, mesmo reencarnado no solo da Terra, sofrendo, amando, 

trabalhando e estudando, continua com a sua tarefa singela de 
promover e divulgar o pensamento luminoso de Deus, pela proposta 

salvadora, quanto renovadora, do Espiritismo Evangélico. 
 

   Nota do médium: Na mensagem acima, talhada pela nossa querida 

benfeitora Veneranda, tivemos a participação especial do Espírito Chico 

Xavier. 
 

 

 

 

 
 

Chegada de Tomé de Sousa à Bahia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Tom%C3%A9_de_sousa.jpg
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   WILLIAN PENN  

 

   William Penn (14 de outubro de 1644 - 30 de julho de 1718) foi o 

fundador da província de Pensilvânia, uma colônia do Reino Unido 
que posteriormente tornar-se-ia o estado americano homônimo. Os 

princípios democráticos que ele implementou na colônia serviram 
como uma fonte de inspiração para a Constituição americana. (Fonte: 

Wikipédia). 

   Nota: Para a visão mediúnica de nosso estimado Vivaldo, as 

irradiações perispírituais de Willian Penn, são tão contundentes, com 
emanações fluídicas de qualidade tão pessoal, que não lhe sugerem 

qualquer dúvida em relação a esta ter sido, realmente, uma de suas 
vidas passadas. A silhueta fluídica de sua face espiritual é um registro 

marcante de seu DNA astral. 

   LOUIS-MICHEL VAN LOO (Reencarnação Múltipla) 

 

   Louis-Michel van Loo (Toulon, 2 de março de 1707 — Paris, 20 

de março de 1771) foi um pintor francês. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1644
http://pt.wikipedia.org/wiki/30_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1718
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensilv%C3%A2nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democrata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Americana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Toulon
http://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1707
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1771
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor
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   Estudou sob a direção de seu pai, o pintor Jean-Baptiste van Loo, e 
ganhou o seu primeiro prêmio pela Academia Real de Pintura e 

Escultura de Paris em 1725. Esteve em Roma entre os anos de 1727 

a 1732, juntamente com o seu tio, Charles-André van Loo, a quem 

sucedeu como diretor da École Royale des Élèves Protégés. 

   Van Loo chegou a Madri em 15 de janeiro de 1737, convocado por 

Filipe V da Espanha para retratar a corte real. (Nota: Wikipédia). 

   PRINCÍPE EMIL DE SAYN-WITTGENSTEIN  

   (Reencarnação Múltipla) 

 

   Britten escreveu sobre ele, durante o tempo de Milagres século 
XIX: 

“Entre os muitos notáveis personagens que ajudaram a manter o 

prestígio do Espiritismo na Rússia, não só pela sua vida admirável, 
mas também pelo seu interesse declarado abertamente no 

movimento, e a influência ilimitada que exerceu sobre a mente de 
seu amigo, o Czar, foi o Príncipe Emil de Sayn Wittgenstein. Este 

cavalheiro nobre não só se manteve alto escalão do exército russo e 
serviu como ajudante-de-campo para o Imperador, durante a guerra 

infeliz com a Turquia, mas poucos de quem se aproximasse da 
pessoa de Sua Majestade Imperial, gozava da confiança real no 

mesmo grau”. (Fonte: Google). 

   Nota: Teremos sua participação no Espíritismo, numa breve, mas 

muito significativa, sitação na obra: “UM CASO DE 
DESMATERIALIZAÇÃO”, de Alexandre Aksacof (Edição da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pai
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_van_Loo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Real_de_Pintura_e_Escultura_de_Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Real_de_Pintura_e_Escultura_de_Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/1725
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
http://pt.wikipedia.org/wiki/1727
http://pt.wikipedia.org/wiki/1732
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charles-Andr%C3%A9_van_Loo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madri
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1737
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filipe_V_da_Espanha
http://www.historyoftheadepts.com/historyoftheadepts/wp-content/uploads/2011/11/sayn1.jpg
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Federação Espírita Brasileira). O seu relato na obra de Aksakof, não 
poderia ser mais fiel ao seu perfil atual, na condição de Vivaldo Filho. 

Reencarnação Múltipla, ao mesmo tempo de Bento Mure. 

 CASTRO ALVES (Reencarnação Múltipla) 

 

   Antônio Frederico de Castro Alves (Curralinho, 14 de março de 
1847 — Salvador, 6 de julho de 1871) foi um poeta brasileiro.1 

Nasceu na fazenda Cabaceiras,1 a sete léguas (42 km) da vila de 

Nossa Senhora da Conceição de "Curralinho", hoje Castro Alves, no 

estado da Bahia. 

   Suas poesias mais conhecidas são marcadas pelo combate à 

escravidão, motivo pelo qual é conhecido como "Poeta dos Escravos". 

Foi o nosso mais inspirado poeta condoreiro. 

   Em fevereiro de 1870 seguiu para Curralinho para melhorar a 

tuberculose que se agravara, viveu na fazenda Santa Isabel, em 

Itaberaba. Em setembro, voltou para Salvador. Ainda leria, em 
outubro, A cachoeira de Paulo Afonso para um grupo de amigos, e 

lançou Espumas flutuantes. Mas pouco durou. 

   Sua última aparição em púbico foi em 10 de fevereiro de 1871 

numa récita beneficente. Morreu às três e meia da tarde, no solar da 

família no Sodré, Salvador, Bahia, em 6 de julho de 1871. 

   Seus escritos póstumos incluem apenas um volume de versos: A 

Cachoeira de Paulo Afonso (1876), Os Escravos (1883) e, mais tarde, 

Hinos do Equador (1921). 

   É patrono da cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras. (Fonte: 

Wikipédia). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves_%28Bahia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1847
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_%28Bahia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1871
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves#cite_note-projetomemoria-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves#cite_note-projetomemoria-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castro_Alves_%28Bahia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravid%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Condoreirismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1871
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_%28Bahia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1871
http://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Brasileira_de_Letras
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   Nota: Vejamos que surpreendente! Mais uma vez, aqui 
encontramos dados (datas) históricos, em relação à personalidade 

passada ora analisada e que expressam a mais pura sinergia com as 

nossas reflexões reencarnacionistas, em relação ao Espírito de São 
Luis IX/Vivaldo Filho. Basta que usemos o bom senso e a lógica 

kardequiana e, finalmente, veremos surpresos e emocionados mais 
uma vida passada se desenrolando aos nossos olhares perplexos e 

surpresos. 

   Notemos na data de nascimento de Castro Alves: 

- 14/03/1847: Teremos o 7 duas vezes. Quando um deles somados 

ao número 3, teremos 10 (dia do aniversário de nascimento de 
Vivaldo). Então será 10/07, ou seja, o dia e o mês de nascimento do 

caro pupilo na atual encarnação. E logo a seguir teremos o número 9 
(1 + 8), ou seja, o mês de setembro, quando Vivaldo concluiu (em 

2012) a obra “MENSAGENS DE ALÉM-ALÉM TÚMULO”, que 
homenageia o livro “VOLTEI”, do Irmão Jacob (por Chico Xavier, 

FEB). E finalmente, o número 4 (mês de aniversário de nascimento 
de Chico Xavier, de sua filhinha Joane e o dia de nascimento de 

Francisca). E ainda, novamente o número 7, que significa o seu 

próprio mês de nascimento na atual encarnação. 

   O ponto de encontro entre uma personalidade (Castro Alves) e 
outra personalidade (Vivaldo Filho), obviamente não se subordinam, 

de maneira exclusivista, apenas ao entrechoque dos dados 
matemáticos, irretocáveis, por sinal, mas também na própria obra 

mediúnica de nosso pupilo, tanto quanto, e muito particularmente, na 
sua condição de homem simples e extremamente humano, voltado, 

mesmo que na sua atual insignificância reencarnatória (segundo ele 
mesmo faz questão de lembrar-nos!) para as questões de fé, 

espiritualidade e solidariedade universal. 

   Para o nosso estimado medianeiro, quanto às irradiações de cunho 

fluídico, a partir de Castro Alves e, mesmo, entre ele próprio e a 
personalidade anterior do grande poeta brasileiro, não lhe deixam 

margem para dúvidas de ter sido ele mesmo, no passado, a 

encarnação do sofrido e amargurado vate baiano. 

    Mas só para arrematarmos, como pode ainda ser comprovado por 

sua mãezinha Maria Isaura e uma antiga namorada sua, ainda 
encarnada, teve ele mesmo que passar pelo constrangimento 

acintoso de uma “tuberculose”, mas que surpreendentemente fora 

evadida de seus pulmões sem que ele tivesse feito qualquer 
tratamento físico, ou ambulatorial, a não ser a intervenção 

magnética por um passe ministrado pela sua querida namorada à 

época, a senhorita Cleide Luzia. 
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   Agora, registremos a data de morte de Castro Alves: 

- 06/07/1871: Teremos novamente o 6 (mês de junho, quando 

Vivaldo assume definitivamente de forma ostensiva a sua missão na 
psicografia e encerra o seu casamento com Maria Francisca, num 

doloroso processo de separação conjugal. Mais uma vez o número 7 
(mês de nascimento de Vivaldo na atual encarnação). E finalmente, o 

9 (1 + 8), como citado acima. E o número 7 novamente. E ainda o 
impressionante número 1, que marca a sua ligação mística, ou 

espiritual, com sua venerável Benfeitora Veneranda (Santa Isabel de 
Aragão), nascida no mês de janeiro, como poderá ser observado pelo 

atento estudioso das Vidas Sucessivas, no texto biográfico que 

destacamos mais acima.  

   Nota do médium: É muito compreensível que muitos irmãos de 
doutrina, pelo menos aqueles um tanto mais aferrados a conceitos 

mais ortodoxos no campo do entendimento mediúnico, se aferrem em 
desconsiderar as nossas potencialidades espirituais, no que se refere 

às diversificadas posições reencarnatórias que envergamos no 
passado remoto ou próximo da vida comunitária do Plano material, 

no entanto, rogo a compreensão e a gentileza dos mais humildes e 
dos “mansos de coração” para estas pequenas anotações que fizemos 

no dia 11 de agosto de 2014, alguns minutos após termos ouvido de 
nossa estimada benfeitora Veneranda (Santa Isabel) de que a obra 

“ESPERANÇA E LUZ”, de Autores Diversos, por Francisco C. Xavier 

(Centro Espírita União, 1993), ter sido produzida pelos Amigos 
Espirituais em nossa singela homenagem, quando em momento 

oportuno, e data precisa, inconscientemente, iríamos lhe buscar o 

arrimo espiritual para as nossas grandes dores morais. 

   

Emmanuel – O Arquiteto Espiritual do Espiritismo Evangélico 

   O certo é que, alguns minutos após a nossa Veneranda ter nos dito 
isso, em alto e bom som pela clariaudiência mediúnica, acessamos, 

sem cogitarmos do que viria pela frente nesse pequenino livro-luz, o 
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capítulo ROGATIVA, pelo Espírito de Castro Alves, à página 65. Então, 
o assombro só não foi maior quando exatamente à página 70 (que 

pode representar: 10 vezes o mês 7 – julho – de aniversário de 

Vivaldo Filho/São Luis, ou então, 7 vezes o dia 10, do aniversário de 
Vivaldo Filho/São Luis) encontramos uma referência ao Rei Luis (de 

França): 

“Em vilarejo distante, embora vitorioso, 

O Rei Luis cai exangue 

E morre em poeira e sangue 

Ferindo o mundo cristão!...” 

   Observando ainda, que esta específica página de luz divina, 
assinada por Castro Alves, e psicografada pelo nosso Chico, data de 

17/10/1990. 

   Agora, vejamos que surpreendente: 

- 17: O mesmo que 10 (o dia de nascimento de Vivaldo Filho/São 

Luis). E Ainda o 7 (o mês de nascimento de Vivaldo Filho/São Luis). 

- 10: Novamente o número 10, que corresponde ao dia de 

nascimento de Vivaldo Filho/São Luis. 

- 10 (1 + 9): Novamente o número 10, que corresponde ao dia de 

nascimento de Vivaldo Filho/São Luis. 

- 9: Agora temos o enigmático mês 9 – setembro – quando Vivaldo 
conclui a obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, Espíritos 

Diversos, em homenagem ao livro “VOLTEI” (Irmão Jacob/Chico 

Xavier, FEB). 

   Os cálculos matemáticos acima são tão precisos e tão perfeitos, 

que fica realmente muito difícil cogitarmos, mesmo que a conta de 
especulação científica contraditória (muito natural, diga-se de 

passagem!), acreditarmos que tudo isto não passa de “confusão” 

numa cabeça esquizofrênica, aliás, como já nos tentaram fazer crer, 
pelo menos uma vez, um companheiro espiritista e médico, o qual 

tivemos a petulância de lhe apresentar este trabalho em andamento. 
Então, ficamos a pesar: “Será que esse irmão, ele mesmo, é que não 

estaria precisando de um ‘analista’, e muito especialmente de uma 
urgente reciclagem em seus pseudo-conhecimentos doutrinários”?!... 

O que naturalmente nos levou a recordar das palavras de incentivo e 
alerta do respeitado médico psiquiatra e culto pesquisador espírita, 
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Dr. Elias Barbosa, antes de sua desencarnação em 03 de fevereiro de 
2011, quando da sua competente revisão doutrinária de nossa 

primeira obra mediúnica (ainda inédita), “MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, nos preparando para os 
embates que haveríamos de travar, desde então, com os 

companheiros de nossa própria doutrina, segundo ele mesmo: “ainda 
não devidamente preparados”! Pobre que somos, acreditarmos que já 

possuímos toda a cultura do mundo em uma única existência, ou, na 
melhor das hipóteses, em algumas poucas experiências 

reencarnatórias, nesta ou noutra agremiação do conhecimento e da 
religiosidade humana, tão limitadas e, infelizmente, ainda tão 

diversificadas em mentalidades personalistas, orgulhosas e 
carregadas da insana vaidade, a acreditarem que Deus estaria muito 

satisfeito em ter que nos provar, de um só golpe, todas as maravilhas 
do Universo, sem que com isto, necessariamente, não tenhamos de 

suar, e suar muito, no grande esforço de construir em nós mesmos 

os valores imortais da humildade, da fé e da caridade. 

   Assim, consultemos a palavra sempre esclarecida de Emmanuel 
(por Chico Xavier), ainda nesta mesma obra-luz, “ESPERANÇA E 

LUZ” (Editora CEU, 1ª. Edição, 1993), que segundo a nossa amorosa 
benfeitora Veneranda fora realizada em nossa terna homenagem, no 

capítulo Genética Espiritual, à página 81: 

   - “A ciência poderá equilibrar os elementos da gênese profunda dos 

seres, mas esbarrará sempre com a claridade espiritual que se irradia 
de todos esses movimentos, ordenados dentro de certa 

matemática, estranha aos homens e independente de sua 

colaboração”. (O grifo é meu). 

   Vejamos que nesse destaque, o próprio Instrutor Emmanuel, pela 

mediunidade de Francisco C. Xavier, já nos pressagiava os graves 
estudos que haveríamos de empreender, no que diz respeito aos 

assuntos da Matemática, e aos seus naturais desdobramentos na 

esfera do Espírito. 

   Como então, em sã consciência, desconsiderar tamanho acervo de 
informações, particularmente no âmbito da Doutrina Espírita, 

fechando os nossos olhos para tamanha maravilha do Mundo 

Espiritual Superior? 

   É verdade, infelizmente, que a grande maioria dos detratores do 

nosso modestíssimo esforço mediúnico virá exatamente de dentro de 

nossos arraiais doutrinários, já que, graças a Deus, os espiritualistas, 
de uma maneira geral, e os estudiosos da Ciência que se dedicam a 

investigar os casos de Reencarnação, cremos sinceramente, estejam 

com as suas mentes mais arejadas. 
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   De todo o modo, o que está em questão aqui, não é a nossa 
particular condição mediúnica, e nem tão pouco o estilo literário das 

Entidades que tem se manifestado aqui por nosso intermédio, mas 

precisamente a indestrutibilidade dos fatos, das ocorrências e 
dos dados matemáticos precisos, levantados a partir da obra do 

Espiritismo (particularmente em Allan Kardec e Chico Xavier) e dos 

Evangelhos.  

   Não é de todo desconhecido que no Mundo Espiritual inferior, 

também existe uma rede de servidores, técnicos de todos os matizes 
e altamente qualificados, capazes de articular qualquer tipo de 

falsificação, seja em termos de documentação (escrita, falada, 

auditiva ou visual) propriamente dita, ou por meio de mistificação. 

 

   Façamos um pequeno parêntese, neste sub-capítulo da mensagem 
do companheiro espiritual Clóvis Tavares, em relação à reencarnação 

de Castro Alves, para que de forma pragmática, forcemos um 
pouco mais a barra no sentido de substancializar o grande esforço 

que tem realizado os Autores Espirituais dessa obra, já que o que 
vamos apresentar tem muito haver com o estudo altamente 

revelador e profundamente alicerçado na mais perfeita lógica da 
Matemática, seja ela transcendental ou do plano dos seres 

encarnados, a nos entretecer com o que, acreditamos, existe de mais 
positivo, documentado e esclarecedor, a cerca da Reencarnação 

Programada no mundo todo, pelo menos nos moldes em que aqui 
está sendo narrado pela pena maravilhosa da Mediunidade com Jesus 

Cristo. 

 

Estátua de Castro Alves (Praça Castro Alves – Salvador, Bahia) 
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   Primeiro, fiquemos com as informações sobre a Praça Castro 
Alves, na cidade de Salvador, na Bahia, que encontramos na internet 

(Fonte: Wikipédia): 

   “A Praça Castro Alves é um logradouro situado na cidade de Salvador, capital 
do estado brasileiro da Bahia, localizada na parte central do antigo centro urbano, 

na Cidade Alta”. 

   “Na época conhecida como Largo do Teatro, foi o local no qual D. João, príncipe 
regente de Portugal, e sua corte foram recebidos pelos representantes da Câmara 
Municipal, no dia 23 de janeiro de 1808”. 

   “A estátua de Castro Alves foi fundida na oficina de Angelo Aureli, em São Paulo, 

chegando à Bahia, em dezembro de 1922.É um trabalho do escultor italiano 

Pasquale de Chirico e representa o poeta na atitude de fala ou está declamando, 

tendo a cabeça descoberta, fronte erguida, olhar perdido no infinito, chapéu mole 

de estudante à mão esquerda, braço direito estendido”. 

   “Na manhã de 20 de junho de 1923, a estátua, me bronze do poeta, foi levantada 

até o topo da coluna que lhe serve de base”. 

   “Os blocos que serviram para o pedestal e o (...) são de granito. Concluída a 

obra, inaugurou-se o monumento no dia 6 de julho de 1923”. 

   Pois bem, agora dando continuidade aos nossos estudos 

matemáticos, fiquemos com a data, e o evento, que acreditamos seja 

o de maior relevância para os nossos modestos apontamentos em 

torno da reencarnação de Vivaldo Filho (São Luis IX) na 

personalidade de Castro Alves...  

   Vamos então somar os valores numéricos da data de inauguração 

da estátua (monumento) de Castro Alves, na Praça Castro Alves, em 

Salvador (6/07/1923): 

- 6 + 7 + 1 + 9 + 2 + 3 = 28. E numa nova soma (2 + 8), teremos o 

número 10. Ou seja, o dia do aniversário de nascimento de Vivaldo 

Filho (São Luis IX), na atual encarnação do século XX. 

   Agora, se dividirmos o número 28, encontrado acima, pelo número 

4 (o mês de nascimento de Chico Xavier, o principal Diretor Espiritual 

das faculdades mediúnicas de Vivaldo), teremos como resultado o 

número 7. Ou seja, o exato mês (julho) de nascimento de Vivaldo 

Filho, na atual encarnação do século XX. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Logradouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urbano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Alta_(Salvador)
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   Com isto, teremos de forma sincronizada: o dia (10) de 
nascimento de Vivaldo Filho (São Luis/Castro Alves) e mais o mês 

(7) de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis/Castro Alves).  

A Memória e o Tempo 

   Vejamos, meus irmãos, como a vontade de Deus tem se 
manifestado em minha insignificante existência de servo humilde do 

Senhor, num episódio que poderá ser comprovado, acredito, através 
dos bancos de dados informatizados do Serviço Postal Brasileiro - 

ECT (na Agencia Central dos Correios, no bairro da Pituba, em 

Salvador/BA)... 

   Fomos clientes de Caixa Postal dos Correios, por um período que 
estimamos em 30-35 anos, desde meados dos anos 80 do século XX 

até pouco tempo atrás, no final do ano de 2013. 

   A nossa primeira, e única agencia postal, foi a “ASSOCIAÇÃO 
BAIANA DE IMPRENSA”, originalmente Agência Cidade Alta, que 

inicialmente (nos anos 80) se localizava na Rua Rui Barbosa, uma 

pequena transversal entre a Rua Chile e a “Praça Castro Alves”, onde 
encontramos a estátua do grande poeta brasileiro. Só que passado 

alguns anos, a nossa agência postal Cidade Alta foi transferida para a 
Praça da Sé, se transformando definitivamente em Agência ABI, 

alguns metros depois do local onde nos encontrávamos inicialmente, 
agora que próxima da estátua de Tomé de Souza (a que creditamos 

ter sido uma das reencarnações passadas de Vivaldo Filho/São Luis 

IX), que originalmente foi inaugurada na Praça da Sé. 

   Muito bem, somente que após mais alguns anos na Praça da Sé, a 

nossa querida agência ABI foi novamente transferida, dessa vez para 

a Rua Chile, num ponto quase central entre a Praça Castro Alves 
e a Praça Tomé de Souza (que teve a sua estátua transferida pela 

Prefeitura da cidade, de onde estava localizada anteriormente, na 
Praça da Sé, indo para a Praça original Tomé de Souza). Quando, em 

ambas as praças, encontraremos agora estátuas das respectivas 

personagens históricas do nosso país. 

   Dessa maneira, sem que déssemos conta do que se desenrolava no 

plano dos Imortais, éramos que conduzidos, de um lado para o outro, 

como um verdadeiro peixinho do Grande Aquário da Vida. 

   Entretanto, o que valeu ontem, o que vale hoje e o que valerá 
sempre, em primeiro plano, na esfera das revelações e das 

comunicações espíritas, são as recomendações em torno do conteúdo 
moral, ético e evangelizador das mesmas, segundo a orientação 

dos Espíritos Superiores em O Livro dos Médiuns. 
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ALEXANDER SEGGIE - (Reencarnação Múltipla) 

 

   Em comentário de Flavio M. Tavares, na obra “Célia Lucius – Santa 

Marina” (Editora Vinha de Luz, 2008), pag. 133 e 134, passamos a 
compreender um pouco melhor o quadro de reforma intima 

vivenciado pelo nosso Carlos/Ciro (São Luis IX/Vivaldo Filho), quando 

em uma de suas Reencarnações Múltiplas, no século XX:  

No século XIX, reencarnou em solo inglês o nosso 

personagem, na pele do professor Alexander Seggie, 
homem sincero, cristão verdadeiro, desapegado de bens 

materiais, despojado de vaidade, desprendido da 
necessidade dos holofotes da Terra, livre de qualquer 

sentimento de individualismo e dotado de simplicidade 

natural. (...) (...) A experiência de decretar, numa de 
suas encarnações, a morte de sua amada foi um 

impacto excessivo para o seu psiquismo e o choque 
anímico, definitivamente, impôs uma guinada radical 

em sua trajetória evolutiva. (grifo nosso). 

   É de fundamental importância, relembrarmos que os fatos 
relacionados a Carlos Clenaghan, na palavra comovente de Alcíone 

quanto de Emmanuel, no livro “RENÚNCIA” (Chico Xavier/FEB), tem 
como ponto central apenas a sua queda numa reencarnação 

especifica, não abrangendo, à época, todo o conjunto de 

experiências reencarnatórias vividas pelo seu Espírito, como 
estamos a formular no presente projeto, sob os cuidados da 

mediunidade de Vivaldo Filho (ele mesmo, Carlos/Alexander, de 

VOLTA!).   

   Devemos levar em consideração, que naquele momento, da 

elaboração de “RENÚNCIA”, não cabia a Emmanuel (na parceria com 
Chico Xavier) realizar a empresa que caberia, agora, e tão somente, 

ao nosso mestre e amigo Vivaldo. Mesmo porque, está muito bem 
claro, e muito bem especificado, pelos cálculos elaborados mais atrás 
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na pequena biografia de Ciro, que tudo fora muito bem articulado 
pelo Mundo Maior, para que neste momento pudesse se cumprir a 

profecia estabelecida do Cristo: de que a candeia não ficaria sob o 

alqueire. 

   Outro aspecto importante a ser considerado, é o fato mesmo de 
que em qualquer experiência que venhamos a vivenciar, por força de 

reencarnações programadas ou não, independentemente do grau 
de elevação ou de inferioridade que conste de nossa bagagem 

espiritual, sempre haveremos de ter “algo a acrescentar de bom” ou 
“a expurgar de mal” do nosso psiquismo multimilenar, tendo como 

conceito básico de que sempre seremos Espíritos imortais em 

ascensão para Deus, ou em queda temporária. 

   Os próprios dados matemáticos, que convergem todos para uma 
conclusão favorável para a tese das Reencarnações 

Programadas e Múltiplas do rei São Luis IX, são provas 
evidentes do seu atual serviço de Instrução e Educação pelo 

Evangelho, obstinadamente sedimentado no inconsciente profundo 
desse vigoroso Espírito e forjado nas lutas sacrificiais do mundo 

passageiro e entre as correntes inapreciáveis de pura Espiritualidade 

dos Mundos Superiores. 

   Porém, procuremos mentalizar o que dissemos mais acima, de que 
Emmanuel (por Chico Xavier) apenas trouxe à baila uma especifica 

e muito circunstancial experiência reencarnatória, das 
inúmeras vivenciadas pelo nosso rei São Luis IX, que apesar de 

ter (em parte!) lhe comprometido o destino, não lhe interditou a 
evolução vertiginosa que já vinha efetuando no decorrer dos milênios 

e, nem tão pouco, lhe afastado irrevogavelmente do contato afetuoso 

de sua amada Alma Gêmea, Alcíone. 

   Como fizemos questão de frisar, na biografia que apresentamos um 
pouco mais atrás sobre Ciro, tanto Sócrates (na condição de Públiu 

Lentulus), como Ruth/Ester da Pérsia (na condição de Maria de 
Magdala), também tiveram seus óbices reencarnátórios por conta 

mesmo de uma série de peripécias estruturais que faziam parte do 
quadro de provas e resgates dessas especificas reencarnações, 

quando por força dos entrechoques de paixões e conflitos de toda 
ordem, naturalmente acarretados pelas circunstancias da economia 

familiar, social e cultural da época, acabaram por interditar um acerto 
melhor de contas com o passado e, assim, obstruindo o futuro pela 

aquisição de novos débitos, que haveriam de ser resgatados em 
novas experiências reencarnatórias, fossem elas na Terra material ou 

no seio da Vida Espiritual, propriamente dita. 

   Mas prossigamos: 
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   Vejamos aqui, que outro lance muito surpreendente. Na obra 
“Sementeira de Luz”, do Espírito Neio Lúcio, psicografia de Chico 

Xavier (3ª. edição, Editora Vinha de Luz, 2008), vamos encontrar na 
página 31, um expressivo quadro de Reencarnações, onde Ciro, de 

forma impressionante para confirmação de nossos apontamentos 

aparece exatamente à página 43 de “50 ANOS DEPOIS” (o mesmo 
que 4 + 3 = 7. O mês de nascimento de Vivaldo Filho na atual 

encarnação). Sendo que Pólux é mencionado à página 14 de 
“RENUNCIA” (que representa duas vezes o número 7, do mês de 

nascimento de Vivaldo Filho, e ainda o mês 1 (janeiro) de 
nascimento de sua Mentora Santa Isabel e ainda o mês 4 (de abril) 

que pode muito bem representar o mês de nascimento de Chico 
Xavier, seu outro Guia Espiritual mais graduado. Já Carlos Cleneghan 

aparece como citado à página 245 de “RENÚNCIA”, quando numa 
rápida conta teríamos 2 (dia do nascimento de Chico Xavier), como 

ainda o 9 (4 + 5), que muito bem pode representar o mês de 
setembro (9) de 2012, quando Vivaldo finaliza a obra “MENSAGENS 

DE ALÉM TÚMULO”, em homenagem ao “VOLTEI”, pelo Irmão 
Jacob (Chico Xavier, FEB). O frei José do Santíssimo, no mesmo 

“RENÚNCIA”, é citado à página 450. Que pode ser muito bem, e 

novamente o mês 9 (4 + 5) – setembro –, valendo para si a mesma 

referência acima. 

   Notemos ainda, no mesmo quadro acima, que, neste penúltimo 

lance, em referencia ao padre Carlos Cleneghan, o número da página 
245, suportaria mais uma soma: 2 + 4 + 5 = 11. O que vem a ser o 

exato ano (2011), no qual o querido Vivaldo Filho (o Carlos do 
passado) recebe pela sua própria faculdade mediúnica, em seu 

marcante Evangelho no Lar, na companhia de sua ex-companheira 
Maria Francisca (Margarida de Provença) e de sua filhinha Joane 

Amorim (Margarida de França), A MENSAGEM ESPIRITUAL (“MISSÃO 

URGENTE”, CAP. 1, DO LIVRO “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 
POR ESPÍRITOS DIVERSOS) DE SUA ETERNA ALMA GÊMEA 
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ELIZABETH D´ESPÉRANCE, A ALCÍONE DO PASSADO, o que viria 

a ser a sua primeira tarefa na psicografia.  

   Isto tudo, numa época em que ele, sequer, imaginava do quadro 

deslumbrante de suas vidas passadas! 

   Como vemos, o trabalho de elucidação das Reencarnações 

Programadas e Múltiplas de São Luis IX/Vivaldo Filho, aparece na 
obra de inquebrantável valor mediúnico e doutrinário de Francisco 

Cândido Xavier, como o mais formal depoimento espiritual deixado, 

como num QUEBRA-CABEÇA DIVINO, todo o conjunto de 
esquemas, enigmas e peças-chaves, para que no momento certo 

“tudo fosse descoberto”, pelas antenas vivas da Mediunidade com 

Jesus Cristo. 

 

O ENIGMA DO CRISTO 

Os Códigos da Reencarnação 

      

A obra de Dan Burstein na Visão dos Espíritos 

   É mesmo de admirar, que até o presente momento nenhum outro 

tarefeiro da seara do Espiritismo tenha se manifestado, mesmo que 
contra ou a favor, do assunto que virou uma verdadeira coqueluche 

no mundo científico e acadêmico, religioso e filosófico dos grandes 

centros de cultura do planeta. 

   Não é a nossa intenção formular parecer conclusivo a cerca, e em 

torno, do tema que vem tomando corpo entre os espiritualistas que 
se dedicam ao estudo acurado das Verdades Imortais, ou seja, sobre 

o fato de Santa Madalena (Maria de Magdala) ter sido mesmo 
inoculada pelo sêmen do Divino Amigo, dando a ela mesma a 
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condição natural da “Mulher Sublime” que teria gerado, a partir desse 
encontro divino, uma filha que viveu e “se multiplicou” no sul da 

França. 

   Para o nosso entendimento, a dos Espíritos espíritas já 

desvinculados dos estigmas da ortodoxia filosófica e do fanatismo 
religioso, cremos que as obras “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS 

– Relatos de um Médium Espírita” e “CIENCIA DOS ESPÍRITOS – A 
Revelação do Amor”, ambas pela lavra mediúnica de nosso Vivaldo 

Filho (e ambas inéditas no campo editorial brasileiro, até o presente 
momento), trazem em seu conjunto de observações mediúnicas e 

análises doutrinárias o que poderíamos classificar de “Peças Chaves” 
para a elucidação de todo esse grande quebra-cabeça formulado 

pelos cientistas eruditos do plano material, de maneira, 

particularmente, a deixar intrigado até mesmo o mais atento 
investigador policial do Mundo Maior, tendo em vista que do lado de 

cá também temos os nossos agentes investigadores, policiais sérios e 
detetives da mais elevada estirpe que, via de regra, se utilizam não 

somente dos equipamentos altamente sofisticados da eletrônica e da 
computação, da mecatrônica e da nanoengenharia, da óptica quanto 

da robótica, mas muito particularmente das ferramentas preciosas da 
Mediunidade Esclarecida em Allan Kardec, tendo nos médiuns 

honestos e desinteressados o seu contingente mais fiel de 

servidores da Causa Cristã. 

   E dentro desse processo investigativo, que levaram Jonathan Stack 
a realizar com profunda isenção de ânimo e extrema imparcialidade o 

documentário “OS SEGREDOS DO CÓDIGO” (BASEADO NO BEST-
SELLER DE DAN BURSTEIN), rogamos aos nossos dedicados espíritas 

investigativos que se atenham minuciosamente aos detalhes 
numéricos concordantes em todo o acervo documental que estamos 

trazemos pela cultura histórica e religiosa da Terra, procurando 
documentar os nossos argumentos não somente nos fatos de origem 

mediúnica, mas muito especialmente naqueles que podemos declarar 
com tranqüilidade serem “OS CÓDIGOS DO CRISTO”. Pois, é d´Ele 

que parte a ordem para que os Guias do nosso médium amigo 
possam transmitir ao plano dos mortais “OS SEGREDOS DA 

REENCARNAÇÃO PROGRAMADA E MULTIPLA”. 

   Estudando a obra (em livro ou DVD) de Dan Burstein, poderão os 

nossos irmãos do solo terreno vislumbrar, mesmo que palidamente, o 
grande mistério que ainda paira sobre a Vida do infinito, mesmo que 

seja unicamente pelo prisma dos homens encarnados. 

Nota especial do Espírito Célia Lucius 



       Livro # 7: “SÃO LUIS IX – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
73 

Ed. e-book:  
2015 

   Agora, fica-nos a grande interrogação?!...  

   Como então, após a desencarnação de cada uma dessas 

Personalidades Múltiplas, ficaria cada uma dessa partícula espiritual, 
compreendendo-se que cada corpo fisiológico haverá de representar 

um “casulo” aparte dentro desse contexto de vibrações específicas, 

células individualizadas e hormônios diversificados?! 

   A resposta de faz tão natural quanto lógica... Com a desencarnação 

de cada uma dessas “parcelas” espirituais, pela destruição natural do 

campo biológico, a individualidade retorna imediatamente, 
evidentemente mediante as circunstâncias que há de envolver a 

experiência psicológica e intima de cada criatura, seja ela múltipla ou 
não, ao todo Espiritual, ou melhor explicando, ao epicentro, ou fulcro 

irradiador, mantenedor central da vitalidade das diversas “moradas 

de nosso Pai”. 

   No caso específico de nosso irmão Vivaldo Filho, nesta atual 

encarnação, podemos afirmar que o seu “quartel general” encontra-
se exatamente na sua experiência material de médium de 

diversificadas possibilidades espirituais, convergindo todas elas, 

as remanescentes Personalidades físico-astrais (Almas), para um 
mesmo campo neuronal, o de Vivaldo Filho, o que tem lhe facultado 

não somente uma esplêndida condição  neurovegetativa, a lhe 
possibilitar, pela graça de Deus, um maior controle de suas atividades 

motoras, impossibilitando de, um modo geral, as investidas 
constantes dos Espíritos inferiores que, a todo momento, tentam lhe 

minar a resistência moral, emocional e física. 

   Levando uma vida, quase, monástica, e de grandes entrechoques 
emocionais, o nosso amigo, pupilo e, ao mesmo tempo, mentor 

encarnado, procura, dentro de suas naturais deficiências e limitações 

espirituais, elevar o seu próprio moral pelo exemplo significativo da 
legenda espírita: Fora da (verdadeira) Caridade não há 

Salvação. E com isso, segue ele caminhando, chorando e amando, e 
sorrindo sempre pela felicidade profunda de poder vivenciar a sua 

simplória faculdade mediúnica na companhia dos Mensageiros 
Celestiais, todos eles empenhados na divulgação sistemática da 

mensagem Cristã, pelo Espiritismo. 

   Um Espiritismo libertador, tal qual idealizado pelo Senhor de 
Nossas Vidas, e vivenciado por Allan Kardec e Francisco C. Xavier, 

onde não temos chefes e nem ídolos que haverão de ter controle 

algum sobre as nossas consciências, a não ser o do próprio Cristo, 
que sabe nos amar como somos e, principalmente, nos impulsiona 

para frete e para o alto, mediante a proposta luminosa do Amor 
incondicional, no perdão de todas as faltas por intermédio de nossa 

ação ininterrupta e construtiva no bem de todos. 
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   Mas, não desejando fugir do centro de nossa atenção, que se refere 
em particular às experiências de Carlos Cleneghan e Alexander 

Seggie, procuremos entender melhor, e com um pouco mais de 

precisão, o que temos nos reportado, até aqui, quando procuramos 
afirmar que a benfeitora Ellisabeth d´Espérance fora realmente a 

reencarnação da venturosa mensageira Alcíone (Célia Lucius/Santa 
Marina), não somente pelos quadros marcantes que traçamos, numa 

conexão perfeita, em números hermeticamente inquestionáveis, de 
sua experiência mediúnica junto ao nosso médium Vivaldo, mas pelos 

quadros vivos que deixamos para agora, em relação a sua “volta” ao 
plano carnal por via de duas reencarnações programadas e realizadas 

numa única experiência terrena, uma numa criança nascida no ano 
de 2009 e outra nascida em março de 2014, num magnífico exemplo 

de Transposição Reencarnatória. 

   Observemos os números que não nos deixam mentir: 

- Criança # 1: Nascida em 17/06/2009. O que poderia ser 1 + 7 + 6 

+ 2 + 9 = 25. Ou então, e ainda, 7 (resultado de 2 + 5), o exato 
mês (julho) de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis), na atual 

reencarnação. 

- Criança # 2: Nascida em 20/03/2014. O que poderia ser 2 + 3 + 2 

+ 1 + 4 = 12. Ou então, e ainda, 3 (resultado de 1 + 2). 
Evidentemente, o próprio mês 3 (março) do nascimento atual do 

Espírito de d´Espérance (Célia Lucius/Alcíone), no ano de 2014. 

   TOTAL DO ENTRECHOQUE DE NÚMEROS-CHAVES = 10. O dia de 
nascimento de Vivaldo Filho (resultado de 7 + 3). Como também o 

mês (outubro) de nascimento de Allan Kardec. 

   Mas para que não fiquemos, vamos dizer, sem um tanto de ponto 

de apoio doutrinário em relação ao número 3 acima, recorramos à 
memória e pincemos do capítulo passado, sobre O Evangelho, no que 

toca a reencarnação programada de Elvis Presley, e vejamos o que 
nos leciona o Espírito Irmão José, na preciosa obra: “NOS CÉUS DA 

GÁLIA”, capítulo 7, PACTO DE LUZ, pelo médium Carlos A. Baccelli 
(Editora LEEPP, 2013), levando em consideração, como é já do 

conhecimento público, que o médium Carlos Baccelli fora grande e 
querido amigo de Chico Xavier, privando de sua amizade intima por 

longos 25 anos: 

   - (...) “Apenas à guisa de reflexão para os estudiosos, o número 3, 

que possuía particular significado entre os druidas e simples celtas, 
igualmente o teria entre os cristãos, denotando que, sem dúvida, 

muitos deles não passavam dos mesmos reencarnados: três eram os 
reis magos; Jesus pregou o Evangelho durante três anos – dos 30 

aos 33 anos - ; três eram os Discípulos a assessorá-Lo: Pedro, Tiago 
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e João; o Mestre foi erguido sobre uma das três cruzes que se 
levantaram no Calvário; a sua ressurreição se deu no terceiro dia... 

Mais tarde, a Igreja Católica, elegeria na Trindade – Pai, Filho e 

Espírito Santo – um dos principais pontos de sua crença! É que na 
ciência da numerologia, o número 3 representa o Verbo Solar, como 

também a junção do espírito com a matéria! O Espiritismo – a 
Terceira Revelação –, por sua vez, também revelaria a sua “trindade” 

– Deus, Espírito e Matéria! – como expressão da realidade universal.” 

(...). 

   Ainda, segundo a obra “Umbanda, Essa Desconhecida – Umbanda 

Esotérica e Cerimonial”, por Roger Feraudy (Editora do 

Conhecimento, 5ª. Edição, 2006), o número sete (7) representa: 

- Os 7 Planos Cósmicos. As 7 hierarquias criadoras. A Umbanda se 
divide em 7 linhas, cada uma presidida ou dirigida por cada um dos 7 

Orishás. 

   O que vale a nossa ressalva, respectivamente ao que nos afirma o 
Espírito André Luiz (por Chico Xavier), de que o Espaço Espiritual do 

globo terrestre está dividido é 7 Esferas Espirituais (subdivididas em 

outras sub esferas ou sub-planos). 

   Ou então, que o metabolismo do corpo espiritual (perispírito) está 
subordinado a 7 centros de força (ou chacras), ainda segundo o 

querido benfeitor André Luiz (por Chico Xavier, FEB), na obra “Entre 

a Terra e o Céu” – Cap. 20 (Conflitos da Alma). 

  Vejamos agora, o companheiro Benedito Paccanaro, na sua obra 
“OS SIGNOS SEGUNDO OS EVANGELHOS – A Espiritualidade do 

Zodíaco”, nos leciona que o número 7 é O NÚMERO DA PERFEIÇÃO. 
Sendo que: “o número 7 é mencionado 323 vezes na Bíblia e, em 

todas elas, refere-se a Deus e Sua Obras de misericórdia e de juízo. 
O número 7 é símbolo de Deus, de Seu Poder e de Seu Governo (...). 

O 7 rege as qualidades abstratas: os 7 dons do espírito Santo; as 7 
Virtudes; os 7 Pecados Capitais; os 7 Sacramentos; as 7 Obras de 

Misericórdia; as 7 Dores e Sete Glória da Virgem Maria”. 

   Vejamos então, como tudo se encadeia e como a conta se amolda 

perfeitamente como numa luva preciosa sobre os quadros 

enigmáticos da Ciência da Numerologia?! 

   Basta-nos estudar. 

   Nota adicional do médium: Hoje, poucos minutos antes de 

recebermos a mensagem da querida Entidade Célia Lúcius, e como 

inserida no presente sub-capítulo, fomos inesperadamente tomado de 

surpresa pela visita pessoal de uma querida amiga. 



       Livro # 7: “SÃO LUIS IX – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
76 

Ed. e-book:  
2015 

   Teria sido uma simples visita de cortesia, se esta mesma amiga 
(com o seu lindo e bem aventurado bebe, nos braços!) não fosse 

exatamente a mulher que gerou em seu próprio útero a alma doce e 

terna da Mensageira Maria de Magdala (Célia Lucius ou Elisabeth 

d´Espérance, ou como desejem lhe nomear!...). 

   Isto, acontecendo no exato dia em que havíamos, também, 

assistido pela primeira vez o documentário “OS SEGREDOS DO 
CÓDIGO”, tanto quanto tomado ciência do conteúdo da obra de Dan 

Burstein. 

   Entretanto, para que possamos dar mais substância ao que 

acabamos de apresentar, em relação à jovem senhora que trouxera-
nos ao próprio lar a pequena criança-anjo que no passado houvera 

envergado a personalidade de Santa Madalena (Maria de Magdala), 
ela mesma, alguns dias após o nosso encontro, como sintetizamos 

acima, muito diferente do que havia nos contado anteriormente em 
relação ao seu nascimento, por conta de uma troca de datas na 

época do registro em cartório, de que sua data de aniversário, em 06 
(mês de nascimento de João Batista) de 04 (mês de nascimento de 

Francisco C. Xavier), deveria ter sido em verdade o dia 02 (dia do 
nascimento de Chico Xavier) do mês 04 (mês do nascimento de 

Chico Xavier), isto do ano de 1973. 

   Agora, por si somente, tais ocorrências já lhe identificam 

sumamente em conexão espiritual com os quadros reencarnacionistas 
ora narrados e apresentados com a maestria de números 

hermeticamente perfeitos. No entanto, segundo as nossas próprias 
faculdades mediúnicas, somos obrigados a revelar aos nossos 

eminentes estudiosos espiritualistas e queridos leitores que essa 
nobre jovem senhora, agora na condição de genitora encarnada do 

Espírito de Elisabeth d´Espérance (Maria Madalena, Célia Lucius, 
dentre outras personalidades da vida cristã), é a reencarnação de 

Salomé, exatamente aquela que pediu a cabeça de São João Batista 
ao rei Herodes Antipas (no 6º mês do ano 26 d.C. – Fonte: 

Wikipédia). 

   E como já pude fazer divulgação, por meio de nossa humilde lavra 
mediúnica, na obra “MENSAGENS DE ALÉM TÚMULO”, e até 

mesmo pelo nosso singelo site no Facebook, João Batista fora uma 
das encarnações passadas de nosso estimado benfeitor espiritual 

Francisco C. Xavier. 

   Fica-nos evidente aqui, que não nos encontramos em desamparo 

espiritual, já que os Amigos da Vida Maior não tem medido esforços 
na intenção sempre caridosa de nos convencer quanto ao precioso 

serviço de divulgação doutrinária a que estamos inseridos, dentro do 

contexto da Terceira Revelação Divina.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/26
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   Porém, para a nossa reflexão, fica a informação de nossa Instrutora 
Veneranda de que caso a querida mãezinha (a Salomé de ontem) não 

venha a honrar o seu compromisso diante da família e do Cristo, uma 

nova Transposição Reencarnatória será providenciada, pelo Alto, 
ao grande e venerável Espírito de Elisabeth d´Espérance (Célia 

Lucius/Maria de Magdala), antes que o seu bebe complete sete anos 

de vida física. 

   E para completar o nosso espanto, no exato instante em que 

concluíamos as linhas acima, isto já uma semana após a primeira 
visita de nosso anjo-bebe ter adentrado o nosso modesto lar nos 

braços de sua genitora, fui novamente surpreendido com a visita da 
jovem senhora de lindos olhos verdes (com o seu venerável bebe 

colado ao peito), a nos solicitar fossemos ao seu encontro, fora de 

nossa residência, para que pudéssemos entabular uma conversação 

amiga e fraternal. 

   Imediatamente, larguei tudo o que estava fazendo e me dirigi ao 

seu encontro, completamente deslumbrado pela beleza e pelo 
encantamento da ocorrência divinamente patrocinada pelos Agentes 

da Vida Mais Alta, dessa vez nos descortinando a grandeza dos 
acontecimentos aparentemente casuais, pelas linhas invisíveis dos 

corações que se buscam no espaço e no tempo, havidos pela 
lembrança dos compromissos anteriormente assumidos antes da 

reencarnação, mas, infelizmente, nem sempre levados a sério por 

aqueles mesmos que lhes prometeram dedicação e carinho, luta e 
coragem, retidão de caráter e sacrifício perante os combates que 

haveriam de enfrentar a frente do mundo carnal, tão cheios de 
propostas “atraentes” para a alma desprevenida, no entanto 

extremamente nocivas para o Espírito eterno.  

   Por tudo isto, e muito mais, é que perguntamos comovidamente 
aos nossos caros leitores: Será possível mesmo, que tantas 

ocorrências seriam obras da casualidade humana?! Ou, em verdade, 
como é de supor, que tudo seja o mais formal testemunho do Poder 

Misericordioso do Pai Celestial que tudo faz e tudo promove para que 

as suas Criaturas, que somos todos nós que participamos da vida 
perpétua e perfeita do Cosmo, na intenção de que amealhemos, 

desde sempre, os recursos maravilhosos da perfeição?! 

   A resposta, cremos, sinceramente, está inserida em cada uma das 
páginas desse nosso trabalho mediúnico, que definitivamente 

representa a Santa Vontade de Deus. 

   Como muito bem tem nos chamado a atenção, os nossos Guias, 

não podemos, e nem temos o direito, de “forçar a barra” para que 
ninguém venha a pensar como nós pensamos. Mas, por outro lado, 

incentiva-nos sempre, e sempre, a estimularmos a cada um o estudo 
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e a reflexão. Com isto, enriquecendo a mente e o coração de nossos 
irmãos com as coisas realmente sérias e que valem realmente a pena 

por que lutar, estudar e aprender. 

   Mas, continuemos seguindo a frente meditando e observando, 

estudando e analisando as palavras dos seus Autores espirituais.       

   EMÍLIO RIBAS - (Reencarnação Múltipla) 

 

Nascimento: 11/4/1862, Pindamonhangaba (SP)  

Morte: 19/2/1925, São Paulo (SP) 

   “Em 1903, o doutor Emílio Ribas realizou uma curiosa experiência. 

Trancou-se numa sala com alguns voluntários e deixou-se picar por 

um mosquito contaminado com o vírus da febre amarela. Em outra 

sala fez voluntários dormirem vestindo camisas de doentes de febre 

amarela sujas de urina e vômito. Dessa maneira o médico - 

contaminado pela febre amarela - provou que a doença não se 

adquire por contato direto com pessoas doentes. Felizmente, ele ficou 

apenas algumas semanas de cama e se restabeleceu” (Fonte: UOL). 

   Nota: Para quem conhece de perto o nosso Vivaldo, reconhecerá 

nele essa interessante característica de se deixar conduzir pelas 

mãos cariciosas da investigação pessoal, mesmo que isso venha a lhe 

custar muitos dissabores. A prova disto, é a sua profunda 

compreensão de se tornar um humilde “rato de laboratório” nas mãos 

de seus Amigos Espirituais, ensejando para ele, quanto para nós 

outros, muitas oportunidades de estudo, aprendizado e crescimento 

para a Vida Eterna, à luz da Mediunidade com Allan Kardec e 

Francisco Cândido Xavier, seus benfeitores espirituais pessoais, 

queridos e incondicionais. 

http://educacao.uol.com.br/biografias/emilio-ribas.jhtm
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 JOE SENTIERI - (Reencarnação Múltipla)   

 

   Joe Sentieri (Génova, 3 de Março de 1925 - Pescara, 27 de Março 

de 2007) foi um cantor italiano, ativo até aos primeiros anos da 

década de 1980. O seu verdadeiro nome era Rino Luigi Sentieri. 

Sentieri era um apaixonado pela pintura. É recordado pelo curioso 

saltito com que costumava terminar as suas exibições. 

   Criado num bairro popular da zona portuária de Génova, iniciou a 

carreira de cantor na década de 1950 exibindo-se em navios de 
cruzeiro e em transatlânticos que cobriam as rotas entre a Europa e 

os Estados Unidos da América. Começou a cantar na América do Sul 
durante uma dezena de anos antes de reentrar na Itália e de 

prosseguir a carreira artística na sua pátria. 

   Venceu a edição de 1959 da Canzonissima interpretando o tema 

Piove de Domenico Modugno. 

   Durante a sua carreira participou em algumas edições do Festival 
de Sanremo lançando temas de sucesso como È mezzanotte e 

Quando vien la sera. 

   Na década de 1960 Sentieri teve também uma discreta carreira 

como actor cinematográfico interpretando uma série de musicais, 
filmes baseados nas suas canções em voga ou paródias de filmes 

célebres, tais como : Meravigliosa, A qualcuno piace calvo, Sanremo, 
la grande sfida e Urlatori alla sbarra (todos de 1960); Bellezze sulla 

spiaggia (1961); Caccia al marito, Appuntamento in Riviera e Il 
giorno più corto (todos de 1962). Trabalhou mais tarde com Damiano 

Damiani em La moglie più bella (1970) com Ornella Muti e Io ho 

paura (1977). 

   Nos anos de 1981 casou com a sua companheira Dora, com a qual 

teve duas filhas, indo viver para Pescara. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pescara
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Italia
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nova
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transatl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1959
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   A sua morte ocorreu algumas semanas depois de ter sofrido um 

AVC. Tinha 82 anos de idade. (Fonte: Wikipédia). 

 

 

 

   Infelizmente, como consta na Revista Espírita, o Codificador da 

Terceira Revelação do Cristo, não teve tempo de continuar 

investigando a cerca deste assunto tão palpitante e tão sugestivo, 

embora, num primeiro momento, tenha ele considerado a 

insuficiência de dados testemunhais, materiais e mediúnicos, para 

que pudesse se posicionar a favor de tal hipótese de estudo. 

   Porém, o certo é que as coisas mudaram. A Ciência avançou 

sobremaneira e as mentalidades de hoje, forjadas na disciplina da 

retórica de Einstein, não mais aceitam o “impossível” como 

uma explicação aparentemente racional para com as 

incógnitas da vida mental, o que já seria um paradoxo, ou 

antes, um absurdo, sejam as da Terra ou as das correntes 

incomensuráveis do Ilimitado. 

   Racionalmente, e compreensivelmente, poderíamos até não 

entender tal diversidade de reencarnações transitórias e múltiplas, 

quase a um só golpe, sem fôlego mesmo para que se faça o 

natural e justo descanso, antes mesmo que o querido Espírito, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/AVC
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em análise, pudesse se refazer, de todo, das circunstâncias 

emocionais e psicológicas, e mesmo físicas, entre uma e outra 

experiência carnal. No entanto, devemos levar em consideração, 

primeiramente, a robustez de sua própria índole mental, versada no 

mais poderoso controle da Vida dos Imortais, caminhos estes, muitas 

vezes, sinuosos e repletos de grandes perigos. Por outro lado, a 

necessidade de empreender sob o solo do Planeta uma planilha de 

trabalho construtivo e de crescimento, promovido e patrocinado pela 

Espiritualidade Maior, a Equipe do Espírito da Verdade, não somente 

para si mesmo, mas, e principalmente, no interesse de forjar para a 

mentalidade, ainda, acanhada dos seres humanos do orbe terráqueo, 

uma proposta vigorosa, ainda que muito encantadora, de 

compreender a Bondade, a Beleza e o Amor sincero pelas vias do 

coração voltado para o sentimento puríssimo do Criador e de Seu 

Filho Divino, Jesus de Nazaré. 

   Por este, e por tantos outros motivos, vemos com bons olhos todo 

e qualquer interesse por parte de nossos irmãos sediados no solo 

planetário, em relação às investigações, aos estudos e aos 

experimentos em torno das Reencarnações, ensejando assim para 

cada um de nós o mais alto gabarito de análise, de opiniões, mesmo 

que às vezes desencontradas, e principalmente de “movimento”, sim, 

movimento... Quando, todos, indistintamente, haverão de contribuir 

com a sua parcela de trabalho e atividade saudável, justa e fraternal, 

nesta grande romaria de Paz e Luz, que tem nos proporcionado o 

Espiritismo Evangélico, desde Allan Kardec até os dias atuais. Mesmo 

porque, tanto na Terra como nas suas Dimensões Espirituais mais 

próximas, a Lei da Reencarnação, infelizmente, ainda, não passa de 

uma “mera possibilidade”, uma incógnita e, em muitas ocasiões, uma 

grande surpresa. 

   Reencarnações estas, como as que vemos aqui talhadas, 

aparentemente de grande projeção social e convívio salutar entre os 

inúmeros partícipes das Vidas Sucessivas, no entanto, ontem e, 

ainda, agora, verdadeiramente carregadas de profunda solidão 

emocional, abandono e escárnio. 

   Vidas que já se foram, mas que ainda teimam em se manifestar, 

dia após dia, experiência após experiência, nesse imenso mar de 

dores, descontentamentos e ingratidões por onde se arrojam os 

nossos irmãos encarnados. 
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   Mas continuemos a caminhar. 

 

   Na obra de Chico Xavier, particularmente nas de Emmanuel, André 

Luiz, Humberto de Campos (Irmão X) e Neio Lúcio, vamos encontrar 

algumas outras passagens de nosso rei São Luis IX, O Apóstolo 

Espiritual da Codificação Espírita, só que na vivencia de outras 

experiências que, vez por outra, se enquadram na condição de 

“Experiências Camufladas”, não dando ensejo a sua identificação 

por parte dos leitores, seguindo assim o projeto de luz para as 

gerações futuras de espíritas e, muito em especial, para o próprio 

amigo e dedicado companheiro de tarefas Cristãs, Vivaldo Pereira da 

Silva Filho, ora através de nossos conselhos pessoais para o bom 

andamento de suas atividades evangélicas no Espiritismo, ora 

maquinando o seu próprio destino através comprovações objetivas e 

diretas a cerca, e em torno, de sua vida pessoal, social e familiar, 

(através de CÓDIGOS “SECRETOS”) com numeração específica 

de páginas e capítulos, comprovando assim que os Agentes da 

Vida Maior tem, sim, condições de nos aferir os destinos “antes 

mesmo que ele venha a se desenrolar sobre os nossos passos”. 

   E para este último momento de reflexão, deixamos a parte 

principal de nosso trabalho de equações e formulações 

metafísicas, ou antes, o desfecho, ou ainda, a decisiva marca dos 

Agentes Espirituais dos Planos Superiores que lhe dedicam 
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atenção, segurança e conforto, saúde, paz e esperança, para 

que, na faze quase da empresa que se encerra, não lhe faltasse o 

combustível do otimismo e da certeza de que o Pai não nos deixa 

à margem de Sua perfeita, quão acolhedora, proteção. 

   E, hoje, uma agradável manhã do dia 10 de março de 2014, por 

volta das 6hs40min, o orientamos a tomar nas mãos de um exemplar 

que possui de “O Livro dos Espíritos” (Allan Kardec, Edição da 

Federação Espírita Brasileira, por tradução de Guillon Ribeiro, 2ª. 

Edição Especial, 1ª. Reimpressão, 2009), que carinhosamente 

guarda em sua estante de livros, sempre pronto a ser aberto de 

acordo a sua necessidade de estudo e pesquisa, na intenção de lhe 

direcionar a mente, e o coração, especificamente aos capítulos que se 

segue: 

Do mundo espírita ou mundo dos Espíritos 

- PARTE SEGUNDA: CAPÍTULO VII – Da volta do Espírito a vida 

corporal. 

- PARTE SEGUNDA: CAPÍTULO X – Das ocupações e missões dos 

Espíritos. 

   E dentro do mesmo esquema, até aqui apresentado pelos seus 

Guias Espirituais e autores da presente obra mediúnica, de grave 

valor documental e doutrinário para o Espiritismo, podemos, 

finalmente, testemunhar que até mesmo na obra primeira 

da Doutrina Espírita, o estreito alinhamento matemático 

se faz presente. Ou seja, temos, em algarismo romano, de uma 

maneira invertida para melhor assimilação de nosso entendimento, os 

números acima: 10 e 7, que absolutamente se constituem na data 

de nascimento (dia e mês) da atual personalidade reencarnada, na 

figura do médium Vivaldo P. S. Filho, o São Luis IX de outrora. 

   E os títulos dos respectivos capítulos não poderiam ser mais 

sugestivos. 

   Na profunda alegria de ter sido designado, pelos nossos Guias 

Espirituais, para a realização de uma das partes conclusivas desse 

projeto de luz e bênçãos para toda a Terra, e ainda para todos 

aqueles que já transitam pelas cordilheiras dos Mundos Espirituais de 

nosso Planeta Multifacetário, não poderia me furtar, pelo 

esquecimento, de fazer luzir aos nossos olhares surpresos, 

lacrimejantes e profundamente emocionados pela beleza deste 
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material didático altamente espiritualizante, num corpo perfeitamente 

Cristão, a inteireza de nossas observações pela pureza transcendental 

do que aqui foi exposto, particularmente no que diz respeito à 

estreita conectividade entre os dados matemáticos, e de 

precisão, entre a vida atual (datas de nascimento, etc.) 

de nosso pupilo Vivaldo e as fontes doutrinárias do 

Espiritismo, como vimos mais atrás, sejam elas, “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo” e, agora, “O Livro dos Espíritos”. Não 

deixando, para ninguém, qualquer espaço para dúvidas 

infrutíferas ou mesmo para cogitações de ordem negativistas. 

Numa conjugação mística, mas de elementos profundamente 

positivos, entre a Matemática Reencarnacionista de Orígenes e o 

Pensamento Todo Espiritual de Deus. 

   O trabalho precioso dos seus Autores Espirituais André Luiz, 

Hernani G. Andrade e Canuto de Abreu, está finalmente pronto. 

Agora, caberá à História dos homens fazer a sua própria escolha, 

entre a fé raciocinada da Terceira Revelação e/ou a escuridão 

aterrorizante dos tempos medievais. 

   Esta, fora a forma que encontramos, os seus Poderosos Guias 

Espirituais, e nós mesmos, os humílimos servidores de uma causa 

profundamente enraizada no coração magnânimo do Senhor e Mestre 

Jesus Cristo, para homenagearmos o grandioso Espírito de São Luis 

IX, ou antes, o nosso amigo e venerável companheiro de lutas 

Vivaldo Filho que, na majestade de seu profundo entendimento das 

Verdades Imortais, deixou de lado, mesmo que muito a contra 

gosto, a sua suposta “vaidade”, na intenção de proporcionar aos 

amigos sediados no solo do Planeta Material algumas das mais 

impressionantes revelações a cerca de uma única Entidade Espiritual, 

seja sob os Arraiais do Movimento Espírita Cristão ou entre as 

inúmeras correntes do Universalismo Espiritualista. 

   O certo é que ele agüentou firme.  

   Suportou heroicamente até o fim as potentes rajadas de luz e 

magnetismo, que nasciam a partir de sua própria alma, já trabalhada 

em incontáveis Reencarnações Sucessivas, quase ininterruptas, que 

mediante o augusto projeto de Deus, vem encarando, em si mesmo, 

como uma oferta de bênçãos e maravilhosas alegrias espirituais, 

estas também forjadas a partir dos corações generosos de seus 

inúmeros Amigos Espirituais. 
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   E dentro desse delicioso concerto de alegrias e plenificadas 

venturas celestes, podemos finalmente agradecê-lo pessoalmente: 

“Muito obrigado querido Amigo”!   

   Os postulados inamovíveis do Espiritismo Evangélico, estão todos 

aqui fortemente respeitados, levando em consideração uma ou outra 

informação com característica de “novidade”, entendendo que em 

pleno século XIX teria sido impossível para Allan Kardec desfiar, ipsis 

litteris, o rosário auspicioso, quanto encantador, da Ciência da 

Ondulação Óptica, com as suas vibrações especificas e 

individualizadas e, mesmo, a da Mecânica Quântica, quando esta 

última encontrava-se ainda em processo embrionário, dando assim as 

diretrizes básicas para as futuras especulações em torno das 

Reencarnações, mediante o entendimento de que somos realmente 

seres Interexistenciais, Multifacetários e Hiperdinâmicos, transitando 

ora aqui ora ali, mas sempre crescendo e evoluindo para a perfeição 

com Deus e em Deus. 

   Entretanto, fica-nos evidente, através do trabalho aqui 

empreendido, pelos Agentes Espirituais da Grande Luz, que a 

intenção de seus Guias não somente é o de reverenciar-lhe a 

lembrança espiritual, pelo seu esforço e dedicação pessoal em 

conduzir o cajado luminoso da Terceira Revelação ao lado do Mestre 

de Lyon, porém, também, o de fazer compreender, e alertar, a toda a 

nossa comunidade de espíritas, encarnados e desencarnados, sim, 

porque também trabalhamos na Vida de Além-Túmulo com ardor e 

dedicação, na divulgação e promoção dos postulados da Boa Nova 

Espírita, a grande severidade com a qual devemos encarar os nossos 

deveres de humildade e caridade, enquanto estivermos imbuídos de 

qualquer responsabilidade administrativa ou pessoal, extremamente 

veneráveis na condução e orientação de todos aqueles que vierem 

buscar no Espiritismo uma orientação segura para as suas dores, 

aflições e, mesmo, ajustes necessários para a condução de suas 

tarefas na Mediunidade consagradas ao labor com o Cristo. 

   As Altas Entidades do Mundo Maior estão reencarnando em massa, 

desde muito tempo. E o que tem encontrado esses abnegados 

tarefeiros da Eterna Bem Aventurança, junto aos nossos dirigentes e 

editores espíritas do seio doutrinário? 

   Inicialmente, podemos assegurar que os conselhos e as orientações 

seguras dos nossos Instrutores desencarnados, não têm faltado a 

todos aqueles que, verdadeiramente imbuídos de boa intenção e 



       Livro # 7: “SÃO LUIS IX – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
86 

Ed. e-book:  
2015 

voltados estritamente para o desejo de acertar seus débitos passados 

pelo trabalho renovador da caridade, tem procurado dar o melhor de 

si na implantação da Mentalidade Evangélica, aos moldes de Allan 

Kardec, seguindo sempre o precioso caminho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

   No entanto, os meios a que muitos estão sugerindo para o nosso 

Educandário de Luz, não poderíamos dizer que é dos melhores.  

   O momento pode ser de crise. Mas também é de grandes 

oportunidades e de esperanças renovadoras. 

   A legenda “Fora da Caridade não há Salvação”, colocada no 

frontispício de nossa Santa Causa, por si só, já nos delega e nos 

convoca ao mais formal e ao mais irrestrito compromisso com a fé 

Cristã. E Jesus Cristo, haverá de ser sempre o nosso porto seguro, o 

nosso Guia Supremo e o Nosso Mestre Salvador. 

   Porém, ainda é de lamentar, e muito profundamente mesmo, que a 

profecia de Francisco Cândido Xavier esteja se realizando.  

   Verdadeiramente: “Os espíritas estão desencarnando mal”! 

   Muito personalismo. Muitas intenções rasteiras. Sim, o nosso 

movimento espiritualista, todo ele promovido pelas mãos generosas, 

quão abençoadas, dos Emissários Divinos no século XIX, tendo em 

Allan Kardec o Codificador encarnado e no Espírito São Luis o 

Codificador Espiritual, está abeirando-se à catástrofe. 

   Mas não! Não nos importemos com isso. O “movimento” passa 

como tudo passará sobre a face transitória da vida planetária.  

   Os homens são passageiros.  

   Mas a proposta de Renovação e Espiritualização da Alma Imortal, 

nas bases eternas da Doutrina Consoladora do Cristo ficará conosco 

para a Eternidade Infinita. 

   Por isso, meus irmãos, mãos a obra.  

   O momento é também dos mais intensivos, no que diz respeito ao 

movimento dos grandes laboratórios da Ciência dos homens 

encarnados, no interesse de desvendar o grande mistério das Vidas 

Passadas, e porque não dizermos também o das Vidas Futuras?! 



       Livro # 7: “SÃO LUIS IX – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
87 

Ed. e-book:  
2015 

   Sendo que não devemos deixar escapar à nossa própria capacidade 

de entendimento, reflexão e análise, o grande manancial de dados 

preciosos do incomensurável arsenal de luz e sabedoria, amor e 

instrução, a partir do que aqui nos propomos a relatar aos nossos 

amigos e irmãos sediados no Plano Físico, muito embora este novo 

serviço de Tarefas Renovadoras do Espiritismo Ciência, sempre em 

comunhão estreita com o pensamento misericordioso do Divino 

Amigo, segue seu curso, também, de Educação Evangélica pelos 

Mundos Espirituais da Terra, em suas diversificadas regiões ou sub-

regiões espaciais, entretecida, na sua síntese matemática perfeita, 

como um formal exemplo do que mais precioso existe a nossa 

espera, após a nossa passagem para o Grande Além, ou seja, a 

certeza de que somos Filhos do Grande Pai, causador de todas as 

coisas do Universo, mantenedor de todas as criaturas do Infinito e 

patrocinador de toda a Vida existente, seja ela a de uma simples 

ameba, a de um humilde batráquio, a de uma estrela, ou mesmo a de 

uma constelação inteira. 

   E só para arrematarmos, mesmo que já insistindo, procuremos 

formular mais uma rápida soma, já que um pouco mais acima 

fizemos uma ligação entre a missão de Allan Kardec e a do glorioso 

Espírito de São Luis IX de França, um na condição de Codificador 

encarnado, e o outro na condição do Codificador desencarnado do 

Espiritismo. 

   Vejamos então, e mais uma vez: 

   O querido Allan Kardec, levou exatos 41 anos para voltar a 

reencarnar na figura maravilhosa de Francisco Cândido Xavier, entre 

os anos de 1869 (morte de Kardec) e 1910 (nascimento de Chico). 

   O nosso estimado São Luis, contando da data de nascimento de 

Chico, em 1910, para a sua reencarnação em 1964, na 

personalidade de Vivaldo Filho, foram levados 54 anos. (Nota: 

Vejamos que aqui teremos novamente o número 9, na soma de 5 + 

4, que representa o enigmático mês de setembro (9), quando ele, 

Vivaldo, conclui a sua primeira obra psicográfica, o livro 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, obra esta em homenagem ao 

livro “VOLTEI”, do Irmão Jacob, Chico Xavier/FEB). 

   E fazendo a soma de 41 (tempo que Kardec levou para reencarnar 

novamente) + 54 (tempo que Vivaldo teve para reencarnar, a partir 

do nascimento de Allan Kardec, já na personalidade de Chico Xavier, 
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tempo suficiente para que o trabalho de Chico tivesse dado 

frutos), teremos como resultado o número 95. E somando mais uma 

vez (9 + 5), teremos o número impressionante de 14, que podemos 

dizer que 10 é o dia de nascimento de Vivaldo Filho no século XX e 4 

(abril) é o mês de nascimento de Chico, também no século XX (tanto 

quanto o do nascimento do Espiritismo, com a publicação de “O Livro 

dos Espíritos”, no ano de 1857).  

   E temos mais: 

   Se dividirmos o número 14 por 2 (dia do aniversário de Chico), 

teremos duas vezes o número 7. Que seria um 7 representando o 

mês (julho), do início das tarefas mediúnicas de Chico Xavier no ano 

de 1927. E o outro 7 representaria o mês (julho) de aniversário de 

nascimento de Vivaldo Filho na atual reencarnação, no ano de 1964. 

No mesmo século XX, tanto Chico (Kardec) quanto Vivaldo (São Luis 

IX), ou seja, o Codificador encarnado do Espiritismo e o Codificador 

desencarnado do Espiritismo. 

Vivaldo P. S. Filho x Chico Xavier 

   Notemos, que a partir desse resultado de número 95, a partir dos 

cálculos realizados entre o tempo (41 anos) que Kardec levou para 

reencarnar como Chico Xavier e o tempo (54 anos) que Vivaldo teve 

para reencarnar, após o nascimento de Chico Xavier, tivemos o 14. 

(O número 1: O mês – janeiro – de nascimento de Veneranda. E o 

número 4: O mês – abril – de nascimento de Chico Xavier. Ambos, 

os principais Diretores Espirituais de Vivaldo Filho/São Luis IX). 

   Já nesse número 95, que representa a somatória dos anos que 

levaram para reencarnar, entre um e outro período, como expomos 

acima, em relação à Reencarnação Programada de Kardec como 

Chico e São Luis como Vivaldo, podemos naturalmente sugerir a 

seguinte apresentação: 

- 9: O mês de setembro (9), do ano de 2012, quando Vivaldo Filho 

conclui a obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em homenagem 

ao “VOLTEI” de Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

- 5: O mês de maio (5) quando se comemora no Brasil e nos Estados 

Unidos da América do Norte o maravilhoso “Dia das Mães”. 

Observando que o cantor norte-americano Elvis Presley foi uns dos 

Co-Autores Espirituais da primeira obra psicográfica, propriamente 

dita, de Vivaldo Filho (Mensagens de Além-Túmulo). Muito 
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naturalmente, verificaremos que esse número (5) sugestiona o 

processo da Reencarnação (Dia das Mães), exatamente em alusão 

ao tema abordado em relação à reencarnação de um (Kardec/Chico) 

e do outro (São Luis/Vivaldo). 

   E se forçarmos um pouco mais a barra (9514), encontraremos: 

- 9 + 5 + 1 + 4 = 19. Que numa nova soma (1 + 9) será o número 

10. Ou seja, o dia de aniversário de Vivaldo Filho.  

  Somente, façamos uma rápida evocação do número 694 (anos) 

encontrado um pouco mais atrás, na biografia de São Luis, período de 

tempo levado entre a morte de São Luis IX (1270) e o nascimento de 

Vivaldo Filho (1964). 

- 6 + 9 + 4 = 19. Que somando 1 + 9 = 10. O dia de nascimento de 

Vivaldo Filho, no século XX, e o mês de nascimento de Kardec, no 

século XIX. 

   Como vemos, tudo se encaixa perfeitamente, como se a Mente 

Divina de Deus, manuseasse os Números Sagrados da Reencarnação 

Programada, a partir de seu soberano interesse em que tudo se 

desenrolasse sob a Sua Augusta vontade.   

    

           Chico Xavier                  Vivaldo Filho 

   Os cálculos aqui apresentados são tão milimetricamente perfeitos 

que, apesar de nosso profundo respeito por aqueles que possam 
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imaginar o contrário, sequer, poderemos concluir por algo diferente 

que não seja A VOLTA de Allan Kardec e a de São Luis IX, ambas 

no século XX. 

   Por outro lado, para que não fiquemos apenas com as informações 

provenientes da mente mediúnica de nosso estimado aparelho 

sensitivo, apesar de todas serem de origem doutrinária e 

histórica, que, a rigor, tem se surpreendido a cada passo e a cada 

momento desse serviço caridoso de Instrução e Orientação Espiritual, 

vejamos o que poderíamos encontrar a partir da própria Ciência 

material: 

   

O NUMERO PERFEITO OU “NUMERO DE OURO” DA 

GEOMETRIA 

Item 8. CONCLUSÃO  

 
   “O número de ouro é considerado por muitos estudiosos um 

símbolo da harmonia. Pode ser encontrado em nosso cotidiano, de 
forma real e em muitos monumentos históricos. Aparece na natureza, 

na arte, arquitetura, música e nos seres humanos. Surgiu da 
necessidade que os antigos tinham de utilizar a contagem como 

forma matemática para aplicá-las em seus negócios.  
   Fibonacci deu uma grande contribuição à Geometria com a sua 

descoberta, a qual está relacionada com a solução do problema dos 
coelhos. Grandes pintores como Leonardo Da Vinci usou a razão 

áurea em seus trabalhos.      

   Todos esses exemplos nos levam a perceber quão grande é a 

importância deste número, que por este motivo foi chamado “de 

ouro”.  

(Fonte na Internet: Departamento de Matemática, Universidade Estadual de 

Londrina: Caixa Postal 6001, 86051-990, Londrina – PR – Brasil). 
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VALOR DO NÚMERO DE OURO (Fonte: Google) 

 
O número de ouro tem o valor  = ( 1 +  5 )/2 (= 1,618 033 989...) 

 

   Vejamos o que o nosso médium acaba de encontrar, a partir do 
valor acima: 

 
1 + 6: Teremos o 7 (mês de nascimento de Vivaldo) 

 
1 + 8: Teremos o 9 (mês de entrega pelos Espíritos Amigos, da obra 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em homenagem ao livro 
“VOLTEI”, do Irmão Jacó (Chico Xavier/FEB). 

 
33: O numero perfeito do Evangelho. Morte de Jesus Cristo. 

 

9 + 8: Teremos o 17 (o dia 10 do aniversário de nascimento de 
Vivaldo. E o mês 7 de nascimento de Vivaldo). 

 
9: Novamente o número que marca o início da tarefa psicográfica de 

Vivaldo Filho (São Luis IX), com o seu primeiro livro psicográfico, até 
a presente data ainda inédito, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO” 

realizado em homenagem ao livro “VOLTEI”, do Irmão Jacob (Chico 
Xavier/FEB). 

 
   Agora, vejamos na obra de André Luiz (Chico Xavier, 1ª. edição 

especial, 3ª. Reimpressão, FEB), “NOS DOMÍNIOS DA 
MEDIUNIDADE”, logo no seu prefácio, Raios, Ondas, Médiuns, 

Mentes, assinado por EMMANUEL, como adeptos de uma Doutrina 
Imortalista, o quanto devemos render veneração aos conceitos 

científicos ora abordados pela Ciência Material, quando o querido 

Instrutor da Vida Maior nos conclama às mais persistentes 
investigações e abordagens a cerca de nossas existências 

multifacetárias, estejamos nós envergando um corpo sólido carnal ou 
nos manifestando por entre as correntes de força, movimento, 

energia, eletricidade e magnetismo do Corpo Espiritual ou Perispírito, 
como na conceituação de Allan Kardec:  

 
   -... ”Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à 

condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, 
sacerdotes do Espírito, porque, como conseqüência de seus porfiados 

estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer, 
por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações 

negativistas”... (Os grifos são meus).   
    

   E continua logo mais a frente: 

http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm41/provaouro.htm
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   -... “Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em 
nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da Ciência como 

equações matemáticas”... (O grifo é meu). 

 
   Agora, para que não percamos a “saborosa” oportunidade de 

fixarmos na mente de todos os nossos leitores, pelo menos entre 
aqueles mais havidos por novas revelações, por novos instrumentos 

de aferição, de acordo a precisão dos números inconfundíveis da 

Matemática Divina, quanto aos inapreciáveis “SINAIS” SECRETOS 

NA OBRA INIGUALÁVEL DE FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER, a 

cerca do que temos exposto aqui, vejamos que o referido capítulo do 
grande Mentor Emmanuel, neste específico volume de “Nos Domínios 

da Mediunidade”, editado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 
2010, caiu exatamente à página de número 7. Ou seja, temos 

novamente: o exato dia (10) e mês (7) de nascimento de nosso 
Vivaldo Filho. Quando: - 2 + 1 (2010) = 3... a partir, pelo 7, 

teremos o mesmo resultado!  
    
   Seguindo o pensamento de nossa estimada Benfeitora Veneranda, 

ainda logo no início deste trabalho de luz e de bênçãos, no capítulo 
“COM A NUMEROLOGIA”, podemos assegurar, com toda a 

sinceridade de nosso coração, que não temos qualquer pretensão 
aterrorizante de “dar a última palavra” a respeito deste ou de 

qualquer outro serviço construtivo de Educação e Iluminação das 
Criaturas viventes sob o solo planetário, mesmo porque, segundo 

entendemos por aqui, a Verdade haverá de se manifestar no Plano 

dos seres mortais mediante uma aliança perfeita entre o Espiritismo e 
a Ciência Oficial, quando poderemos todos nós “dormir tranqüilos”, 

mentalizando em nossos mais cariciosos sonhos o que de melhor 
existe no Mundo Real, no Mundo Preexistente, ou ainda e sempre: No 

Reino de Deus. 
 

   E com isto, sinceramente acreditamos ter cumprido a nossa tarefa 

junto aos Ministros Divinos da Terceira Revelação, rogando aos 

amigos do plano material a intercessão de suas preces em favor de 

meu pobre Espírito, o mais carente de todos. 

   Estes são, verdadeiramente, os “Sinais” dos Céus. 

   Lembremos ainda de que “O Espírito de Deus não cessa de 

Trabalhar”. 

   E Ele “sopra onde quer”. 

   Muita paz a todos e Deus salve o Espiritismo. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                               
Salvador/BA, 28 de março de 2014 
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   Nota da Wikipédia:  

   Sebastião Clóvis Tavares, mais conhecido por Clóvis Tavares 

(Campos dos Goytacazes, 20 de janeiro de 1915 - Campos dos Goytacazes, 

13 de abril de 1984), foi um espírita brasileiro. 

   Natural de São Sebastião, no município de Campos dos Goytacazes, a 
família mudou-se para a sede do município quando ele contava nove anos 

de idade. Ali concluiu o curso primário, ingressando no Liceu de 
Humanidades de Campos. Cursou a Faculdade Nacional de Direito, 

bacharelando-se em Direito. Ingressou na carreira do Magistério como 
professor de História e de Direito Internacional. 

   Noivo da jovem Nina Arueira, que conhecera no liceal e ao lado de quem 
militara na União da Juventude Comunista, perdeu-a por tifo, que a vitimou 

em março de 1935. 

 

   Inconformado com a dor, foi informado por amigos de que o espírito de 
Nina havia se comunicado, vindo desse modo a entrar em contato com a 

doutrina espírita. As mensagens, inicialmente através da mãe dela, e 
posteriormente pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, não lhe 

deixaram dúvidas acerca da sobrevivência da alma. 

   Inconformado com a dor, foi informado por amigos de que o espírito de 
Nina havia se comunicado, vindo desse modo a entrar em contato com a 

doutrina espírita. As mensagens, inicialmente através da mãe dela, e 
posteriormente pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, não lhe 
deixaram dúvidas acerca da sobrevivência da alma. 

   Desse modo, em 27 de outubro de 1935 fundava a "Escola Jesus Cristo 

de Evangelização para Infância", idealizada por Nina, a quem se dedicou, 
vindo a transformá-la, posteriormente, na "Instituição Espírita Escola Jesus 

Cristo", em função da grande afluência de adultos, responsáveis de 
educação das crianças. Junto com colaboradores da instituição, criaram dois 
orfanatos, "A Casa da Criança", para o atendimento a meninas, e "O Lar dos 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina_esp%C3%ADrita
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
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Meninos", para o atendimento a estes, além de vários outros 

departamentos comuns em instituições espíritas. 

   Anualmente, no dia de Finados, visitava os cemitérios distribuindo 
mensagens de apoio e falando para o grande público que ali acorria naquela 

data para homenagear os entes queridos. 

   Desposou Hilda Mussa Tavares, com quem teve cinco filhos. Faleceu, 
vítima de parada cardíaca. 

   Nota do médium: Vejamos, meus amigos, que surpreendente mais esta 

aparente “coincidência” em relação à data de morte de Clovis Tavares, a 
data de publicação de “O Livro dos Espíritos” e, finalmente, a data de 
entrega do nosso primeiro livro mediúnico, no mês de setembro de 2012: 

- Dia de morte de Clovis Tavares: 13 (abril). 

- Dia da publicação de “O Livro dos Espíritos”: 18 (abril). 

   Do dia 13 para o dia 18, teremos 5 dias. Mas se somarmos esse número 
5 + 4 (que é o mês de abril, tanto da desencarnação de Clovis Tavares 
quanto o nascimento do Espiritismo), teremos o número 9, que representa 

o mês (setembro) de 2012, quando conclui a obra “MENSAGENS DE 
ALÉM-TÚMULO”, em homenagem ao “VOLTEI” (Irmão Jacob/Chico 

Xavier, FEB). 

   Vejamos ainda que interessante: 

- Dia da morte de Clovis Tavares: 13 (abril). 

   Mas se somarmos o dia 13 + 4 (mês de abril, também de nascimento do 
Espiritismo), teremos o resultado impressionante de 17: O mesmo que o 

dia 10 do nascimento de Vivaldo Filho. E mais o mês 7 (julho) do 
nascimento de Vivaldo Filho. 

   O que nos sugestiona imaginar que, muito particularmente, o nosso irmão 

Clovis Tavares, de alguma maneira (quem sabe?!), já possuía em sua 
intimidade tetradimensional algum vinculo com as nossas tarefas humildes 
na Mediunidade com Jesus. 

   Mas, não nos intimidemos diante de tão farta documentação histórica, 
que atrativamente nos convida, nos conclama mesmo, a mais algumas 
elucubrações matemáticas, visando naturalmente nos deixar cada vez mais 

convencidos de que “Os Poderes de Deus se derramam, em 

abundancia, sobre os nossos Espíritos”: 

   Vejamos então, o que acabo de notar, a partir de uma observação mais 

cautelosa, a partir da análise e do cruzamento de datas relacionadas ao 
irmão Clóvis Tavares e a minha insignificante pessoa: 

- Ano de nascimento de Clovis Tavares: 1915. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_de_Finados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cemit%C3%A9rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parada_card%C3%ADaca


       Livro # 7: “SÃO LUIS IX – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
95 

Ed. e-book:  
2015 

- Ano da eclosão de nossa mediunidade: 1996 (como consta da obra, ainda 

inédita, “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium 
Espírita”, porém com a chancela espiritual e doutrinária dos companheiros 

espíritas Carlos A. Baccelli e Dr. Elias Barbosa). 

   Se fizermos uma rápida conta, do tempo que durou entre o nascimento 
(1915) de Clovis e a eclosão (1996) das faculdades mediúnicas de Vivaldo 

Filho, teremos o resultado de 81 anos. E na soma de 8 + 1, encontraremos 
novamente o mês 9 (setembro), exatamente o mês que fora concluído o 
livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, EM HOMENAGEM AO “VOLTEI” 

DE IRMÃO JACOB/CHICO XAVIER. NOTA IMPORTANTE: E curiosamente, o 
que nos deixa boquiabertos, é o fato de o 8 representar o mês (agosto) de 

morte de Elvis Presley. E o 1 (janeiro) representar o mês de nascimento de 
Elvis Presley. Que como já foi estudado mais atrás, nesta mesma obra, Elvis 
Presley foi o Espírito que ao lado de Santa Clara de Assis assinou a 

Coordenação Espiritual desta específica obra mediúnica. 

  E se novamente nos dispusermos a elaborar um novo cálculo, sem dúvida 
que encontraremos, quase que aturdidos, um resultado que, para muitos, 

haverá de ser a prova definitiva de que “O Poder de Deus paira sobre as 
nossas vidas”... 

   Vejamos: 

- Ano do nascimento de Clovis Tavares: 1915. 

- Ano de conclusão da presente obra mediúnica (“São Luis IX – O Apóstolo 

da Codificação Espírita”): 2014. 

   Então, do ano de nascimento do Clovis (1915) para o ano de conclusão 
deste trabalho mediúnico, teremos o número de 99 anos. Ou seja, 2 vezes 

o número 9, que corresponde ao mês de setembro (em 2012), quando 
concluímos a obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, em homenagem ao 
“VOLTEI” (Irmão Jacob/Chico Xavier). E 9 + 9 = 18. Ou ainda: 1 + 8 = 9. 

Novamente o número surpreendente que corresponde à entrega (setembro 
de 2012), pela Espiritualidade Superior, da obra “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, além do respectivo mês (1) de nascimento e mês (8) de 
morte de Elvis Presley, um dos co-autores desta específica obra. 

   Meus irmãos! Será que seria realmente possível que estivéssemos diante 
de algum quadro de “esquizofrenia”?!... Ou será que as evidências 

apresentadas aqui, já não seriam, por demais, suficientes para nos 
proporcionar o mais profundo entendimento acerca das Reencarnações 

Programadas e Múltiplas do rei São Luis de França?!... 

   É verdade que existem por ai muitos e muitos companheiros de 
espiritismos que, apesar das evidências desconcertantes aqui apresentas, 

haverão de se levantar contra o nosso trabalho humilde na Mediunidade 
com o Cristo. Pois bem, como diria o nosso Mestre Allan Kardec, se 
querem provar que estão em acerto, que façam melhor! Provem que 

estamos errados. Se é que isso será realmente possível. 
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Clovis Tavares com Chico Xavier 

   Tudo isto levando a crer que, sim, o nosso estimado Espírito Clóvis 
Tavares, desde quando encarnado na Terra, em sua última passagem entre 
nós, já estava predestinado a conduzir estas páginas de luz e alegria para 

quantos de nós estiverem realmente interessados em estudar, meditar e 
aprender sobre as condições metafísicas que envolvem cada específica 

reencarnação, muito particularmente entre aquelas consideradas 
Reencarnações Programadas e/ou Múltiplas, como é o caso aqui em análise. 

   E mais, deixamos claro que a sua mensagem acima foi entregue, por ele 
mesmo, quando na Terra estaríamos comemorando a passagem dos 30 

anos de seu falecimento, ou desencarnação. Isto, sem que eu, 
pessoalmente, tivesse qualquer conhecimento desse acontecimento 

importante nos arraiais do Espiritismo Cristão, haja vista, nunca termos 
consultado a sua biografia. E se o fiz, sequer tenho lembrança de tal fato. 

   Esta também é a nossa humilde homenagem a este valoroso amigo das 

Esferas Mais Altas, que carinhosamente volta dos Planos Invisíveis para nos 
dedicar o calor generoso de seu carinho, de sua ternura e de sua amizade, 
contribuindo com a proposta de Educação Evangélica pelo Espiritismo.  

   Acabamos de perceber a presença generosa do Espírito André Luiz, que 

carinhosamente solicita-nos permissão para que possa se comunicar. Assim, 
vejamos o que esse grande amigo espiritual tem a nos dizer: 
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   Nota de André Luiz: Tomando a palavra, junto ao nosso estimado 

Vivaldo, por compreender-lhe a, quase, total incapacidade de pessoalmente 
ministrar as orientações que agora se fazem necessárias, pelo cunho de 

autenticidade, emoção, surpresa e profunda grandeza dos Poderes 
Divinos, sobre a sua própria existência material, cunhada toda ela, 
pessoalmente, pelas mãos generosas do Sublime Pastor de Nazaré, tendo 

como os seus agentes diretos os Mensageiros da Pátria Superior: 
Veneranda, Allan Kardec (Chico Xavier), Dr. Bezerra de Menezes, Elisabeth 

d´Espérance, Cárita, Emmanuel, São Paulo, Santa Clara de Assis, dentre 
outros baluartes da Luz Eterna que, sob o olhar atento do Espírito de 
Verdade, traçou o roteiro seguro do Espiritismo na direção do grande futuro 

sobre a face do Planeta Terra, seja no solo físico, propriamente dito, ou em 
suas diversificadas Regiões Espirituais. 

    

   Não desejando tomar muito mais do tempo precioso dos nossos Guias, 
auscultemos pelas fibras extremamente sensíveis do coração o que os 

Agentes da Vida Maior doaram-nos, por intermédio do próprio amigo Clovis 
Tavares, quando ainda se encontrava encarnado no solo da Terra material, 
na sua maravilhosa obra “MEDIUNIDADE DOS SANTOS” (Instituto de 

Difusão Espírita, 5a. edição – junho de 1998), com prefácio assinado por 
EMMANUEL, em psicografia de Francisco Cândido Xavier: 

- Capítulo 7 – Zoantropia, forças do mal – Este especifico capítulo encerra, 

em si só, a grande luta pessoal que o nosso Vivaldo (São Luis) vem 
travando contra as forças tenebrosas do mal, encarnadas e desencarnadas, 

a tentarem a todo o custo lhe desviar do caminho reto de suas humílimas 
tarefas na Mediunidade com Jesus Cristo, pelo horror das próprias 
investidas com as quais tentam lhe perpetrar medo e angustia, na intenção 

rasteira de lhe desarticular o campo emocional, psíquico e moral. As visões 
que vêm tendo dessas criaturas terríveis do universo espiritual inferior, são 
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das mais surpreendentes. No entanto, continua ele caminhando 

humildemente sob a proteção de Jesus e de seus Guias e Protetores 
Espirituais. 

   Mas vejamos que o número do especifico capítulo é o 7 (o mês do seu 

nascimento). E logo no frontispício, o companheiro Tavares apresenta como 
forma de abertura, do mesmo, uma passagem do apóstolo Lucas 

(exatamente uma das encarnações anteriores de Vivaldo, como bem 
estudada neste nosso capítulo, assinado pelo Espírito muito querido de 
Clóvis Tavares). 

   Mas as surpresas não param por ai. 

- Capítulo 10 – Monições e premonições dos Santos – Já neste capítulo, 

podemos testemunhar a olhos nu, que todo ele fora preparado pelas “mãos 
do Alto”, na intenção de referendar o futuro trabalho de nosso médium 

Vivaldo Filho, “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação 
Espírita”, e de uma maneira extremamente precisa configurar, nesta 
oportunidade, o fenômeno da Reencarnação Programada, sob o olhar 

“CLARIVIDENTE” dos Ministros da Vida Maior. 

   Lembrando apenas que o número 10 representa o dia de nascimento de 
Vivaldo. 

   Entretanto, vejamos o que podemos encontrar na página 164, dessa 

mesma obra, ainda no capítulo 10, de alto valor doutrinário e 
mediúnico: 

   -... ”E ainda pôde dizer: “Orem a São Luis, em favor do Oratório e dos 

que o habitam”. E desencarnou”. (O grifo é nosso). 

   Vejam que maravilha... 

 - Página 164: Pode ser 7 (1 + 6), que representa o mês (julho) de 
nascimento de Vivaldo Filho (São Luis) no século XX. E logo após o número 

4, que representa o mês de nascimento de Chico Xavier (Allan Kardec) no 
século XX. 

   Vemos, nos rápidos cálculos acima a surpreendente confirmação, na obra 

de Clovis Tavares, do compromisso espiritual entre Chico Xavier e Vivaldo 
Filho. 

   Neste pequeno livro de luz, cremos, o nosso irmão Clóvis procurou 
sintetizar, segundo o que achou mais conveniente, e mais interessante ou 

sugestivo, relatar ao mundo Cristão-Espírita das excepcionais faculdades 
mediúnicas dos venerados Santos da Igreja Católica, tomando como base 

fenômenos de transcendente expressão, que haveriam, de alguma maneira, 
colocar os médiuns do Espiritismo em conexão muito próxima e muito 
respeitosa, com os quadros vivos da Mediunidade Santa dos nossos irmãos 

do Catolicismo. Com isso, nos irmanando mais ainda, já que somos todos 
trabalhadores imperfeitos de uma mesma seara, a da Caridade. 
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   Agora, noutra rápida soma encontraremos a confirmação pela Matemática 
divina, também inserida na obra de um dos mais significativos tarefeiros da 

seara espírita, quando ainda encarnado, do compromisso espiritual entre 
Veneranda (Santa Isabel) e Vivaldo Filho, sendo que tanto Chico quanto a 
grande Benfeitora Veneranda se colocam na condição de seus principais 

Diretores Mediúnicos: 

 - Página 164: Pode ser também o 1, que representa o mês (janeiro) de 
nascimento de Santa Isabel de Aragão (Veneranda) no século XIII. E logo 

após o número 10 (6 + 4), que representa o dia de nascimento de Vivaldo 
Filho (São Luis). Sem contarmos que o 64, pode representar naturalmente 
o ano de 1964, o ano em que nasceu Vivaldo Filho, na atual reencarnação, 

no século XX.  

   E para que possamos encerrar as nossas atividades educacionais à luz da 
Reencarnação Programada, especificamente na obra fantástica 

“MEDIUNIDADE DOS SANTOS”, do nosso irmão Clovis Tavares, que 
segundo o próprio Chico Xavier, quando ainda encarnado no solo planetário, 

seria a “obra-prima do Clovis”, vejamos que os fatos aqui apresentados, em 
torno da própria tarefa literária do confrade Clovis Tavares, estão 
singularmente em conexão com o mandato mediúnico do querido São Luis 

IX, agora na vestimenta carnal de Vivaldo. 

   Vejamos, então, mais este dado histórico-doutrinário do Espiritismo 
Evangélico, agora como apresentado no ÍNDICE ONOMÁSTICO, desta 

mesma obra do Clovis: 
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- Espérance, Mme. D´: Citada às páginas 54 e 62. Quando veremos que 

5 + 4 = 9. O exato mês de setembro, quando da entrega do primeiro livro 
mediúnico da psicografia de Vivaldo Filho, MENSAGENS DE ALÉM- 

TÚMULO”, em homenagem ao livro “VOLTEI” (Irmão Jacob/Chico Xavier).  

   E agora se somarmos o resultado de número 8 (6 + 2) com o 9 anterior, 
teremos mais uma vez o resultado surpreendente de 17. Ou seja, o dia 

(10) e o mês (7) de nascimento de Vivaldo Filho. E Mme Espérance, como 
já é de domínio público, foi uma das Entidades Espirituais que assinaram o 
primeiro trabalho mediúnico (de pesquisa e visões clarividentes) do médium 

Vivaldo Filho, ao lado dos Espíritos de Francisco Cândido Xavier e Adolfo 
Bezerra de Menezes, “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS” – RELATOS 

DE UM MÉDIUM ESPÍRITA, QUE LEVOU APROXIMADAMENTE 17 ANOS 
PARA SER CONCLUÍDO. 

   É de suma importância, lembrarmos que Mme Espérance fora uma das 
reencarnações de Ruth (Antigo Testamento), que ao desposar Boaz 

(reencarnação passada de Vivaldo Filho/São Luis), deu origem a genealogia 
de Jesus Cristo, como poderá ser consultado no Evangelho de Mateus (1:5). 

E, em decorrência de seu encontro mais próximo com a nossa Maria 
Francisca, quando esta se encontrava na personalidade da freira Irmã 
Joana Suárez, fora realizada pelos Agentes Espirituais Superiores, de 

maneira ainda inapreciável pelos conceitos da fisiologia e da fisioquímica 
humanas, a ligação magnética mais intima entre d´Espérance e Francisca 

(Margarida de Provença), com as transfusões necessárias de 
hormônios de natureza transcendental que haveria de possibilitar, mais 
a frente (no ano de 2012), após o nascimento (reencarnação) de EliZabéth 

d´Espérance por intermédio do casal Vivaldo/Francisca, o início da Nova 
Genealogia do Cristo. 

- Espírito de Verdade: Citado na mesma obra de Clovis Tavares, à página 

de número 34. Ou seja, novamente o mês 7 (3 + 4) de julho, o mês de 
nascimento de Vivaldo, na atual reencarnação. 

- João Crisóstomo, São: Citado na mesma obra de Clovis Tavares, à 

página de número 103. Entretanto, vejamos que curioso detalhe 
encontramos aqui. Já à página precedente, a de número 102, 
encontraremos uma fotografia de São Crisóstomo (reencarnação passada de 

Vivaldo Filho/São Luis), com as datas de seu nascimento (348) e de sua 
morte (407). 

   E se somarmos as datas acima da seguinte maneira, 348: 

- 3 + 4 = 7 (mês de nascimento de Vivaldo Filho). 

- 8 + 4 = 12. E novamente somando 1 + 2 = 3. 

   Agora, se somarmos, mais uma vez, o número 3 + o número 7, das 
respectivas somas acima, teremos o resultado de 10. Ou seja, o dia de 
nascimento de Vivaldo Filho, na atual reencarnação. 
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   A data 407, pode ser exatamente o mês 4 (abril) de nascimento de Chico 

e o 7, naturalmente o mês (julho) de nascimento de Vivaldo. 

   Mas vejamos ainda: 

- Página que se encontra a fotografia de São Crisóstomo (Vivaldo Filho): 
102. Que pode ser: 3 (1 + 2). 

- Página onde se inicia os comentários sobre São João Crisóstomo (Vivaldo 

Filho): 103. Que pode ser também: 4 (1 + 3). 

   Então, numa outra rápida soma, como o resultado dos dois números 
encontrados nas duas páginas que referem ao grande santo e Pai da Igreja 

Católica, João Crisóstomo, teremos novamente o surpreendente resultado 
do número 7 (o mês de nascimento de Vivaldo Filho, no século XX). 

   Dessa maneira, após variados cálculos matemáticos, teremos nas duas 

páginas que se referem a São Crisóstomo, os exatos dia (10) e mês (7) de 
nascimento de Vivaldo Filho, o nosso médium muito estimado e querido. 

   Configurando, assim, de maneira inquestionável a autenticidade de 
nossas modestíssimas anotações em torno da obra doutrinária 

“MEDIUNIDADE DOS SANTOS”, valendo a ressalva de que o nosso 
médium Vivaldo, sequer, havia tomado conhecimento dos fatos aqui 

narrados, quando da obtenção desta excelente peça histórica e mediúnica 
da lavra do irmão Clovis Tavares. 

    A sua surpresa, talvez, esteja sendo tão intensa quanto, provavelmente, 

será para qualquer outro companheiro espírita ou espiritualista que venha a 
passar a vista sobre estes estudos. 

   Mas a vida tem dessas coisas.  

   A cada momento do caminho, poderemos topar com alguém ou com 

alguma ocorrência, aparentemente casual, que nos traga de volta a 
lembrança (déjà vu) de um “tempo perdido”, ou mesmo de um 
acontecimento que ainda virá. 

   É por isto mesmo, que continuamos a afirmar que “o acaso não consta 

dos desígnios superiores”. 

* * * 

      E com estas maravilhosas anotações do Amigo Espiritual André Luiz, 
damos por encerrado este capítulo precioso, assinado pelo nosso estimado 

Espírito Clóvis Tavares. 

   Lembrando ainda que toda manifestação de vida e, mesmo de Eternidade, 
se subordinam aos tramites legais da Criação, tendo O Deus Todo 

Poderoso como o Agente Incriado a controlar cada passo, como cada 
suspiro, de nossa caminhada incessante no rumo da Imortalidade Sem Fim. 
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   Por outro lado, observemos como as informações apresentadas pelo 

eminente Professor Clóvis Tavares bate direitinho com cada uma das 
respectivas equações matemáticas, chegando mesmo a nos tirar lágrimas 

dos olhos, por vermos diante de nós mesmos a maravilha que este trabalho 
há de representar para todos os sérios investigadores da Reencarnação, 
muito particularmente entre aqueles que se devotam ao estudo e a 

pesquisa dos Fenômenos Mediúnicos, haja vista que aqui, modestamente 
apresentado pelos nossos Guias Espirituais, vemos todos deslumbrados as 

ocorrências precisas das Vidas Sucessivas, traçadas pela perfeição da 
Matemática. 

   Bastará a cada um de nós, um pouco de boa vontade, compreensão e 

seriedade critica para que cheguemos, junto com eles mesmos, à 
inquestionável conclusão acerca da ação dos Espíritos sobre a vida humana 
e a Natureza. 

 

O Dr. Carlos Chagas (André Luiz) ao lado de Albert Einstein 

* * * 

 “Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino”. 

André Luiz (Chico Xavier)                                                                
Copyright 1999-2003: Instituto André Luiz 
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Imagem da Segunda Edição de “O Livro dos Espíritos”, em 1860. 

Homenagem do Espírito Clóvis Tavares ao 157º. Aniversário de 

Fundação do Espiritismo, ocorrida em Paris, em18 de abril de 1857, 

com o lançamento de “O Livro dos Espíritos”. 
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“E quem é o meu próximo?” (Lucas, 10:29.) 

Quanto mais amas, mais te projetas no 

Horizonte Infinito da Vida. 

Espírito Emmanuel 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

(Salvador/BA, 16 de abril de 2014) 

 
Nota do médium: Tem ocorrido aqui com Emmanuel, neste trabalho, tanto quanto com os demais 

Amigos Espirituais reencarnados que, por natural fenômeno de Emancipação da Alma, têm se manifestado 

à nossa faculdade mediúnica, ocorrendo de uma maneira análoga (e não por comparação) ao que André 

Luiz apresenta, para efeito de estudo, na obra “Ação e Reação”, capítulo 13, DÉBITO ESTACIONÁRIO 

(Chico Xavier, FEB): “(...) devolvendo-nos a seguinte ponderação pelos fios mentais, em que 

comungávamos um com o outro, sem que me identificasse por seu interlocutor invisível (...)” 
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Jesus Cristo – O Nosso Mestre e Salvador 

Daí! Auxiliai sempre. 

Os recursos da bondade são ilimitados. 

E diante da Glória Eterna do Senhor, onde 

houveres plantado amor, justiça e caridade, 

haverás, em algum momento da caminhada, de 

colher um rosário de bênçãos em forma de luzes 

Espiritualizantes de gratidão pura. 

Semeia. Semeia, Semeia. 

Espírito Veneranda 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
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“A ETERNA SOLIDARIEDADE”! 

 

Quando a LUZ DA FELICIDADE bate à nossa porta, 

Não devemos duvidar das imensas alegrias, 

Que haveremos de conquistar, 

Pela proposta mesma de sinceridade, compreensão e honestidade, 

Que estarão à nossa frente... 

 

Indiscutivelmente, sobraçando o nosso coração, 

Fomentando a nossa união, 

E lustrando a nossa compreensão... 

 

Viva Jesus! o Mestre compassivo 

Que nos deu a graça da sobrevida, 

Entre as agruras da Terra tão sofrida... 

 

Osculando em cada um de nós, 

Reles mortais rumo a Imortalidade Federal, 

Com o seu beijo terno, meigo e floral... 

 

A dedicar a todos os seus pupilos, 

Seareiros e médiuns, ainda muito incompreensivos, 

Uma fagulha de seu Terno Amor, 

 

Mesmo sabedor de que todos nós, 

Não somos nada... 

 Além de tribunos de um grande circo, 
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A ver, ouvir e consagrar, 

Pelo coração amargurado e desiludido, 

A turba sorrir, cantar, e urrar, 

 

Como se o mundo das forças físicas, 

Tivesse-nos sido dado por Deus, 

Unicamente para curtir, “sorrir” e apreciar... 

 

As peripécias da vida transitória, 

Esquecendo-nos, todos nós, 

De que, em verdade... 

 

VOTAMOS sim! Mas com promessas, 

De ventura, amor e de carinho, 

Contribuindo uns com os outros, 

Pela ETERNA SOLIDARIEDADE! 

 

Espírito Casimiro Cunha                                                                  
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                    

(Salvador/BA 18 de novembro de 2013) 
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DE VOLTA AO PAI! 

 

Alma sublime! Amiga e Compassiva, 

Tremo de dor, de angustia e de prazer, 

Não sei ao certo, mas dentro da confusão, 

Que trago em meu próprio peito, 

 

Tenho a impressão de estar vivendo, 

Uma vida que não é minha, 

Movida a ilusão, paixão e arrelia... 

 

Não! Não estou ficando louco, 

Nem doente e nem, tão pouco, bobo, 

Apenas, Querido Amigo, 

Passo a mão pela cabeça, 

 

Nebulosa como a relva em dia de aragem, 

Pensando comigo mesmo, 

Onde andará o meu coração, 

No peito, na cabeça ou no bolso?!... 

 

Ah! Já sei, 

Como não sou ainda um andarilho, 

Totalmente desmiolado, 

Ele, o meu pobre coração,  
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Deve andar por ai, 

Só, triste e amargurado... 

Mas, como dissera-me, certa vez, 

Um homem sábio, feliz e agraciado... 

Não temas, querido irmão, 

Jesus é o nosso Mestre e Senhor, 

 

Julga-nos segundo o nosso amor, 

Pressente a nossa dor, 

Prevê a nossa aflição, 

Que, apesar de tantas ingerências, 

 

Nos ama profundamente, 

Dentro daquele ensinamento bíblico, 

Onde todos somos irmãos, 

Filhos de um único Pai, 

E senhor de nosso próprio destino! 

 

O Gladiador (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 08 de março de 2014, às 16hs19min) 

   Nota do médium: Segundo a nossa amada benfeitora Veneranda, esse 

companheiro espiritual viveu ao tempo do Cristo, quando por contingências 

de ordem material e sofrimento acerbo, foi persuadido por amigos e 

familiares a se converter ao cristianismo, após ter passado logo período de 

sua existência na profissão de Gladiador romano. 
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“Quando o homem está morto, vive sempre; acabando os 

dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto 

a ela voltarei de novo.” 

(Job, 14:10 e 14).  

(Versão da Igreja grega. – O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. IV, item 14, 

“Ninguém poderá ver o Reino de Deus se não nascer de novo”). 
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Um Delegado de Polícia 

 

NO MUNDO DA MEDIUNIDADE 

Seria o Acaso?! Ou os Tempos são Chegados!... 

Pelo Espírito Rafael A. Ranieri 
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  Queridos irmãos e amigos! 

   É simplesmente impressionante, a forma pela qual foram aqui 

apresentadas algumas das mais expressivas reencarnações do 

amoroso Espírito de São Luis IX, o nosso estimado confrade espírita 

Vivaldo P. S. Filho, agora na condição de humílimo servidor de Nosso 

Senhor Jesus Cristo na Mediunidade, valorizada em Allan Kardec e 

aperfeiçoada, na sua feição Cristã, em Francisco Cândido Xavier. 

   Sem qualquer dúvida, o mandato mediúnico haverá sempre de 

acarretar ao missionário encarnado, quanto desencarnado, uma gama 

imensa de coragem, segurança e desprendimento, para que despido 

das poderosas amarras do personalismo, do medo e da preguiça, 

possa facultar ao mundo inteiro, pelas abençoadas mãos dos 

Mensageiros Divinos, o mais perfeito e o mais sincero desinteresse 

pessoal mediante a transferência de dados e informações do Mundo 

Maior, mesmo que isso venha a lhe custar muitas lágrimas e muitas 

dores. Estas, infinitamente alinhadas com a própria personalidade do 

aparelho receptor, já que por mais que não deseje ser instrumento 

infiel da mensagem cristã que esposou, pela corrupção dos seus 

valores mais caros, ou seja, a da humildade, da simplicidade e da 

caridade, terá, ele, mesmo que a contra gosto, facultar aos seus 

Guias e Protetores Desencarnados o mais formal testemunho de 

serviço santificante, pelas portas e pelas janelas abençoadas da 

Mediunidade com Jesus de Nazaré. 

   E foi exatamente isto que pudemos apreciar no decorrer de todo 

esse esforço generoso das Entidades Luminosas das Altas Esferas do 

Plano Espiritual que, muito respeitosamente, esperavam ansiosos que 

o seu pupilo “não desse pra trás”, mediante a chuva de informações 

que teria ele de “repassar” para o Plano dos Mortais, na condição de 

ferramenta adestrada e muito disciplinada dos Agentes da Luz 

Eterna. 

   De minha parte, teria muito mais o que dizer, muito mais o que 

relatar aos amigos do solo planetário em relação a esta alma doce, 

segura e cheia do Espírito de Deus. Mas, infelizmente, o tempo é 

curto e não temos a permissão para tecer aqui, por mais tempo, o 

quanto veneramos a sua figura de amigo, irmão e companheiro de 

ideal evangélico. 

   A bem dizer, chegamos mesmo a nos envergonhar, diante dessa 

alma consagrada pelo sofrimento e pelo trabalho, tamanha a nossa 
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medonha incapacidade de lhe converter as flores de nosso coração 

nas bênçãos que ele precisa para continuar na luta e no esforço de 

salvação de sua própria alma, em tarefas como a que empreende no 

momento. No entanto, sentimo-nos profundamente honrados em 

poder ter sido o seu “primeiro” autor a revelar a vida sublime, quão 

santificada, do mensageiro do Cristo na Codificação Espírita, 

Francisco Cândido Xavier, quando sutilmente lhe sopramos aos 

ouvidos a idéia de buscar na Doutrina uma obra que lhe desse o 

conhecimento da vida pessoal e mediúnica do nosso querido e 

estimado Chico Xavier. 

   Foi então que na obra “RECORDAÇÕES DE CHICO XAVIER” 

(Editora da Fraternidade, 5ª. Edição, 2003), o nosso caro mensageiro 

encarnado passou a entretecer, mais intimidade, mais carinho e mais 

devoção à vida maravilhosa do médium mineiro, quando através de 

suas páginas, escritas por mim na intimidade do sofrimento e da 

solidão, pode consultar inconscientemente os arquivos de sua 

memória espiritual, registrando a partir daí, em si mesmo, um 

extremado amor e uma profunda ternura pelo seu próprio Diretor 

Espiritual. 

   

Chico Xavier – Diretor Espiritual de Vivaldo P. S. Filho 

   Podemos, então, dar continuidade a esta obra com mais uma 

movimentação de neurônios, na intenção de consagrarmos o 

carinhoso serviço dos Autores Espirituais André Luiz, Hernani G. 

Andrade e Canuto de Abreu, pela atenção que todos nós deveremos 

dar aos dados matemáticos apresentados na página 110 (deste 
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mesmo volume 2) que precede a nossa carta de despedidas, pelo 

menos em relação a nossa própria participação. 

   Vejamos se não é de impressionar?!... 

   O capítulo de Job é de número 14. O que seria também duas vezes 

o número 7 (o mês de nascimento de nosso Vivaldo). 

   Os versículos de Job são os números 10 e 14. Ou seja, o dia de 

nascimento de Vivaldo e mais uma vez duas vezes o seu mês (7) de 

nascimento. 

   E na fonte de “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, de onde foi 

destacado o texto Evangélico sobre a Reencarnação, temos o capítulo 

IV (que invertida as duas letras do alfabeto, teremos as duas letras 

iniciais do nome de VIVALDO). E ainda o item 14, que seguramente 

são duas vezes o mês 7 (julho) de nascimento de Vivaldo Filho (São 

Luis IX de França). 

   E tudo realizado por nosso médium na mais perfeita inconsciência, 

ou seja, sem que ele tivesse sido avisado por seus Mentores 

Espirituais, por antecipação, o que estaria por vir a cada passagem 

do trabalho que damos continuidade com “chave de ouro”, seguindo 

assim as orientações seguras de seus Guias e Mentores Espirituais. 

NO EVANGELHO DO CRISTO 

   Meus queridos irmãos espíritas, no meu entendimento, seria 

mesmo um verdadeiro sacrilégio para com a nossa causa de 

esclarecimento e iluminação espiritual, toda ela versada na mais 

perfeita sinergia entre a Lei Suprema da Vida Eterna e a orientação 

sublime das Iluminadas Potestades da Terceira Revelação, se não 

déssemos mais alguns apêndices de dados matemáticos, 

milimetricamente articulados desde muitos milênios passados, isto 

em relação ao nosso estudo presente, para que pudéssemos neste 

ultimo momento colocar, “de uma vez por todas”, na mentalidade e 

nos corações de nossos amigos e estudiosos da Mediunidade, da 

Imortalidade e da Reencarnação que o que estamos trazendo ao 

Mundo Material, por força e pela graça do carinho que nos dedica 

Allan Kardec (Chico Xavier), Veneranda e demais Guias Espirituais do 

nosso aparelho sensitivo, em nome do Espírito da Verdade, é uma 

proposta singular de reverenciar o Pai Supremo de Nossas Vidas pela 

ternura com que devemos nos devotar ao estudo serio e sistemático, 
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e à compreensão profunda das grandes verdades do Universo 

Ilimitado. 

   Por este motivo muito especial, vemos o que todos haverão de 

encontrar, mesmo, ao folhear com a atenção necessária “O NOVO 

TESTAMENTO”, mais uma vez pela tradução de Haroldo Dutra Dias, 

particularmente no capítulo que se refere à genealogia de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, quando na passagem de Lucas 3 

encontraremos, exatamente: 

OS ASCENDENTES DE JESUS (Mt 1:1-17) 

   3:23 Jesus, quando começou, tinha cerca de trinta anos, era, como 

se supunha, filho de José, de Eli, 3:24 de Matate, de Levi, de Melqui, 

de Janai, de José, 3:25 de Matatias, de Amós, de Naum, de Esli, de 

Nagai, 3:26 de Maate, de Matatias, de Semei, de José, de Jodá, 3:27 

de Joanã, de Resa, de Zorobabel, de Salatiel, de Neri, 3:28 de 

Melqui, de Adi, de Cosâ, de Elmadã, de Er, 3:29 de Josué, de Eliézer, 

de Jorim, de Matate, de Levi, 3:30 de Simeão, de Judá, de José, de 

Jonã, de Eliaquim, 3:31 de Meleá, de Mená, de Matatá, de Natã, de 

Davi 3:32 de Jessé, de Obede, de Boaz, de Salá, de Naassom, 3:33 

de Aminadabe, de Admim, de Arni, de Esrom, de Perez, de Judá, 

3:34 de Jacó, de Isaque, de Abraaão, de Tera, de Naor, 3:35 de 

Serugue, de Regaú, de Faleque, de Éber, de Salá, 3:36 de Cainã, de 

Arfaxade, de Sem, , de Noé, de Lemeque, 3:37 de Matusalém, de 

Enoque, de Jarede, de Maalalel, de Cainã, 3:38 de Enos, de Sete, de 

Adão, de Deus. 

   Vejamos agora: 

   Davi (como mencionado um pouco mais atrás, seria a 

reencarnação do cantor norte-americano Elvis Presley, que por sua 

vez, em parceria com a venerável Santa Clara de Assis, trouxe ao 

plano material a primeira obra psicográfica de Vivaldo Filho, 

“MENSAGEM DE ALÉM TÚMULO”, em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, de Irmão Jacob/Chico Xavier) aparece nos registros do 

Evangelho de Lucas, exatamente, no capítulo/versículo 3:31, ou seja, 

o mesmo que o número (3 + 3 + 1) 7 (mês do nascimento de 

Vivaldo Filho). 

   Boaz (como mencionado um pouco mais atrás, teria sido uma das 

reencarnações passadas de São Luis IX/Vivaldo Filho), aparecerá nos 

registros do Evangelho de Lucas, após o nome de Davi (Elvis 

Presley), antecedendo a linha sucessiva (ou “ascendente”), 
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exatamente como o número 3 no capítulo/versículo, a seguir, 3:32. 

Que também pode ser (3 + 3 + 2) 8, ou seja, o mês (agosto) de 

morte de Elvis Presley na sua última passagem entre o plano dos 

encarnados da Terra. 

   E mais uma vez, teremos acima o numero (7 em Davi + 3 em 

Boaz) 10 que é o dia do nascimento de Vivaldo Filho, na sua atual 

reencarnação. 

   Entretanto, e “curiosamente”, temos (entre o primeiro parente e o 

último parente de Jesus dos dois versículos acima citados, 3:31 e o 

3:32, no respectivo capítulo 3 de Lucas) 10 personagens bíblicos. 

Ou seja, mais uma vez o dia de nascimento de nosso Vivaldo Filho. 

   E o número 3, em si mesmo, representa o período de tempo (3 

anos) que foi necessário para que Nosso Senhor exercesse o seu 

Divino Messianato. 

   A partir daí, teríamos uma imensa gama de elucubrações 

metafísicas que agora não nos acrescentaria muito ao trabalho 

revelador, quão investigador, das vidas passadas, e da vida presente, 

de nosso estimado São Luis IX, o rei querido de França. 

   Segundo o amigo espiritual Hernani G. Andrade, a informação 

aparentemente “duvidosa”, quase em forma de lenda, de como 

foram escolhidos os quatro (4) Evangelhos canônicos por São 

Jerônimo, é absolutamente verídica, tendo em vista o valoroso 

paroquiano ter sido também um poderoso médium de efeitos 

físicos (reencarnado mais tarde como Gutenberg, o pai da 

Imprensa). Para um estudo, mesmo que sintético, a respeito 

do assunto, poderão todos consultar a obra “DIÁLOGOS COM 

HERNANI GUIMARÃES ANDRADE”, Editora Didier, 2011. 

   Ainda, podemos assegurar que mesmo por intermédio de nossa 

insignificante faculdade mediúnica, quando ainda nos encontrávamos 

encarnados no solo do Planeta Terra, os Anjos Sublimes da Terceira 

Revelação Divina propiciaram ao nosso estimado medianeiro algumas 

ferramentas a mais para que pudesse, agora, passados alguns anos e 

através da literatura mediúnica, encontrar os “SUPREMOS SINAIS 

DE DEUS”, para que não se sentisse, de todo, tão solitário nessa 

empresa de convencimento, de abnegação e devotamento à 

divulgação dos postulados espíritas, particularmente o das Vidas 

Sucessivas.  
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   Para a devida averiguação do que estamos tentando explicar, a 

nosso próprio respeito, rogamos aos leitores se dirijam à obra de 

minha lavra mediúnica “JERUSALÉM LIBERTADA”, pelo Espírito 

Humberto de Campos (Irmão X), Editora da Fraternidade, 1ª. Edição, 

1989, particularmente no capítulo 17, à página 71.  

   E num outro esforço de convencimento ao nosso médium e a todos 

àqueles que futuramente venham passar as suas vistas neste nosso 

humilde gesto de fraternidade espiritual, recomendamos também, 

não somente o estudo acurado da obra “MATERIALIZAÇÕES 

LUMINOSAS – Depoimentos de um Delegado de Polícia” (Editora 

LAKE, 8ª. Edição, agosto de 2003), também de nossa lavra 

mediúnica, sim, por que apesar de o médium ser considerado 

também um “pesquisador” aos moldes do mundo físico, jamais ele 

escreverá uma só letra sem a participação, direta ou indireta, de seus 

Guias e Mentores Espirituais. Quando, nesta, especificamente no 

capítulo VII, PRIMEIRA PARTE, Dois Espíritos Materializados, 

encontraremos uma pequena referência ao fato de que “no futuro 

haverá uma verdadeira invasão de Espíritos materializados”, quando 

no texto da página 41 (vejamos que curiosamente os meses – 4 e 1 

– de nascimento de Chico Xavier e Veneranda/Santa Isabel), da 

presente obra, “os médiuns de materialização se multiplicarão e 

a negação sistemática terá que cair diante dos fatos 

irrefutáveis”, nada mais fizemos que abrir caminho para a captação 

psíquica de nosso estimado Vivaldo, agora, da palavra esclarecida do 

Espírito Lady Di, isto sem que ele sequer soubesse por antecipação 



       Livro # 7: “SÃO LUIS IX – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
118 

Ed. e-book:  
2015 

do nosso texto original, quando, ela mesma, traçou, ou antes, 

confirmou o que havíamos revelado há vários anos atrás na obra 

“METERIALIZAÇÕES LUMINOSAS”, que teve como base de estudo as 

surpreendentes materializações de Espíritos pelas faculdades de 

efeitos físicos de Francisco Lins Peixoto (o Peixotinho), Fábio 

Machado, na presença do inesquecível companheiro e amigo 

Francisco Cândido Xavier. 

   No entanto, já finalizando a nossa singela participação no trabalho 

ora empreendido pelas Altas Esferas do Mundo Superior, deixamos 

aos nossos irmãos espíritas, aos estudiosos da Reencarnação e aos 

demais religiosos do Planeta Terra, a matemática definitiva, quão 

preciosa, mesmo perfeita, a provar, mesmo que de maneira 

extremamente sui generis, que verdadeiramente o nosso Vivaldo 

Filho fora não somente a reencarnação da personalidade de São Luis 

IX, O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita, mas também, como 

servo humilde, fora a figura transcendente do pescador Filipe (ou 

Felipe) que na companhia dos demais ONZE DA GALILÉIA, fora um 

dos Discípulos diretos do Divino Amigo. 

   Em assim sendo, para finalizar, vejamos o que nos “conta” o 

“NOVO TESTAMENTO”, também em Lucas 6, pela tradução de 

Haroldo Dutra Dias (Conselho Espírita Internacional – CEI, 1ª. Edição, 

2010): 

 

Imagem de Jesus com os doze apóstolos 

(Capturada na Internet/Wikipédia) 
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A ESCOLHA DOS DOZE (Mt 10:1-4; Mc 3:13-19) 

   6:12 Aconteceu, naqueles dias, de ele sair para o monte, a fim de 

orar; e permaneceu em vigília na oração a Deus. 6:13 E, quando se 

fazia dia, chamou a si os seus discípulos, escolhendo doze dentre 

eles, aos quais também deu também o nome de apóstolos. 6:14 

Simão Pedro, a quem também deu o nome de Pedro, e André, seu 

irmão; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; 6:15 Mateus e Tomé; 

Tiago, (filho de) Alfeu e Simão, chamado Zelote; 6:16 Judas, (filho 

de Tiago) e Judas Iscariote, que o entregou. 

   Vejamos, então, que o capítulo e o versículo acima, de Lucas 

(6:14), onde encontramos tais dados históricos, mesmo levando em 

consideração que tais numerações foram adicionadas posteriormente 

por São Jerônimo, em inspiração direta à Guttemberg, que no século 

XV descobriu a imprensa e fez a arrumação devida em capítulos e 

versículos da Bíblia (O Velho e Novo Testamento), com a seguinte 

conta matemática: 

- 6 + 1 = 7 (Mês de nascimento de Vivaldo Filho). 

- 6 + 4 = 10 (Dia de nascimento de Vivaldo Filho).  

   E mais contundente ainda, seria o 64 (junção dos números 6 e 4), 

ou seja, o ano de 1964, de nascimento de Vivaldo Filho já no século 

XX. Sendo que 1961 foi o ano de nascimento de Maria Francisca 

(Margarida de Provença) já no século XX. 

   E agora, somando os capítulos 3 (Os Ascendentes de Jesus) e 6 (A 

Escolha dos Doze), ambos em Lucas, teremos novamente o 

surpreendente mês 9 (setembro) de 2012, quando os Benfeitores 

Espirituais lhe entregaram a obra “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, em homenagem ao livro “VOLTEI”, do Irmão 

Jacob/Chico Xavier (FEB). 

   Sem cogitarmos, apesar do grande assombro, de que o mês de 

março (3) de 2012 foi o exato mês em que ele, Vivaldo, a rigor, deu 

os primeiros esboços mediúnicos na psicografia intuitiva para a 

produção dos livros espirituais por seu intermédio, sob a regência 

mais direta do Dr. Bezerra de Menezes e da Mensageira Elisabeth 

d´Espérance, porém, logo suspendendo esse trabalho, para no mês 

de junho (6) de 2012, ai sim, tomar corpo o que viria a ser o seu 

primeiro serviço abençoado, ora na psicografia semi-mecânica e/ou 

intuitiva, a obra “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, com a entrega 
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definitiva desse serviço pelos Benfeitores Espirituais Elvis Presley e 

Santa Clara de Assis, no mês de setembro (9) de 2012. 

 

 

 

Vivaldo Filho e Maria Francisca 
“Um Encontro de Amor Marcado nas Estrelas” – Espírito Célia Lucius 

   Mas é certo que o cruzamento de datas, números e fatos 

históricos acima, entre as passagens sagradas do Novo 

Testamento e as personalidades reencarnadas atuais de 

Vivaldo e Francisca, são tão positivos, que, sinceramente, não 

vemos como, sequer, os sérios investigadores da Palingenesia 

poderão se posicionar contra o nosso estudo. 
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                     São Luis IX                                        Margarida de Provença 

   Mas as surpresas não param por ai. Vejamos o que teremos ou 

encontraremos se fizermos mais uma pirotecnia evangélica: 

- Lucas 3 com Lucas 6, teremos o resultado impressionante de 

Lucas 9, quando teremos a oportunidade de encontrar no “NOVO 

TESTAMENTO”, também de Haroldo Dutra Dias, a seguinte passagem, 

profundamente em conexão com a missão pessoal e humanitária 

de São Luis IX (tenha sido ele o doce e meigo Apóstolo Filipe, 

envergado a personalidade do próprio Evangelista Lucas numa 

Reencarnação Múltipla, ou, agora, o médium Vivaldo Filho) nesse 

início de Terceiro Milênio, sob as luminosas bênçãos da Terceira 

Revelação: 

MISSÃO DOS DOZE (Mt 10:1-6; Mc 6:7-13) 

   9:1 Convocando os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos 

os daimones, bem como para curar doenças. 9:2 Ele os enviou para 

proclamar o Reino de Deus e curar (os enfermos). 9:3 E disse-lhes: 

Nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforje, nem 

pão, nem prata, nem tenham duas túnicas. 9:4 E, em qualquer 

casa em que entrardes, ali permanecei e dali saí. 9:5 E quantos não 
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vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés 

em testemunho contra eles. 9:6 Ao saírem, atravessavam todas 

as aldeias, evangelizando e curando por toda parte. 

   Numa explicação rápida, pelo menos até a presente data, o nosso 

Vivaldo Filho nada tem de “prata” e, quase, não tem, sequer, dois 

sapatos para calçar, tamanha a sua escassez de recursos financeiros. 

E quanto ao seu mandato evangelizador, mesmo, e graças a Deus, 

“por fora” dos suntuosos Templos Espíritas da atualidade, continua 

pregando o Evangelho do Cristo pela didática esclarecedora do 

Espiritismo, onde esteja ou onde quer que vá, seja por intermédio de 

uma palavra amiga e fraternal ou através de uma prece fervorosa em 

benefício dos sofredores do corpo e da alma.  

   E mesmo agora, no fechamento de nossos trabalhos espirituais, 

consagrados integralmente à proposta de nossa reforma moral pelo 

Evangelho, vemos o quão surpreendente se caracteriza, ou antes, se 

manifesta os Sagrados Poderes da Criação, quando logo mais acima, 

já na passagem de Lucas (MISSÃO DOS DOZE, “O Novo 

Testamento”, tradução de Haroldo Dutra Dias, CEI), manifesta-se aos 

nossos olhos, de maneira extremamente natural e espontânea, 

também, as passagens em Mateus e Marcos, conferindo mais uma 

vez, ao nosso esforço de elucidação e serviço, a autenticidade 

matemática e a confiança dos Evangelhos ao que nos propomos 

apresentar aos companheiros espíritas e espiritualistas, religiosos de 

uma maneira geral e aos investigadores ardentes da Reencarnação, 

sob os princípios acolhedores do Espiritismo Cristão. 

   Vejamos primeiro em Mateus 10:6-1: 

- 10: O dia de nascimento de Vivaldo Filho na atual reencarnação. 

- 6 + 1: Igual ao número 7. Ou seja, o mês de nascimento de nosso 

estimado Vivaldo Filho na atual reencarnação. 

   Agora, vejamos em Marcos 6:7-13: 

- 6 + 7 + 1 + 3 = 17: O mesmo que o número 10 do dia de 

aniversário de Vivaldo Filho. E ainda o número 7, ou seja, o mês de 

aniversário de Vivaldo Filho. 

   Agora, nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera ocorrência 

do acaso”?! 
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   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), assim como em 

referência ao Capítulo 9 de Lucas, seja ela material ou moral, sem 

qualquer desfavorecimento descabido para com outros irmãos de 

serviços mediúnicos ou mesmo qualquer ensejo de favorecimento 

pessoal 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 se levantarão 

contra a nossa empresa, como verdadeiros “fiscalizadores” do 

Espiritismo Experimental, bravios, irritadiços e arrogantes, 

questionando a incontestável realidade dos fatos aqui 

apresentados pela Falange do Espírito da Verdade, tentando 

passar para os demais a condição de “imprecisão”, se é que isto 

seja possível, das nossas evidencias 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 de julho (7) 

de 1964”. 

   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”, 

que marcaram não apenas a vida pessoal de nosso querido 

companheiro Vivaldo 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, num 

entrelaçamento 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 circunstancial em torno da Aritmética Reencarnacionista 

aqui em exposição, e um mapa perfeito indicando as suas 

programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos. 

   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, 
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nos últimos dois anos, período em que se manteve a nossa disposição 

diuturnamente e agora na produção do presente trabalho, faz com 

que todos nós venhamos a meditar com profundo carinho no que 

estamos a lecionar da Vida Maior para a vida carnal de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe 

facial (vide capa) entre Vivaldo Filho e São Luis IX, como 

apresentado nas fotografias que ilustram esse livro-luz, quanto 

no de Maria Isaura e Branca de Castela, e de Maria Francisca e 

Margarida de Provença, como ficou evidente nos registros 

fotográficos de ontem quanto do hoje, podemos ficar 

tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico dos 

personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente, configurando assim mais uma prova material, e 

documental, em torno da Reencarnação Programada da Família 

Real de França, do século XIII.  

   Agora, após tantos sobressaltos, quando os nossos corações se 

refastelaram com as delícias do Divino Banquete, pelo estudo e pela 

compreensão da Reencarnação Programada, pelo menos a que fora 

levada a efeito pelos Ministros da Suprema Luz em relação ao amigo 

Vivaldo Filho, Maria Isaura, Maria Francisca e Joane Amorim, fomos 

bem sucedidos na intenção de, neste finalzinho de trabalho em 

conjunto com André Luiz, Hernani G. Andrade e Canuto de Abreu, 

fazer com que o nosso pupilo, e Mentor encarnado, vislumbrasse 

pelos seus próprios olhos carnais, exatamente no capítulo 9 (em 

referência ao mês 9 – setembro – quando finaliza em 2012,  pela 

psicografia, a obra “Mensagens de Além-Túmulo”, em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, de Irmão Jacob/Chico Xavier, FEB), 

na página 75 (o mesmo que 7 + 5 = 12. Isto em referência ao ano 

de 2012), de “NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE” (André 

Luiz/Chico Xavier, 1ª. edição especial – 3ª. Reimpressão, FEB, 

2010), quando mais a frete, já na página 82 (o mesmo que 8 + 2 = 

10. O dia do seu aniversário na atual encarnação), o refrão 

reencarnacionista tão saborosamente acalentado pelos autores 

espirituais desse trabalho que verdadeiramente pertence a Jesus 

Cristo, que em realidade fora pronunciado pelo Instrutor Áulus (ele 

mesmo!) e não, como imaginava inicialmente e não fizemos questão 

de lhe informar, por André Luiz, já que não lembrava com precisão o 

autor da especifica passagem na obra em questão:  

   - “O acaso não consta dos desígnios superiores”. 
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   Configurando, assim, a completa imparcialidade e independência de 

sua atual personalidade encarnada, diante dos fatos aqui 

apresentados. Pelo menos, para nós, os seus Amigos Espirituais, que 

são as testemunhas oculares do que escreve e vivencia pela graça de 

Deus. 

   Fica-nos evidente que se realmente desejarmos empreender um 

estudo mais atento nos arcanos mágicos de uma Matemática divina, 

haveremos de encontrar mil maneiras pelas quais os Gênios 

Espirituais da Vida Superior puderam deixar seus rastros luminosos, 

para que no tempo próprio, e na época oportuna, pudessem os seres 

da Terra carnal encontrar mais algum material de análise e 

observação, estudo e aferição dos, ainda, incompreensíveis enigmas 

da Vida e da Morte.  

   Despeço-me agora, desejando a todos muita reflexão. 

   Fiquemos na paz do Senhor e consagremos as nossas vidas ao 

grande ideal de servir e amar sempre, pelas luzes maravilhosas do 

Espiritismo. 

   Tudo isso seria o acaso ou os tempos são chegados?! 

   Deus sempre.    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06 de maio de 2014, às 08hs07min)  

   Nota do médium: Este capítulo se encerra com a homenagem do 

querido Espírito Rafael A. Ranieri, consagrado médium de variadas 

possibilidades mediúnicas que, quando encarnado, foi um querido amigo do 

médium mineiro, à vida mediúnica e apostolar de Francisco Cândido Xavier, 

que no dia 02 de abril de 2014, se vivo entre nós, completaria 104 anos de 

ininterrupto compromisso com a Causa do Consolador Prometido, haja vista 

a sua reencarnação ter sido toda ela programada pelas Altas Esferas do 

Cristo de Deus. 

   “Ranieri nasceu em Belo Horizonte/MG, em 11 de outubro de 1919 e 

desencarnou em 28 de maio de 1989, na cidade de Guaratinguetá/SP. 

Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais e foi nomeado 

Delegado de Polícia de Águas da Prata/SP, e em meados de 1950 fixou-se 

na Região do Vale do Paraíba, onde foi, por muitos anos, Delegado Regional 

de Polícia de Guaratinguetá/SP. Pelo seu espírito generoso e fraterno 

voltado ao auxílio dos mais humildes e sofredores, veio a ser prefeito da 

mesma cidade, de 1969 a 1972, sendo eleito Deputado Estadual em 1974”. 
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(Extrato da nota da Editora da Fraternidade, em “RECORDAÇÕES DE 

CHICO XAVIER”). 

   Particularmente, por minhas faculdades mediúnicas, posso assegurar que 

as obras do querido médium R. A. Ranieri, particularmente “O ABISMO”, 

“AGLON E OS ESPÍRITOS DO MAR”, “SEXO ALÉM DA MORTE” e “A 2ª. 

MORTE” (Editora da Fraternidade), todas sob a supervisão espiritual de 

André Luiz, tem o cunho da veracidade, haja vista, por mim mesmo, ter 

tido a oportunidade de vislumbrar, pela clarividência, muitas das 

ocorrências por ele, Ranieri, testemunhada em Desdobramento Espiritual, 

durante os seus contatos e passeios astrais na companhia de seus 

Benfeitores da Vida Maior. 

   

   Na Vida Espiritual, continua ele atuando como médium de variadas 

possibilidades psíquica, tanto quanto na tarefa edificante e sacrificial de 

Delegado de Policia em Estações de Sofrimento, criminalidade e penúria 

moral, nas Dimensões fronteiriças da crosta terrestre. 

   Agora, vejamos se não é mesmo de impressionar, mesmo aos corações 

mais endurecidos no materialismo?! Quando já havíamos encerrado uma 

das últimas revisões do texto acima, de autoria do querido Espírito de 

Rafael A. Ranieri, de “súbito” tivemos a feliz idéia de verificar se na obra 

citada por ele mais acima, “RECORDAÇÕES DE CHICO XAVIER” (Ed. Da 

Fraternidade, 5ª. Edição de 2003), ele também haveria de ter “gentilmente” 

nos deixado algum outro “SINAL” (mesmo que inconscientemente!), 

para que agora pudéssemos acessá-lo de maneira que pudéssemos 

também, mais uma vez, tentar convencer aos “incrédulos” de carteirinha de 

que o que está sendo apresentado aqui, por eles mesmos, os meus 

queridos Guias, Mentores e Amigos Espirituais, nada tem de fantasioso 

ou imaginário, que pudesse ser levado a conta de mera ficção literária. 
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   Pois bem, vejamos a seguir as pérolas que encontramos na obra em 

questão (Recordações de Chico Xavier, por Rafael A. Ranieri), nos seguintes 

capítulos: 

- 7, “Nos Domínios da Música e Palavras de Sofrimento”, iniciado à página 

37: - “Aqui, outrora, vinham o Cesar Burnier e o Noraldinho. Chamavam 

isto de “hobby”, lembrando nossas reencarnações na França. (O grifo é 

meu). 

   A situação aqui é verdadeiramente surpreendente. Vejamos que as 

palavras acima saíram da boca do próprio Chico Xavier, registradas por 

alguém que esteve muito próximo dele durante muitos anos, quando o 

querido médium ainda residia em Pedro Leopoldo/MG. 

- 10, “Na Hora da Demonstração”, iniciado à página 46: “Eu ainda era 

romano, a encarnação de Roma vibrava na minha alma e no meu 

coração”. (O grifo é meu). 

   Já esse comentário de Ranieri, que destacamos da obra em análise, vem 

também dos deixar convictos, em definitivo, de que “o acaso não consta 

dos desígnios superiores”, como muito bem expresso pelo Instrutor Áulos, 

na obra “Nos Domínios da Mediunidade” (André Luiz/Chico Xavier, FEB). 

   E juntando os dois capítulos acima estudados agora, teremos, de maneira 

invertida, o dia (10) e o mês (7) de meu nascimento, no ano de 1964 

(neste “ano”, temos exatamente os dois números 10, representados aqui 

pelas páginas acima: 37 e 46. 

   Lembrando a querida benfeitora Veneranda, no seu emocionante Prefácio, 

até aqui, temos observado SEQUENCIA e ENCADEAMENTO, configurando 

uma impressionante, quão surpreendente, segurança mediúnica ao nosso 

modesto trabalho de investigação dos casos de Reencarnação Programada e 

Múltipla. 

   Nota-se, entretanto, que o conceito de Algoritmo, tão bem estudado pela 

Ciência da computação, expressa no Mundo material o que, em verdade, os 

Prepostos da Divina Sabedoria já injetavam, até então, de maneira muito 

sugestiva, nos apontamentos clássicos da antiga Filosofia egípcia, grega e 

chinesa, descambando, por assim dizer, no mais perfeito conjunto de 

enunciações matemáticas, místicas e/ou espirituais, do povo de Deus, tanto 

no Antigo quanto no Novo Testamento. 

   Ah! Segundo os Autores Espirituais desta obra, Ranieri não somente fora 

a reencarnação de São Jerônimo (Gutenberg), como também a do Apóstolo 

Tiago (Menor). 

   Como, então, não nos emocionarmos com tudo isto?! 

   Fica aqui o nosso testemunho. 
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DA MANJEDOURA À CRUZ 

Chico amigo! Quantas coisas eu gostaria de lhe dizer neste 

momento. 

Quanto carinho haveria de lhe dedicar ao coração. 

Muitas eu já disse pessoalmente, uma hora aqui, outra ali. 

Mas tem algo que me aperta o próprio peito... 

É de jamais ter lhe confortado a alma, quando ainda era, 

Senhor de si, em Lyon, nobre cavalheiro, 

Rodeado pelas Entidades da Luz, 

Numa aureola de formosa santidade, 

Premido pelas dores do mundo, 
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Mas, naturalmente, chancelado pelas glórias do Céu. 

Bendito sejas, meu bom amigo! 

Rogo a Deus, lhe livre das amarguras e das tragédias, do 

homem passional, que ainda somos todos nós... 

Consagrando ao seu Espírito valoroso e varonil, 

Muitas alegrias nestes 104 anos, 

Consagrados à Jesus, 

Desde a sua Manjedoura, até a Cruz! 

Espírito Casimiro Cunha 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de abril de 2014) 

 

 

Chico Xavier no Programa “Pinga-Fogo” 

(TV TUPI, São Paulo/SP, 1971) 
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Jesus Cristo em Oração 

Confias na Providencia Divina e quando mais 

solene se fizer as farpas do caminho, cairás sobre 

os teus ombros cansados e aflitos as alegrias 

inauditas do Mundo Superior, a lhe proporcionar 

paz e felicidade, confiança e entendimento, 

mesmo que estejas a marchar pelas estradas 

sinuosas e escuras dos conflitos humanos. 

Sede fiel a Deus. E espera n´Ele. 

Espírito Emmanuel 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

(Salvador/BA, 24 de março de 2014) 
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Jesus Cristo: “Eu sou o pão da vida”. (João 6:35) 

Se requisitas para ti as pérolas do amor, da 

paciência, da gratidão e da bondade, lembra-te 

primeiro do imenso corcel de alegria e ternura, 

compreensão e paz com os quais haverá de 

agasalhar os teus irmãos que, de mais atrás, 

roga-te o pão saboroso da Eterna Caridade. 

Marcha hoje, na esperança de amanhã 

conquistares a coroa dos vencedores em Cristo, 

consciente de que fez o quanto pode e realizou o 

quanto devia. 

Espírito Emmanuel 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

(Salvador/BA, 18 de abril de 2014) 
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Homenagem ao Dia de Páscoa 

 Nasce um novo dia. Numa nova manhã! 

A alvorada de uma Perfeita Existência se abre aos 

nossos corações como a Suprema Ressurreição do 

Cristo, a consagrar-nos, a cada instante como a cada 

momento, o entrosamento preciso quão precioso 

entre o que fomos e o que seremos, na compreensão 

profunda de que o Deus Bom e o Deus Pai vela-nos 

os passos, ainda que vacilantes, no dia de hoje, mas 

convencidos de que a conquista da Felicidade Eterna 

se fará amanhã, unicamente pela nossa oferta de 

amor e de pão, de carinho e ternura, a quantos nos 

estreitem o caminho, com a qual haveremos de 

construir a estrada segura do nosso Futuro Sem Fim. 

Espírito Francisco C. Xavier 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

(Salvador/BA, 20 de abril de 2014) 
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Vivaldo Filho & Maria Francisca 

Confidencias! São doces ou são amargas. 

Entrecortadas pelas angustias do sofrimento ou mesmo 

acolhidas pelas lembranças perfumadas da alegria. 

Só sei de uma coisa. Do fundo do meu coração, só levarei 

para a Vida Mais Alta, as sublimes orquídeas da ternura no 

noivado perfeito entre a gratidão e o casamento eterno da 

alegria... 

Nas memórias legitimas das experiências que já se foram e 

o glorioso porvir, das Reencarnações que virão, no amor 

integro, no amor sem pecado e no Amor em Cristo. 

 

Espírito Doris Day 

(Auxiliada pelo Espírito de Machado de Assis) 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

 (Salvador/BA, 20 de abril de 2014) 
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Barbra Streisand 

Ei psiu! É como você mesma que estou falando. 

Pode parecer um tanto pretensioso de minha parte, 

assegurar algo tão sublime e tão formoso... 

Posso até estar enganada, 

Mas se depender de mim mesma, 

Afirmarei até os últimos dias de minha existência 

carnal, 

Você Francisca, e Vivaldo, fazem o par ideal. 

Espírito Barbra Streisand 

(Auxiliada pelo Espírito de Jair Presente) 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

(Salvador/BA, 30 de abril de 2014) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

MARIA FRANCISCA LIMA DE AMORIM 

04/10/1961 

- 04: Mês de nascimento de Francisco Cândido Xavier. 

- 10: Mês de nascimento de Allan Kardec. 

- 19 (1 + 9) = 10. Dia do nascimento de Vivaldo Filho na atual 

reencarnação. 

- 61 (6 + 1) = 7. Mês (julho) do nascimento de Vivaldo Filho na 

atual reencarnação. 

   Francisca aniversaria no dia 04. E Kardec no dia 03. Teremos 

como resultado o número 7 (mês de nascimento de Vivaldo Filho). 

Agora, adicionando também o mês de nascimento de ambos, 10 – 

outubro –, teremos o dia (10) e o mês (7) que correspondem à 

data de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX), na atual 

reencarnação, do século XX.  

 

Maria Isaura (Branca de Castela) e Maria Francisca (Margarida de Provença) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

VIVALDO P. S. FILHO (SÃO LUIS IX) 

10/07/1964 

- 10: Dia de nascimento de Vivaldo Filho. 

- 07: Mês de nascimento de Vivaldo Filho. 

- 19 (1 + 9) = 10. Dia do nascimento de Vivaldo Filho na atual 

reencarnação. 

- 64 (6 + 4) = 10. Dia do nascimento de Vivaldo Filho na atual 

reencarnação. 

   Somente aqui, de maneira maravilhosa temos três vezes o 

número 10 e uma vez o número 7, que já são por demais 

conhecidos dentro das escolas do Espiritualismo e do Ocultismo, 

mesmo do próprio Cristianismo (Antigo e Novo Testamento), como 

números divinos em sua essência transcendental. 

   Seria muito interessante que os nossos amigos leitores fizessem 

um estudo acurado desses dois números (10 e 7) dentro das 

Escolas do Universalismo Espiritualista, não deixando escapar os 

dados históricos da Bíblia Sagrada. 

   Um estudo minucioso, à parte, dentro dessas culturas religiosas 

será de suma importância para que todos possam encontrar a 

“mística” providencial da Reencarnação Programada de Vivaldo 

P. S. Filho (Rei São Luis IX de França). 

MAIS ALGUNS NÚMEROS “MARCADOS” NA PROGRAMAÇÃO 

REENCARNATÓRIA DE SÃO LUIS IX (VIVALDO FILHO) 

 - São Luis IX morreu aos 55 anos de idade (1215-1270). 

 - Chico Xavier (Reencarnação de Allan Kardec) morreu aos 92 anos 

de idade (1910-2002). 

   Agora se somarmos 55 (São Luis) + 92 (Chico Xavier) = 147. 
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   Teremos assim: 

- 1: O mês de janeiro, de nascimento de Santa Isabel de Aragão 

(Espírito Veneranda). A Diretora Espiritual das Tarefas Mediúnicas 

de Vivaldo Filho. 

- 4: O mês de abril, de nascimento de Francisco Cândido Xavier 

(Reencarnação de Allan Kardec). O Diretor Espiritual das Tarefas 

Mediúnicas de Vivaldo Filho. 

- 7: O mês de julho, de nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(Reencarnação de São Luis IX de França). O Diretor Espiritual das 

Tarefas de Allan Kardec na Codificação do Espiritismo. 

 

   Mas para assegurarmos a fidelidade de nossos modestos 

exercícios aritméticos à Luz da Terceira Revelação, vejamos 

o que podemos encontrar a partir dos próximos cálculos 

matemáticos: 

- São Luis IX morreu aos 55 anos de idade (1215-1270). 

- Allan Kardec (Reencarnação anterior de Chico Xavier) morreu aos 

64 anos de idade (1804-1869). 

   Agora se somarmos 55 (São Luis) + 64 (Chico Xavier) = 119. 

   Teremos assim: 

- 1: O mês de janeiro, de nascimento de Santa Isabel de Aragão 

(Espírito Veneranda). A Diretora Espiritual das Tarefas Mediúnicas 

de Vivaldo Filho. 

- 1: O mês de janeiro, de nascimento de Elvis Presley 

(Reencarnação do Rei Davi).  

   Como apresentamos de maneira mais detalhada mais atrás, o 

Espírito de Elvis Presley em parceria com o glorioso Espírito de 

Santa Clara de Assis assinou a Autoria Espiritual da primeira obra, 

propriamente dita, pela psicografia de Vivaldo Filho, “MENSAGENS 
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DE ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, em homenagem ao livro 

“VOLTEI”, pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   É bom que se diga que esta especifica obra (a segunda pela 

faculdade mediúnica de Vivaldo, mas a primeira inteiramente 

psicografada), fora iniciada no mês de junho (6) do ano de 2012 e 

concluída no mês de setembro (9) do mesmo ano. 

- 9: O mês de setembro (ano de 2012), quando Vivaldo Filho (São 

Luis IX) concluiu a sua primeira obra mediúnica, propriamente dita, 

pela psicografia, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, Espíritos 

Diversos, em homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   Notemos ainda que o número 12 (ano de 2012) é profundamente 

venerado pelos antigos cristãos, já que é mencionado diversas vezes 

nos Evangelhos. Algo, também, profundamente significativo para as 

tarefas singelas de nosso amigo Vivaldo Filho. 

  Entretanto se formos fazer mais uma pequena soma, já com o 

resultado dos cálculos de 147 (12) e 119 (11), teremos o número 

(1 + 2 + 1 + 1) 5 (mês de maio, Dia das Mães), que tem tudo 

haver com as excepcionais Faculdades Mediúnicas de Vivaldo P. S.  

Filho e a sua Missão Espiritual dentro da Nova Genealogia do 

Cristo para o Quarto Milênio da Era Cristã. 
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Quase um Perdão de Deus! 

“Amém, amém, (eu) te digo que se alguém não for gerado de novo (ou do alto) não pode ver o 

Reino de Deus”.  

(João 3: 1-10, “O NOVO TESTAMENTO”, Versão da Igreja grega, Haroldo Dutra Dias, CEI – 

ESE: Capítulo IV). 

   Vislumbra o homem moderno, novos horizontes.  

Caminha ele, de acordo a sua compreensão e o seu 

entendimento, sequioso por mais luz e cada vez mais por mais 

claridade, empreendendo, em cada passo da grande jornada, a 

forja da realização interior, compreendendo que somente 

seremos felizes quando realizarmos no mundo todo as 

transcendentes ofertas de Amor e Justiça, Caridade e 

Compreensão que nos foram doadas pelo Divino Pomicultor, 

há mais de dois mil anos, quando à frente da turba de 

malfeitores e ladrões, mulheres de má vida e usurpadores 

imprevidentes da propriedade alheia, consagrou à Eternidade 

do Homem o mais perfeito instrumento de perdão, de carinho e 

de ternura que poderia facultar à Criatura encarnada. 

Na Reencarnação, pode o ser Espiritual zelar pelo seu próprio 

patrimônio intelectual, sem qualquer receio ou conflito de 

entendimento, compreendendo por si mesmo a Sublime Tarefa 

de construir o seu futuro pela Educação e pela Cultura, na 

própria intimidade, dos valores mais preciosos da Vida 

Perfeita. 

Espírito Emmanuel 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 26 de abril de 2014) 
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No “Comércio” com o Além 

 

EM O LIVRO DOS MÉDIUNS 

Com a Palavra: Erasto e Timóteo 

Pelo Espírito Batuíra 
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   Meus queridos irmãos! 

   Antes de qualquer coisa, deixemos as formalidades de lado e 

iniciemos as nossas reflexões em torno da obra magnificente da 

Revelação Nova, “O LIVRO DOS MÉDIUNS”, exatamente pela 

palavra sempre judiciosa de seu Codificador, quando ainda se 

encontrava encarnado no século XIX e em vias de apresentar ao 

mundo dos seres mortais o resultado de sua tremenda batalha moral, 

mediante o esforço gigantesco em fazer clarões nas imensas trevas 

em que se compraziam os homens materiais, uns entendendo que a 

Religião era coisa de gente de mente fraca e coração atabalhoado, 

outros, então, a concluírem que a Ciência nada mais era que os 

tormentos de Satanás a se abater sobre as criaturas indefesas, por 

intermédio de seus corcéis misteriosos de investigação e dúvidas 

diante dos grandes enigmas da Fé. 

    

   A palavra do Prof. Rivail se fez ecoar entre as brumas luminosas do 

Mais Alto, a frente de uma Assembléia composta por luminares da 

humanidade que, vivendo no próprio intimo o clamor das classes 

menos privilegiadas da Terra dos encarnados, e mesmo dos 

desencarnados, tombaram no passado sobre as angustias e os 

tormentos do desprezo daqueles que não lhes entenderam e nem 

lhes aceitaram a oferta de bondade, de carinho e renuncia que 

dedicaram a cada um, com amor e devoção. Salpicando os corações 

de todos ali presentes com as estrelas de seu abençoado coração, 

ligado ao Cristo e Senhor pelas correntezas sacrossantas do 
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sentimento voltado para o Bem, para a Verdade, e para as delícias do 

Amor, inicia o Codificador a sua preleção: 

   - “Neste convívio salutar entre os Mundos Invisíveis e os Planos dos 

homens de carne, podemos assegurar, com muito pouca margem de 

erro, que o Comércio salutar entre os Espíritos desencarnados e os 

seres ainda encarnados, haverá de trazer frutos sazonados de pura 

alegria entre todos aqueles que verdadeiramente se encontram 

dispostos, desde já, a seguir os passos misericordiosos e acolhedores 

do Senhor, com a única preocupação de transformar as suas 

angustias morais e as suas imensas necessidades materiais em 

lauréis de felicidade perfeita, nessa comunhão que desde os tempos 

recuados das civilizações pretéritas do mundo passageiro que já se 

foram, são encontrados vestígios do Intercâmbio contínuo e 

ininterrupto entre as duas partes da nossa humanidade que, 

naturalmente, se interagem, se integram e comungam entre si os 

mesmos privilégios da Criação: Crescer, construindo sempre e 

amando cada vez mais. 

   Sem efeito de palavra, que venha a traduzir em desconsideração 

para com os habitantes da Terra bendita, promissora em formosas 

esperanças de paz, cultura e alegria, vemos que ainda e por muito 

tempo haverão os seus filhos serem “agentes da perturbação 

coletiva” quando, individualmente, a grande maioria mesmo, e 

infelizmente, soltará rojões em festa, como participes de uma louca 

noite de horror, lembrando a cada um de nós em particular os tristes 

episódios de caça às bruxas, a movimentarem entre si uma imensa 

correnteza de lamentáveis disputas, tentando conferir a cada uma 

das partes em litígio, ou seja, entre as diversas correntes do 

pensamento religioso do mundo, quem tem ou haverá de ter a 

primazia ou “os direitos” de posse da Mediunidade, ou antes, do 

intercambio entre os Dois Planos de Existência. 

   Tentarei me fazer melhor compreendido. 

   Não nos é de todo desconhecido que desde eras remotas da 

Antiguidade, temos testemunhado, pelo próprio curso das Ciências 

Históricas, que não foram poucos aqueles que em nome do 

principado humano, ou dos governos transitórios, tentaram a todo o 

custo espoliar o povo simples e humilde do tesouro sublime e 

inapreciável das Revelações de Além-Túmulo, facultando aos seus 

monarcas, potestades e governantes, o ilusório poder sobre as 

massas desprestigiadas das sociedades de então, como se o Deus 
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Perfeito e Todo-Poderoso estivesse somente a serviço de suas 

agremiações estritamente transitórias e cheias de corrupção. 

   É lamentável, mas vemos hoje, estarrecidos, um genocídio 

espiritual, quase que generalizado sobre a face do Planeta Terra. Isto 

na esfera da maldade e do egoísmo. 

   E como outrora, vemos agora os mesmos malfeitores, 

metamorfoseados em religiosos, cientistas e em homens da cultura 

atual, somente que em novas vestes materiais, a se colocarem na 

condição de “salvadores da pátria” e, mesmo, protetores dos direitos 

intelectuais das criaturas. 

   Assim, vamos encontrando aqui e ali um enorme contingente de 

homens e mulheres altamente intelectualizados, mas desprovidos de 

generosidade para com o povo mais humilde, corromper o 

pensamento alheio com a vã filosofia da sugestão tenebrosa de que 

“os Espíritos têm dono”. Quando, por tentativas rasteiras, procuram, 

sob todos os aspectos, invalidar as comunicações espirituais que não 

estejam de acordo com o pensamento doentio deles mesmos. 

   É exatamente, com o objetivo de elucidar os grandes enigmas que 

acometem, e envolvem, as comunicações entre os Dois Planos da 

Vida, que trazemos agora à baila o nosso humilde objeto de estudo, 

“O LIVRO DOS MÉDIUNS”, integrando o Pentateuco Espírita como 

arma poderosa no mundo, que haverá de transformar as lacunas 

existentes entre o Pensamento Divino, na Mecânica das 

Comunicações Espíritas, e o cérebro do homem comum da Terra, 

num mar de poderosas claridades intelectuais, que apesar de já está, 

por demais, iluminado pelas augustas Verdades do Evangelho do 

Senhor, continua quase que caminhando como um verdadeiro cego, 

por entre as nuvens densas das místicas dos nossos antepassados. 

   E dentro desse conjunto de informações, estudos e análises, 

oriundos do Pensamento Cristico, estamos conferindo de maneira 

lúcida e extremamente racional, por uma espécie de Testamento 

Divino, uma série de “SINAIS” que, no tempo oportuno, haverão de 

ser identificados (descobertos) pelos nossos Agentes Espirituais 

Superiores, quando encarnados no solo planetário, na condição de 

médiuns e pensadores do movimento Espírita, quando passarão eles 

a diante o enorme contingente de tarefas que lhes foram entregues 

pelas mãos sábias do Espírito de Verdade. 
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   O trabalho, sem dúvida, é dos mais gratificantes no seio das 

humanidades da Terra.  

   Mas é verdade também, que os nossos mais valorosos e graduados 

Mensageiros haverão de pagar seus tributos em cotas de sacrifícios. 

E, talvez, o mais doloroso deles, seja o convívio muito estreito com a 

solidão, a renúncia e o esquecimento das glórias efêmeras da vida 

material, quando por vontade própria doarão as suas vidas e as suas 

almas ao bem geral, por amor incondicional e irrestrito à Jesus Cristo. 

   O momento é de renovação, luta e construção de uma nova 

mentalidade. 

   As criaturas terrenas, que somos nós mesmos, necessitam 

urgentemente de amor, solidariedade e comprometimento com o 

bem. 

   Façamos, cada um de nós, a parte que nos cabe. 

   E que Oxalá nos proteja!”. 

   Luzes diamantinas de pura beleza e perfeição sublime caiam do 

Alto sobre as cabeças de todos os presentes, Seres espirituais já 

altamente aperfeiçoados pelas lutas e pelos combates incessantes, 

travadas desde o interior de seus preciosos corações até as entranhas 

das almas daqueles que, muito imperfeitos e inferiorizados, teimaram 

e ainda teimam em empreender lutas e tragédias contra os esforços 

santificados dos Mensageiros Celestiais que, tanto no Mais Além 

quanto nas Dimensões dos seres menos evoluídos, continuam a 

transmitir a mensagem de paz, de luz e de alegria saudável e 

construtiva do Evangelho Salvador. 
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   Portanto, tentando seguir a linha de raciocínio altamente 

construtivo da Pedagogia Espírita de Allan Kardec, que moraliza o 

intercambio entre os Dois Mundos, vejamos agora o que os Espíritos 

Superiores nos legaram de ensinamento e mensagem, pelas vias dos 

DIVINOS “SINAIS” SECRETOS DE DEUS, na obra que estamos 

carinhosamente manuseando, “O LIVRO DOS MÉDIUNS”, pela 

tradução de Guillon Ribeiro (da 49ª. edição francesa, FEB, 2010), 

para que venhamos também, particularmente, referendar o objeto de 

nosso estudo presente, que seja, a Reencarnação Programada do 

Mensageiro Celeste rei São Luis IX, o Apóstolo Espiritual da 

Codificação Espírita: 

 

PARTE SEGUNDA 

Das manifestações espíritas 

CAPÍTULO VII – DA BICORPOREIDADE E DA TRANSFIGURAÇÃO 

 

   Peguemos como ponto de apoio, as judiciosas ponderações do 

Espírito Hernani G. Andrade, como apresentadas pelo eminente 

companheiro espiritual Clóvis Tavares, um pouco mais acima, no 

capítulo por ele mesmo assinado, “Uma Palavra Adicional”, quando 

nos lecionou a cerca das Reencarnações Múltiplas. 

   Com isto, veremos que este capítulo VII (7: o mês de nascimento 

de São Luis IX, ou seja, de Vivaldo Filho na atual reencarnação) nos 

traz os “sinais” que agora, neste nosso trabalho singelo de verificar e 

atestar os números sagrados da Matemática Reencarnacionista, 

depois de longo período de hibernação, estão sendo por nós, os 

Amigos Invisíveis, extensamente  divulgados e revelados por uma 

mecânica, até então, jamais estudada em profundidade pelos 

espíritas, dando uma nova leitura a cerca, e em torno, das 

Programações Reencarnatórias. 

   Vejamos um pequeno extrato, do item 115 (o mesmo que 1 + 1 + 

5 = 7. Novamente o mesmo mês de nascimento de Vivaldo Filho), do 

mesmo capítulo VII: 

   -... “Este (Espírito) se lhe apresentou com a aparência tão perfeita 

de uma pessoa real, que, no primeiro momento, acreditou que ele 

houvesse regressado e quis dirigir-lhe a palavra. Logo, entretanto, o 
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vulto desapareceu, sem lhe dar tempo a isso. Uma carta, que 

posteriormente lhe chegou trouxe-lhe aprova de que o irmão, que ela 

vira, não morrera”... 

   Então, onde estaria ai, nesse pequeno destaque, o ponto de 

convergência entre o que estamos afirmando sobre a possibilidade 

muito natural das Reencarnações Múltiplas do querido São Luis IX, 

como apresentadas no correr da presente obra, e o possível “SINAL” 

deixado por Allan Kardec, na elaboração de “O Livro dos Médiuns”, no 

século XIX?! 

 

Erasto de Paneas 

   Vejamos o que tem a nos dizer o grande Instrutor Erasto: 

   - “Por si só, o número (VII) do capítulo em estudo, mais o 

resultado da soma (7) do número 115 do especifico item, já seria o 

suficiente para chegamos a uma conclusão favorável ao que nos 

informa o grande Educador francês (Sr. Denizard Rivail) na passagem 

acima, lecionada a uma plêiade de sublimes Entidades Espirituais que 

se posicionavam, à época, sobre os céus iluminados de Lyon, a 

cidade natal do querido Chefe do Espiritismo. 

   Isto, em conexão perfeita com o ponto central de nossas humildes 

apreciações metafísicas, científicas e morais. Ou seja, as 
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Reencarnações Múltiplas de nosso querido Vivaldo Filho, o Mensageiro 

Celeste, que teve a incumbência de no século XIX, ao lado de Allan 

Kardec, ainda revestido da Alma ou da personalidade transitória do 

Espírito de São Luis, verter o facho de pura luz e profundo 

encantamento das Esferas do Cristo para a Terra dos homens, ainda 

extremamente materiais e perversos. 

   Não nos alongaremos em outras explicações matemáticas que, 

muito provavelmente, levaria o cérebro e o coração materiais de 

nosso pupilo a uma sobrecarga de força, magnetismo e eletricidade 

que não haveria de suportar, tendo em vista a sua saúde muito 

debilitada, em decorrência de longos anos de muito sofrimento intimo 

e atroz perseguição espiritual de natureza inferior. 

   Como muito bem examinado pelo eminente cientista Prof. Dr. 

Hernani G. Andrade, os fenômenos de Bicorporeidade estão 

intimamente relacionados com os da Reencarnação Múltipla. E, 

quando o homem terreno se debruçar com mais tempo e mais 

atenção sobre as ocorrências de tão maravilhosa Mecânica 

Mediúnica, com o auxílio da Geriatria Clinica, da Endocrinologia e 

das múltiplas disciplinas da Cardiologia, haveremos todos de nos sair 

beneficiados com as deslumbrantes descobertas, agora, antecipadas 

pelo Espiritismo Científico”. 

   Vejamos agora, pequeno extrato do item 118 (o mesmo que 1 + 1 

+ 8 = 10. Ou seja, o dia do aniversário de Vivaldo Filho, na atual 

reencarnação), do mesmo capítulo VII: 

   -... “Mas, precisamos acrescentar que, durante a vida, nunca o 

Espírito se acha completamente separado do corpo. Do mesmo modo 

que alguns médiuns videntes, os Espíritos reconhecem o Espírito de 

uma pessoa viva, por um rastro luminoso, que termina no corpo, 

fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto, 

porque, então, a separação é perfeita”... 

  Voltemos a mais algumas apreciações do eminente Mensageiro da 

Vida Maior, Erasto: 

   - “Meus queridos irmãos! É de suma importância que, 

primeiramente, tenhamos a consciência pacificada na mensagem 

Evangélica: ”Batei à porta dos Céus e ela se vos abrirá”.  

    Com este pensamento, podemos acreditar que os graves enigmas 

da Vida e da Morte serão solucionados a partir da compreensão 
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segura e viril de que não há mistérios insolúveis para os 

Espíritos, tanto quanto não há palavra definitiva que possa, 

por enquanto, elucidar todas as questões transcendentes que 

encobrem as mentes e os cérebros dos seres encarnados 

sobre a Terra. Dessa forma, podemos concluir que, mesmo dentro 

do próprio Pentateuco Kardequiano, haveremos de encontrar, vez por 

outra, aqui e ali, algum tipo de informação que mereça, de alguma 

maneira, algum tipo de desenvolvimento e, mesmo, de atualização e 

retificação por parte de todos aqueles que, verdadeiramente imbuídos 

de lealdade ao Codificador, possam vislumbrar algo que 

anteriormente não foi possível ao eminente Allan Kardec, e a sua 

equipe de colaboradores encarnados e desencarnados, se pronunciar, 

ou mesmo, corrigir a tempo, antes de sua desencarnação prematura. 

   É de espantar como temos observado que os nossos companheiros 

espíritas, arvorando-se em “protetores de Allan Kardec” se colocam 

na mesma condição, lamentável, de “salvaguardas” perpétuos da 

Obras Básicas Espíritas, emparelhando sinistramente com os nossos 

irmãos das escolas do protestantismo bíblico, quando uns e outros, 

cada um a sua maneira, tenta criar uma imagem estereotipada, em si 

mesmos, do Livro Sagrado dos Cristãos. 

   Perguntamos, a cada um em particular, se seria realmente possível 

haver sobre a face do Planeta Terra alguma obra perfeita, que sob os 

cuidados de mãos humanas, mesmo as desencarnadas, estivesse 

isenta de qualquer desenvolvimento ou correção?!  

   Não, definitivamente não! 

   Até mesmo os Livros Bíblicos têm muito, ainda, o que ser estudado, 

investigado e, acreditem, corrigido! Pelo menos nas suas nuanças de 

sagrado intercambio com o Além, haja vista que muito do que 

realmente aconteceu foi suprimido ou modificado pelos seus autores 

encarnados, isso para que as informações oriundas dos Templos 

Sublimes da Vida Eterna não viessem a “cegar” os olhos dos que 

ainda não tinham capacidade para ver... 

   Neste caso, em particular, o dos Evangelhos, cremos que o mais 

importante a ser levado em consideração, pelo menos para nós 

Espíritas Cristãos, são mesmo as palavras de Vida Eterna do Senhor. 

Que, muito bem intuído, soube o nosso insigne Mestre de Lyon 

salvaguardar, em sua essência, na obra mais importante da Terceira 

Revelação: “O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO”.  
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   Obviamente, que todos os textos da Bíblia, pelo menos para os que 

realmente se dedicam ao seu entendimento sério e sem paixões 

desmedidas, têm o cunho da respeitabilidade dos Profetas e dos 

Evangelistas, sancionados por uma divina parceria entre eles mesmos 

e o Criador, entretanto há de se levar em consideração aqui que, 

também, sua perfeita aceitação pela generalidade das criaturas bem 

entendidas e bem intencionadas, deverá ser também passada pela 

chancela dos investigadores, para que nem hoje e nem amanhã 

possam medir o Pensamento e as Ações Sublimes do Senhor e 

Mestre, com a medida dos idiotas e dos desprovidos de bom senso. 

   Não sejamos covardes ou medrosos! 

   Temos o dever, como espíritas convictos, de levantar a bandeira da 

seriedade, do bom senso, da lógica e da respeitabilidade. Entretanto, 

com isto, não deixemos de lado o sentimento de destemor, coragem 

e verdadeiro idealismo pelas Verdades Sagradas do Pai, que se 

derramam sobre cada uma de suas criaturas, invariavelmente, para 

que possam suprir-se em abundancia dos Tesouros da Imortalidade, 

até então levados a conta, infelizmente pela maioria dos homens e 

mulheres do vosso Plano, como títulos de riqueza somente 

consagrados a alguns “eleitos” por Deus para que se deleitem na 

presunção de infalibilidade e autoridade exclusivista, a crerem 

ingenuamente que as Verdades da Vida do Espírito fosse algum tipo 

de mercadoria barata que pudesse ser, apenas, comercializada entre 

os adeptos malvados e corruptos infiltrados no seio do movimento 

espírita-cristão. 

   O Espiritismo nada mais é que O Pensamento dos Espíritos 

Superiores que, senhores de si, não coadunam com os interesses 

mesquinhos de uma assembléia de espertalhões que desejam, a todo 

o custo, trazer para si, de forma criminosa, a atenção dos demais, na 

intenção mesquinha e rasteira de aferir tesouros na Terra e não nos 

Céus. 

   Pautemos a nossa atenção e os nossos interesses pelo desejo 

ardente de produzir cultura de boa qualidade, mas sem a intenção 

medonha de fazer valer apenas, e tão somente, a nossa palavra ou a 

de meia dúzia de, aparentes, eleitos. 

   O Cristo comanda a nave. 

   E a missão é de todos. 
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O Cordão de Prata (ou Fluídico) 

   Mas voltando ao tema central de nossos estudos, a partir de algum 

tipo de sinal deixado por Kardec sobre o tema das Reencarnações 

Múltiplas, a partir de alguma nota (mesmo que deixada por ele de 

forma intuitiva, ou seja, sem que ele tivesse premeditado qualquer 

uma das ocorrências, pelo menos durante o seu estado de vigília no 

corpo carnal!) em “O LIVRO DOS MÉDIUNS”, podemos declinar 

tranquilamente aos nossos leitores amigos e havidos estudiosos da 

Mediunidade que, neste item específico (118), além de sinalizar com 

o resultado 10 (o dia do nascimento de São Luis, no mês 7, no 

futuro século XX), a partir da soma dele mesmo, deixou como 

herança aos espíritas do porvir o roteiro educativo para a 

compreensão e o entendimento das Reencarnações Múltiplas, que 

seria a partir de um estudo minucioso em torno do “Cordão Fluídico” 

que liga cada homem ao seu Espírito, ou antes, ao seu Corpo 

Espiritual, ou Perispírito. Numa nova perspectiva psicológica, 

como abordagem de estudo, entre as Criaturas de Deus. 

   Confiemos na Voz dos Espíritos Superiores.  

   E consultando a própria consciência, vejamos, meus irmãos, se 

tudo não se encaixa e se encadeia de forma perfeita? 

   Estudemos”. 
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PARTE SEGUNDA 

Das manifestações espíritas 

CAPÍTULO X – DA NATUREZA DAS COMUNICAÇÕES 

 

   Seria de estranhar se acaso não houvéssemos vislumbrado, desde 

o início de nossas atividades junto ao médium Vivaldo Filho, senão 

comunicações frívolas e levianas. 

   Por este mesmo motivo, só nos deteremos ao item específico da 

introdução (133: O mesmo que 1 + 3 + 3 = 7. O mês do 

nascimento de Vivaldo Filho). E mais o item das comunicações sérias 

(136: O mesmo que 1 + 3 + 6 = 10. O dia do nascimento de 

Vivaldo Filho). 

   Iniciemos com um pequeno, mas sumamente importante extrato 

do item 133, deste capítulo X: 

   -... “Quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita (O 

Livro dos Espíritos, no. 100), da variedade infinita que apresentam os 

Espíritos, sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, 

facilmente se convencerá de que há de haver diferença entre 

as suas comunicações; que estas haverá de refletir a elevação, ou 

a baixeza de suas idéias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e 

suas virtudes; que, numa palavra, elas não se hão de assemelhar 

mais do que as dos homens, desde os selvagens até o mais ilustrado 

europeu”... (O grifo é nosso). 

   É de saltar os olhos de qualquer cristão, mesmo dentre os que 

ainda não integram o contingente dos adeptos estudiosos, que a 

passagem acima se apresenta, neste trabalho, como uma verdadeira 

apoteose divina, a nos fazer crer que incontestavelmente estamos 

diante de um fato extremamente sui generis no âmbito da Doutrina 

Espírita, quando todos juntos vislumbramos a realidade insofismável 

do que os Mentores Espirituais do médium amigo, aqui, tem tentado 

nos fazer compreender e, mesmo, aceitar em relação aos 

INQUESTIONÁVEIS “SINAIS” DEIXADOS PELO MUNDO 

ESPIRITUAL SUPERIOR, pelo menos em relação à Reencarnação 

Programada do rei São Luis IX de França.  
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Timóteo: O sucessor do Apóstolo Paulo 

   Agora, com a palavra o Emissário da Vida Maior, Timóteo: 

   - “Cada vez mais, como a cada momento desta nossa empresa, nos 

surpreendemos o quanto estamos no caminho certo. Mesmo porque, 

como já foi dito aqui, desde o início, as Mãos Misericordiosas do 

Cordeiro estão sobre as nossas cabeças, talhando a cada página, 

como a cada capítulo, como em cada linha do alfabeto divino da 

Reencarnação e da Mediunidade, aqui apresentadas em linhas gerais 

no seu conjunto de disciplinas, que as luzes espirituais da Eternidade 

se derramam e haverão de se derramarem sempre sobre todos 

aqueles, homens e mulheres, que estiverem desejosos de seguir o 

caminho do Gólgota, junto ao Senhor, pela humildade e pela 

caridade, pelo estudo e pela instrução, pelo amor e pela gentileza, 

sem receios de qualquer espécie que possam lhes turvar as mentes e 

os corações, ainda emaranhados nas teias misérrimas da corrupção e 

da maldade humana. 

   Não bastasse a perfeita sintonia entre os específicos itens de “O 

LIVRO DOS MÉDIUNS” e a missão de nosso estimadíssimo Vivaldo 

Filho, o nosso querido Espírito São Luis (reencarnado), poderíamos 

assegurar, mesmo assim, a total integralidade de seus serviços 

mediúnicos à causa do Espírito de Verdade, haja vista o sistema 



       Livro # 7: “SÃO LUIS IX – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
153 

Ed. e-book:  
2015 

altamente moral e evangélico utilizado por seus valorosos Guias 

Espirituais para lhe aferir, a partir de sua própria análise, o que tem 

produzido aqui desde meados do mês de outubro (10) de 2013 (que 

poderia também ser 02/04: O dia e o mês de nascimento de Chico 

Xavier, o nosso Allan Kardec reencarnado). 

   Os frutos dizem da arvore”. 

   Vejamos agora, o que nos leciona o item 136, do mesmo capítulo 

10: 

   - “As comunicações sérias são poderosas quanto ao assunto e 

elevadas quanto à forma. Toda comunicação que, isenta de 

frivolidade e de grosseria, objetiva um fim útil, ainda que de caráter 

particular, é, por esse simples fato, uma comunicação séria. Nem 

todos os Espíritos sérios são igualmente esclarecidos; há muita coisa 

que eles ignoram e sobre que podem enganar-se de boa fé. Por 

isso é que nos recomendam de contínuo que submetamos todas as 

comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica”. (Grifo de 

Timóteo). 

   Assim, voltemos a prestar atenção nas orientações do esclarecido 

Benfeitor Timóteo, que, no século XIX, junto a Erasto, fez parte da 

equipe de Ministros Angélicos do Espírito da Verdade, na organização 

do Espiritismo: 

   - “Neste pequeno tópico, poderão os nossos irmãos atinar melhor 

em relação ao que fora exposto pelo Erasto na sua primeira 

exposição, mais acima, quanto à condição de “confiar” ou “não 

confiar” plenamente (cegamente) nos quadros históricos inseridos 

nas narrativas dos Evangelhos, ou em qualquer outra informação de 

origem mediúnica ou mesmo científica, sem antes ter passado todas 

as informações pelo crivo da mais rigorosa análise e da mais severa 

lógica, tendo ele em vista, unicamente, a intenção de alertar aos 

neófitos e aos amigos religiosos do plano material o quanto 

haveremos ainda de caminhar unidos com as doutrinas acadêmicas 

do mundo transitório, mesmo sendo o Espiritismo uma Ciência 

perfeitamente independente das clássicas Escolas do Mundo Material 

e positivamente caminhando na vanguarda das especulações e, 

particularmente, da comprovação dos Fatos Mediúnicos, todos 

amealhando recursos documentais (laboratoriais, escritos, orais e, 

muito particularmente, mediúnicos), no interesse de consagrar a 

proposta de Allan Kardec para as gerações futuras de espíritas, e não 
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espíritas, a partir da Concordância Universal dos Ensinos dos 

Espíritos, encarnados ou não, e não unicamente por especulações 

ideológicas deste ou daquele outro grupo de mentalidades, 

estritamente interessados em fazer valer os seus interesses 

econômicos, pessoais, doutrinários e/ou culturais.  

  

   São Luis IX (século XIII)          Vivaldo Filho (século XX) 

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

comunicações apresentadas no decorrer da presente obra, “SÃO 

LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, 

podemos humildemente assegurar que é dos mais respeitáveis 

possível, concluindo a partir daí que os postulados do Espiritismo 

estão sendo integralmente respeitados. 

   Confiemos e sigamos trabalhando, meus irmãos amados.” 

   Neste final de estudo, procuremos agradecer a Jesus pela brilhante 

e generosa participação de tão graduadas Entidades Espirituais da 

Vida Maior. 

   Mas para que não encerrássemos a nossa própria participação em 

tão grandioso evento de Educação, Instrução e Amor à Cultura 

Espírita, sem dedicarmos a cada um, “um algo mais”, vamos, mais 

uma vez, tanto quanto o nosso próprio medianeiro, nos deliciar com 

as glórias do Céu, neste próximo item 137, do capítulo X:   
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- 13: O mesmo que 1 + 3 = 4. O mês (abril) de nascimento de Chico 

Xavier (Allan Kardec) no século XX. 

- 7: O mês (julho) de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX) no 

século XX. 

   Item este que, providencialmente, versa sobre as Comunicações 

Instrutivas. 

   E é exatamente pela Universalidade entre a obra imparcial do 

Espiritismo em Allan Kardec, a de Francisco Cândido Xavier e, muito 

especialmente, na do Evangelho do Cristo, que veremos se confirmar 

a substância divina da presente obra mediúnica, capitaneada pelos 

eminentes Instrutores da Vida Maior: André Luiz, Hernani G. Andrade 

e Canuto de Abreu. 

   Assim, está cumprida a minha missão. 

   Que o Bom Deus nos eleve sempre os propósitos de servir com 

amor, com destemor e carinho à causa santa de Jesus Cristo, pelo 

Espiritismo. 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 11 de maio de 2014) 

   Nota do médium: O querido Espírito de Batuíra, de uma maneira quase 

insistente, porém muito carinhosa, passou a nos acompanhar em nosso 

próprio Lar, nos induzido a pegar no computador e começar a receber o seu 

comunicado, que, em verdade, fora a presente mensagem que constitui o 

capítulo “No ‘Comércio’ com o Além”. 

    

   Nota da Wikipédia:  

     Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

    António Gonçalves da Silva, conhecido como Batuíra, (Águas Santas, 
19 de março de 1839 — São Paulo 22 de janeiro de 1909), foi uma 
importante personalidade do espiritismo brasileiro. 

   Nascido em Portugal, numa aldeia próxima à cidade do Porto, emigrou 

com onze anos de idade para o Brasil, tendo vivido até aos quatorze no Rio 
de Janeiro, então capital do Império. Posteriormente, mudou-se para 

Campinas, no interior da então Província de São Paulo, onde trabalhou por 
alguns anos na agricultura. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
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   O escritor Afonso Schmidt relata: 

"Em 1873, por ocasião da terrível epidemia de varíola que assolou a 

capital da província, ele serviu de médico, de enfermeiro, de pai para 

flagelados, deu-lhes não apenas o remédio e os desvelos, mas 

também o pão, o teto e o agasalho. Daí a popularidade de sua figura. 

Era baixo, entroncado e usava longas barbas que lhe cobriam o peito 

amplo. Com o tempo, essa barba se fez branca e os amigos diziam 

que ele era tão bom, que se parecia com o imperador." 

   Sabe-se que trabalhou, em 1875, na cidade de São Paulo, como 
entregador de jornais para o A Província de S. Paulo (cujo exemplar custava 

40 réis à época). Nessa época, recebeu dos seus fregueses e amigos a sua 
alcunha, que nele identificavam uma pessoa ativa e extrovertida, 

comportamento semelhante ao da narceja, ave pernalta, de vôo rápido, que 
em tupi recebe o nome de batuíra. 

   Convivendo com os acadêmicos de Direito da Faculdade do Largo de São 
Francisco, passou a se dedicar ao palco, tendo montado um modesto teatro 

à rua Cruz Preta (posteriormente rua Senador Quintino Bocaiúva). Quando 
entrava em cena, sempre muito aplaudido, os estudantes lhe dedicavam 

versos como estes: 

"Salve, grande Batuíra 

Com teus dentes de traíra 

Com teus olhos de safira 

Com tua arte que me inspira 

Nas cordas da minha lira 

Estes versos de mentira." 

   Também nessa altura, iniciou-se no comércio de fumo, fabricando 
artesanalmente charutos que vendia, o que lhe trouze relativa 

prosperidade. Com os recursos assim amealhados, adquiriu diversos lotes 
de terreno no Lavapés, onde ergueu a sua residência e, ao lado, uma rua 
particular com casas, que alugava aos mais humildes, e que atualmente se 

denomina rua Espírita. 

   Partidário da causa abolicionista, nela militou ativamente ao lado de 
personalidades como Luís Gama e Antônio Bento, protegendo inúmeros 

escravos que se evadiam rumo à liberdade. Muitos encontravam abrigo em 
sua própria residência, de lá só saindo de posse da respectiva Carta de 

Alforria. 

   Ao abraçar a Doutrina Espírita, dedicou-se de corpo e alma ao socorro aos 
aflitos e necessitados. Aos doentes, atendia com recursos de homeopatia, 
oferecidos muitas vezes em sua própria residência, um misto de albergue, 
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asilo, hospital, farmácia e de escola, onde difundia os princípios espíritas. 

Acerca desse comportamento, afirmava-se à época que "um bando de 
aleijados vivia com ele". Quem chegasse à casa, fosse quem fosse, tinha 

cama, mesa e medicação. 

   Em 25 de maio de 1890 fundou o jornal Verdade e Luz, que ele próprio 
compunha a imprimia, destinado à divulgação doutrinária, e que alcançava, 

à época, a notável tiragem média de cinco mil exemplares. Além disso, 
proferia conferências espíritas em diversas cidades, criando grupos espíritas 
em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Fundou a Livraria e Editora 

Espírita, onde era impressor e tipógrafo. 

   Casou-se em primeiras núpcias com Brandina Maria de Jesus, com quem 
teve um filho, Joaquim Gonçalves Batuíra. Em segundas núpcias, teve outro 

filho, que faleceu com apenas doze anos de idade. 

   Abriu mão de seus bens em favor dos necessitados, com destaque para a 
doação de sua casa, no Lavapés, para servir como sede da instituição 
beneficente "Verdade e Luz". 
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Médium Todo Dia 

“Que procureis viver sossegados” – Paulo.  

(I Tessalonicenses, 4:11.) 

   Cumpramos com denodo as obrigações de cada 

dia, conscientes de que a cada dia como a cada 

momento pode-se construir ou destruir, crescer ou 

cair, entesourando, para si mesmo, pérolas de luz 

ou tormentas de aflições, mediante a nossa 

disposição em agradar (pela gentileza) ou 

desagradar (pela indiferença), facilitar ou 

dificultar a vida dos que seguem ao nosso lado na 

condição de irmãos e irmãs tão necessitados de 

amor e compreensão, solidariedade e carinho 

quanto nós mesmos. 

Médium mesmo é médium todo dia! 

Espírito Emmanuel 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de maio de 2014) 
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Como Deixar de te Amar?! 

“Assim como o Pai me amou, eu também vos amei.”... – Jesus.  

(João, 15:9.) 

   Meu amor! Como poderia eu, 

Uma insignificante abelhinha,  

Reduzida a mais completa colméia, 

De seres atrasados, animalizados e rastejantes... 

Dessa Terra tão sofrida e mal cuidada, 

Não pensar em você,  

Nem que seja por um só instante, 

Glorificando a Deus, Nas Alturas Celestes, 

Por ter me facilitado a vida material, 

Para cuidar dos pobres e dos necessitados, 

Tendo em você, meu querido e doce amigo, 

Um espelho de luz, 

Que olho todos os dias, e pela noite também... 
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Agradecendo a Jesus, 

Por já ter lhe beijado a face, 

Ontem, hoje, aqui e no mais além, 

Durante os meus rápidos Passeios Espirituais, 

Beneficiando-me de sua alegria e de sua ternura. 

Preste bem atenção, querido amigo! 

Peça a Deus, o Nosso Pai Criador, 

Forças para agüentar: “um tanto mais”... 

Pois logo à frente, na Vida Mais Alta, 

Receberás d´Ele, e de cada um de nós, 

A Harpa da Alegria Perpétua, 

Num mar de doces contemplações, 

Por ter vencido o bom combate, 

Pela glória de servir sem causa humana, 

Mas de ter somente, no seu lindo coraçãozinho, 

O pensamento em Nosso Senhor Jesus Cristo... 

A poder amar, cantando e sorrindo sempre, 

Seja com Francisca, Joane ou a mãezinha, 

Porém, nunca se esquecendo de que, 

 Com os seus Amigos Espirituais, é que terá a verdadeira alegria 

e a perfeita paz! 

Espírito Olivia Newton-John 

(Auxiliada pelo Espírito de Jair Presente) 

Vivaldo P. S. Filho (Médium) 

 (Salvador/BA, 15 de maio de 2014) 
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O Devotado Servidor de Todos! 

“Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, 

a mim o fizestes” – Jesus.  

(Mateus, 25:40.) 

   É aquele que, antes de tudo, vibra de alegria pela oferenda de 

bondade que pode ofertar aos andarilhos das sombras e às 

mecenas de vida fácil. 

É todo aquele que, antes de tudo, que prorrompe em festa 

diante da ternura com que recebe os mal amados e os 

desafortunados da felicidade. 

É, antes de mais nada, todo irmão e toda irmã que angustiado, 

na sua própria intimidade, pelo sofrimento atroz daqueles que 

vagueiam solitários no mundo terreno, se dispõe a navegar por 

entre as sombras de lágrimas e as dores dos infortunados, com 

o único desejo de socorrer e amar, acudir e auxiliar, 

amealhando para o futuro as pétalas de ternura e carinho que 

haverá de receber “ao cêntuplo”, pelo depósito de caridade com 

o qual enalteceu o santuário do próprio coração, honrando a 

Deus e seguindo os passos de Jesus.  

Espírito Emmanuel 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 16 de maio de 2014) 
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Fala Dr. Inácio 

 

EM O CEU E O INFERNO 

A Crise Espírita 

Pelo Espírito Inácio Ferreira 
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   É muito curioso, pelo menos para mim, que me considero um ser 

rastejante e muito ainda incapaz de apreender a substância das 

coisas de Deus, sem o caleidoscópio da humildade e da simplicidade 

(que verdadeiramente ainda não possuo!), me encontrar de volta, na 

presente obra, para dar aula de moral espírita... 

   Mas não posso, de maneira alguma, me furtar ao desejo de fazer-

me interprete, mesmo que insignificante, do pensamento glorioso do 

Cristo, quando nos convocou ao acerto de contas com a nossa própria 

consciência, asseverando para cada um de nós que somos deuses, 

seres capazes de amar profundamente e construir eternamente pela 

força de nosso ideal, de nosso esforço e do nosso desejo em realizar 

sempre o melhor, pelo bem de todos. 

   Por este significativo motivo, me coloquei a disposição dos 

generosos Autores espirituais do presente trabalho, confiante de 

estar contribuindo, de alguma forma, que seja, com o grande e 

indestrutível Edifício da Doutrina do Espiritismo, obra que haverá de 

ficar conosco até o fim dos tempos, como nos prometera o Divino 

Companheiro em sua Boa Nova. 

    

   Dando ênfase, agora, aos inquestionáveis registros de Allan Kardec, 

numa obra, infelizmente, pouco estudada da Doutrina Espírita, isto 

pelos próprios adeptos da causa, mas que segundo Chico Xavier é 

uma das mais perfeitas e das mais memoráveis orientações dos 

Agentes da Vida Maior para a conservação da razão do próprio 

Espírito imortal, carecedores que somos todos de sanidade e saúde 

à luz da Imortalidade. 

    Seria mesmo de estranhar que Allan Kardec, como o fiel 

intermediário do Espírito de Verdade (que em realidade fora ele 
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mesmo! O seu Espírito de desdobrava naturalmente e naturalmente 

se comunicava, ou se manifestava, agindo em nome do Espírito da 

Verdade, estivesse ele consciente ou não, em estado de vigília ou 

não), não tivesse tido a idéia, mesmo que inconscientemente, de 

deixar para as gerações futuras, como nas obras anteriores (O 

Evangelho Segundo o Espiritismo, O Livro dos Espíritos e O Livro dos 

Médiuns, na seqüência em que foram apresentadas neste trabalho) o 

caráter todo metafísico, e excepcionalmente matemático, 

rigorosamente elucidativo, também em O Céu e o Inferno, o cunho de 

autenticidade que haveria de prevalecer das Revelações 

Reencarnatórias, pela mediunidade do próprio Espírito de São Luis IX, 

quando de seu regresso à vida material na roupagem de um humilde 

servo de Jesus Cristo, o nosso estimado companheiro e amigo 

particular Vivaldo P. S. Filho. 

   Mas como faz crer o nosso subtítulo, do presente capítulo, A Crise é 

das mais graves entre os adeptos da Terceira Revelação. A descrença 

está quase generalizada... Particularmente, no que diz respeito “A 

VOLTA DOS MENSAGEIROS CELESTES”, NO SEIO DO 

PRÓRIO MOVIMENTO ESPÍRITA. E seria mais do que necessário, a 

manifestação de tais revelações, não apenas por um ou outro 

comunicado espiritual, por um ou outro agente intermediário 

(médium) do Plano material, mas a formação de uma idéia base, ou 

central (a revelação em si mesma) através do maior número possível 

de “SINAIS”, ou antes, de AUTENTICOS “CODIGOS” 

SECRETOS ESPIRITUAIS, todos eles disseminados, 

PRINCIPALMENTE, na própria Obra Básica da Terceira Revelação, 

dando origem assim ao mais fiel e mais completo “quebra-cabeça” do 

intricado, quão maravilhoso, enigma das Reencarnações 

Programadas, já preparado pelos Emissários Divinos para os Homens 

do solo da Terra. 

   Sinceramente, não temos como surpreender os habitantes 

materiais do solo planetário, para com as nossas próprias 

necessidades pessoais em crescer humanamente e espiritualmente, 

senão por manifestações, ainda, carreadas de efeitos deslumbrantes, 

e no caso aqui, particularmente, por uma correnteza maravilhosa de 

variados efeitos aritméticos, buscando fisgar o “peixe” por uma isca 

toda divina, quão toda especial, forjada nos meandros da própria 

mente mediúnica do Mensageiro São Luis, a partir de suas 

reminiscências e suas memórias espirituais, tão seculares quanto 

multiformes.  
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PRIMEIRA PARTE 

Doutrina 

CAPÍTULO VII – AS PENAS FUTURAS SEGUNDO O ESPIRITISMO 

       

   Iniciaremos os nossos estudos, tomando como material de consulta 

um exemplar de “O CÉU E O INFERNO”, de propriedade de nosso 

médium querido, pela tradução de Guillon Ribeiro, 2ª. edição 

especial – 1ª. Reimpressão, da Federação Espírita Brasileira, 2009, 

que poderá nos atestar, mais uma vez e de forma surpreendente, a 

credibilidade do que tem o nosso Vivaldo transmitido pelas suas 

faculdades mediúnicas, já que neste mesmo capítulo 7 (que 

corresponde ao mês de seu nascimento), encontraremos exatamente 

na página 107 (o que equivale representar os números 10 e 7, ou 

seja, o dia e o mês de seu nascimento na atual reencarnação), no 

item: 

- Princípios da Doutrina Espírita sobre as penas futuras: (...) 

“Preciso é afirmar que se não trata neste caso das revelações de 

um só Espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de 

vista, sob um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. 

Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um 

indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências, ou de uma 

visão extática suscetível de ilusões, e não passando muitas vezes de 

reflexo de uma imaginação exaltada”. (...). (O destaque é nosso). 

   Apenas por este sintético exemplo, contido de forma muito precisa 

e muito circunstanciada, na obra em questão, poderíamos constatar, 

mais uma vez, que impossível seria imaginar qualquer obra do 

“acaso” em tudo isto. Seria hilário mesmo. 

   Mesmo porque, retiramos os fundamentos de nosso estudo da 

própria Obra Básica do Espiritismo, da obra de Francisco Cândido 

Xavier (o Codificador reencarnado) e de outros específicos autores, 

que tiveram em vida a correspondente chancela da mediunidade do 

maior médium da Humanidade, objetivado traçar o mais formal 

entrelaçamento de peças comprobatórias em relação ao nosso 

judicioso, quão imperioso, testemunho espiritual a cerca da Vida 

Perpétua que se entende e se expande pelos turbilhões de Universos 

Paralelos do Eterno. 
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PRIMEIRA PARTE 

Doutrina 

CAPÍTULO X – INTERVEÇÃO DOS DEMÔNIOS NAS MODERNAS 

MANIFESTAÇÕES 

    Vejamos agora quão impressionante, o que vamos encontrar no 

especifico item 7 (o mês – julho –  de nascimento de nosso caro 

Vivaldo), deste capítulo 10: 

   - (...) “Ora, atribuir ao demônio tão benéfica propaganda e salutar 

resultado, é conferir-lhe diploma de tolo” (...). 

   Vejamos que neste item 7 do capítulo 10 (mês e dia do que viria a 

ser a futura reencarnação de seu Guia Espiritual, o Espírito São Luis, 

no século XX),  Allan Kardec deixou muito claro, já pressagiando o 

grave problema das acusações indébitas que haveriam de recair 

sobre o médium Vivaldo Filho (o próprio São Luis IX), que seria 

mesmo aterrorizante (desculpem-me o trocadilho!) acreditamos 

que tudo isto fosse obra dos Espíritos mistificadores , ou 

pseudo-sábios. 

   Agora, voltemos a nossa atenção para o item 10 (o dia de 

nascimento de Vivaldo Filho), desse mesmo capítulo 10, quando o 

Codificador traz alguns destaques de outras obras especificas do 

Espiritismo, dando continuidade aos seus próprios argumentos, no 

item 9, que caracteriza aqui, curiosamente, o mês 9 – setembro – do 

ano de 2012, quando Vivaldo/São Luis IX, conclui pela psicografia a 

obra “MENSAGENS DE ALÉM TÚMULO”, por Espíritos Diversos, em 

homenagem ao “VOLTEI” (Irmão Jacob/Chico Xavier, FEB): 

   - (...) “O futuro é vedado ao homem por princípio, e só em casos 

raríssimos e excepcionais é que Deus faculta a sua revelação... Ele 

permite, no entanto a revelação do futuro, quando o conhecimento 

prévio de uma coisa não estorva, mas facilita a sua realização, 

induzindo a procedimento diverso do que se teria sem tal 

circunstância”. (O Livro dos Espíritos, parte 3ª., capítulo X). 

   - (...) “Os Espíritos não podem guiar descobertas nem 

investigações científicas”. (O Livro dos Médiuns, 2ª. Parte, cáp. 

XXVI). 

   Vejamos que interessante.  
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   Nestes dois extratos, pinçados por Kardec de duas obras da 

Codificação, inseridos no item 10 do capítulo 10, vemos claramente 

uma perfeita síntese do que nos apresenta a obra mediúnica de nosso 

Vivaldo Filho. 

   Se por um lado, os seus Guias Espirituais, os Agentes da Vontade 

de Deus, lhe revelam fatos surpreendentes do seu passado, e 

algumas vezes do futuro da Humanidade em geral, priva-lhe de todo 

uma abordagem mais precisa em relação aos grandes enigmas e 

segredos do Universo, apesar de, aqui mesmo, traçar para os seus 

irmãos encarnados um coeficiente muito singelo de Revelações 

Científicas, por intermédio de equações matemáticas completamente 

superiores a capacidade de raciocínio e desenvolvimento aritmético 

não só da mente encarnada do médium Vivaldo, quanto à de 

quaisquer outros irmãos ou irmãs encarnados no planeta terrestre. 

   Assegurando assim, pelo menos em termos, a eficiente assistência 

dos seus benfeitores espirituais e a sua presteza mediúnica.  

   Dizemos “em termos”, pelo fato de que nenhum médium ou 

sensitivo, sobre o solo do planeta, está isento de falhas e incorreções, 

mesmo que de maneira especifica, seja em relação a sua sintonia 

com o Plano Espiritual Superior ou em relação à eficiência de sua 

própria faculdade mediúnica. 

   Por outro lado, desejando ensejar aos sinceros adeptos do 

Cristianismo Espírita uma maior parcela de convicção e certeza, em 

relação às Cartas Espirituais que se derramam em abundancia da 

Vida Maior, por intermédio do nosso querido Espírito São Luis, 

metamorfoseado, na atualidade, na personalidade do médium Vivaldo 

Filho, vejamos o que nos leciona o item 17 (o mesmo que o número 

10 – dia do nascimento de Vivaldo Filho – e o número 7 – mês de 

nascimento de Vivaldo Filho), deste mesmo capítulo 10: 

   - (...) “E, pois que tudo provém de Deus e nada ocorre sem a sua 

permissão, podemos admitir que ele faculte tais meios aos maus 

Espíritos e os recuse aos bons?... Nesse caso é preciso confessar que 

Deus facilita mais poderes aos demônios, para perder aos homens, 

do que aos anjos de guarda para salvá-los!” (...). 

   Notemos ai que Kardec dá ênfase, ou destaque, para a 

inconveniência de acreditarmos que todas as revelações, mesmo 

aquelas que trazem um cunho marcante de moral cristã, somente por 

estarem de fora do “seleto” grupo das pseudo-autoridades religiosas, 
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seriam de origem duvidosa, não levando em consideração que a 

Verdade, indiscutivelmente, estará entre aqueles que “mais se 

amarem”, assim como o Cristo nos ensinou. 

   Com base neste item 17, do capítulo 10, podemos assegurar que 

o Anjo Bom da Codificação Espírita, mediante a assistência do Espírito 

da Verdade e de seus sublimes representantes espirituais, faz sim a 

vontade de Deus, compreendendo, em si mesmo, a sua imperfeita 

condição de servo humílimo do Senhor Jesus Cristo. 

   Agora, fica-nos por demais claro o motivo pelo qual a sua 

Benfeitora Espiritual Elisabeth d´Espérance colocou, ou antes, fixou 

em suas costas, durante um maravilhoso, quão surpreendente, 

fenômeno de clarividência espontânea e efeitos físicos (perfeitamente 

objetivos), uma gigantesca asa luminosa (sólida/palpável à sua 

própria natural faculdade de Materializações), a lhe caracterizar não 

somente os traços singelos de sua alma meiga e doce, mas, e 

principalmente, a sua condição espiritual de verdadeiro Anjo Celeste 

do Mundo Superior.  

   Compreendendo, à época, a natureza de tal manifestação do Plano 

Espiritual Maior, a lhe ensejar “uma pequena” réstia de luz sobre a 

sua atual tarefa junto aos Ministros Sublimes da Codificação Espírita, 

procurou, naquele instante, prestar a atenção necessária para aquele 

fenômeno de transcendente beleza que lhe emoldurava os olhos de 

lágrimas, o sorriso de alegria, e o coração de formosa ternura, 

compreendendo então que a sua tarefa haveria de ser “das mais 

graves e das mais prazerosas”, junto à aquela que considerava, 

desde muito, a sua eterna Alma Gêmea, Elisabeth d´Espérance. 

 

   Informações estas, que mesmo sem a compreensão precisa dos 

fatos em si mesmo, à época, procurou subtrair (esconder mesmo!) 
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das narrativas que foram inseridas na obra de sua lavra psicográfica 

“CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”, obra até 

então inédita no meio editorial espírita. 
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SEGUNDA PARTE 

Exemplos 

CAPÍTULO VII – ESPÍRITOS ENDURECIDOS 

 

   Vejamos aqui, o mais formal, e literal mesmo, testemunho do 

grande bem que os Ministros da Divina Providência, pelas bênçãos do 

Espiritismo, estão nos ofertando por conta deste maravilhoso acervo 

de revelações sublimes sobre a Reencarnação Programada da Família 

Real de França, tendo na figura do Espírito de São Luis, o Patrono 

Espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ao tempo de 

Allan Kardec, o centro de nossas atenções, mediante a compreensão 

que todos devemos ter à frente de sua tarefa na Doutrina Espírita, 

como médium simples e desprovido de quaisquer regalias por parte 

de seus Guias e Mentores Espirituais e, muito especialmente, como 

aquele que, a rigor, deveria trazer no seu conjunto de características 

genéticas, na companhia de sua amada Maria Francisca (Margarida 

de Provença), as condições básicas morfológicas, anatômicas e 

neurovegetativas do que haveria de ser o futuro corpo carnal do 

Mestre Divino, sobre o solo da Terra do Quarto Milênio da Era Cristã. 

   Neste especifico capítulo 7 (que equivale dizer o mês de 

nascimento de Vivaldo Filho, na atual encarnação), para a 

confirmação das evidencias positivas da reencarnação de São Luis IX, 

na roupagem atual do médium Vivaldo P. S. Filho, isto por obra e 

graça do esquema elaborado pelas Altas Esferas da Vida Maior, 

quando da Codificação do Espiritismo, designaram entreter os 

estudiosos espíritas do futuro pelas incontáveis, quão 

inquestionáveis, equações matemáticas, tão obvias de entender 

quanto tão simples de realizar. 

   Aqui, neste capítulo 7, da SEGUNDA PARTE, em sua página 449, 

da 1ª. edição especial do ano de 2009, de “O CÉU E O INFERNO”, 

pela Federação Espírita Brasileira, encontraremos o mesmo que 4 + 4 

+ 9 = 17. Ou seja, o mesmo que o dia (10) de nascimento e o mês 

(7) de nascimento de Vivaldo Filho na atual reencarnação. Se não 

cogitarmos de que os veneráveis editores da FEB, ao elaborarem este 

especifico volume, estariam obsidiados ou, mesmo, assediados 

inapelavelmente por Espíritos das sombras, podemos deduzir, mais 

uma vez, que o material é eminentemente de alto valor 

doutrinário e de inteira confiança mediúnica. 
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   Pois bem, neste capítulo 7, da SEGUNDA PARTE, teremos o item 

“A RAINHA DE OUDE” (Falecida em França, em 1858).  

   Porém, o mais surpreendente de tudo isto, além do excelente 

estudo acerca dos Espíritos desencarnados de condição endurecida, 

como exemplificado na comunicação do Espírito da própria rainha de 

Oude, encontraremos ao final da sua mensagem (da rainha de 

Oude), quando, de forma muito inteligente, os Espíritos Superiores da 

Codificação Espírita optaram por trazer à lume, naturalmente para 

que não tivéssemos agora, transcorridos quase 150 anos da 

elaboração da obra em análise, qualquer margem para dúvidas que 

viessem a ser impedimento para a consolidação do trabalho que ora 

levamos humildemente a efeito, sob o beneplácito de Jesus Cristo, 

exatamente o comentário do Espírito São Luis, seguido, por sua 

vez, da nota final de Allan Kardec. 

   Realmente, são dados tão bem articulados, e tão 

perfeitamente documentados, que haverá de deixar o mais 

notável dentre os detratores da Reencarnação, completamente 

desconcertado diante de tão maravilhosa orquestração do Mundo 

Espiritual Superior. 

   E desse modo, meus amigos e companheiros de ideal espírita, 

encerramos a nossa modesta participação, plenamente satisfeito e 

consciente de que procuramos realizar o melhor... 

   Por amor a Deus, pelo bem de todos e pela nossa própria saúde 

mental. 

   Oxalá seja louvado! 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de junho de 2014, às 18hs07min) 

   Nota do médium: Grande tarefeiro espírita que fora, atualmente o nosso 

estimado Dr. Inácio Ferreira se tornou mais popular, no seio da literatura 

espiritualista, por sua extensa obra mediúnica por intermédio do querido 

médium e escritor Carlos A. Baccelli. 

   Mas vejamos que surpreendente fato nos ocorreu, no dia 12 de junho de 

2014, quando resolvemos, pela primeira vez, irmos compulsar a obra “NOS 

CÉUS DAS GÁLIA” (Editora LEEPP, Uberaba/MG, janeiro 2013), pelo 

Espírito Irmão José, em psicografia de Carlos A. Baccelli, com a 
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“curiosidade” de saber se nesta específica obra da lavra mediúnica do 

companheiro uberabense, haveríamos de encontrar MAIS ALGUM 

“SINAL” DOS CÉUS, por reconhecermos no seu trabalho o natural 

desenvolvimento e continuidade da tarefa santificada de Francisco C. 

Xavier, isto, diga-se de passagem, por palavras pronunciadas pelo próprio 

Chico, em carta pessoal que ele enviou ao Baccelli e a sua esposa Márcia, 

datada de 30 de dezembro de 1986, quando, ele mesmo, Chico, pressagia 

para o seu querido amigo e pupilo Carlos o seu futuro de realizações 

beneméritas junto aos Benfeitores espirituais (“Chico Xavier – O 

MÉDIUM DOS PÉS DESCALÇOS”, Editora Vinha de Luz, 2011).   

  Mas, na obra, acima citada, do Baccelli, encontraremos: 

- 1ª. Parte – Capítulo 7 (mês de nascimento de Vivaldo Filho), PACTO DE 

LUZ, à página 87, um indiscutível referendo do Irmão José à Ciência da 

Numerologia. 

- 1ª. Parte – Capítulo 10 (dia de nascimento de Vivaldo Filho), NOS CÉUS 

DA GÁLIA, todo ele versado na mais perfeita sinergia com o nosso trabalho 

presente, particularmente nas páginas 124 e 125, quando numa faz alusão 

ao “rei” e na outra quando informa se tratar, o respectivo personagem, de 

São Luis IX de França. 

   Com isso, temos os específicos capítulos acima, a representar na obra do 

querido companheiro Baccelli, o referendo literal para o nosso trabalho 

mediúnico, já que tanto o dia (10) de nascimento de Vivaldo Filho, quanto 

o mês (7) de nascimento de Vivaldo Filho, aparecem aqui como uma 

representação viva do intercâmbio de forças espirituais superiores, entre a 

tarefa de Carlos A. Baccelli e o serviço de São Luis IX (Vivaldo Filho). 

   “Depreende-se daí, que o nosso amigo e companheiro das lides espíritas, 

Carlos Baccelli, mesmo que de forma inconsciente, está em sintonia com a 

tarefa do Espírito São Luis IX, O Apóstolo Espiritual da Codificação 

Espírita”. (André Luiz). 

   Mas como ficou muito bem explicito, no decorrer das mensagens 

assinadas pelos nossos Amigos e Benfeitores Espirituais, não estamos 

afirmando de que todos os livros, obras da literatura espírita ou 

espiritualista, que tenham algum elo ou dado especifico em capítulos 

determinados, que representem as nossas datas de nascimento, etc, 

estejam também dentro deste conjunto de Revelações Espirituais sobre a 

Família Real de França.  

   Positivamente não.  

   O que levamos em consideração aqui, está, a nosso ver, circunscrito à 

obra de Allan Kardec, a de Francisco C. Xavier e, muito circunstancialmente, 

a alguns trabalhos elaborados por companheiros de real valor moral e 
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doutrinário, que tiveram, ainda em vida, o aval singular da mediunidade de 

Chico Xavier, além, obviamente, das narrativas Evangélicas contidas no 

Novo Testamento. 

   Sejamos sábios e, logicamente, tenhamos bom senso. 

   O Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente tem mais de 130 livros publicados, 

dentre os quais 10 em parceria psicográfica com Francisco Cândido Xavier, 

e os demais mediúnicos e de pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 

anos com o Chico, atualmente é considerado um dos maiores biógrafos no 

Brasil do Apóstolo da Mediunidade. 
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A Teia! 

   Vira-se de um lado. Move-se para o outro. 

Não tem jeito mesmo. A Única resposta plausível, para 

o que buscamos apresentar aqui, é a de aceitar a 

realidade dos “fatos”, ricamente documentados, como 

uma possibilidade real, irrefutável mesmo. 

A Reencarnação, tal qual procuramos apresentar, 

numa exposição tão variada, quão variada fora a 

quantidade de Mensageiros Espirituais que se 

colocaram à disposição de nosso humilde esforço, tem 

como o seu principal objeto de defesa: A TEIA!  

Como num verdadeiro e excepcional filme de ficção 

científica, os cálculos exatos, os números divinos, em 

cenas deslumbrantes, se desenrolam a cada passo, 

como em cada momento deste estudo, como numa 

imensa, quão maravilhosa e surpreendente, aventura 

do Homem-Aranha.  

Sem dúvida, o esquema sugerido é dos mais 

interessantes e que haverá de empolgar a quantos se 
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interessem, e se dediquem, a análise de todo esse farto 

material, de substância profundamente enraizada no 

Evangelho do Cristo. E caberá a cada um dos leitores 

amigos e estudiosos do Espiritismo, enfim, fazer o seu 

próprio juízo de valor, tomando como base de análise o 

pensamento sempre esclarecido em Allan Kardec, de 

que: ‘Melhor é repelir dez verdades do que admitir 

uma única falsidade, uma só teoria errônea’. 

Recordemos, entretanto, que em qualquer Instituto da 

Fé e da Razão, cada gota de amor ou de bondade que 

expressemos com humildade, uns para com os outros, 

será, em qualquer lugar, o nosso maior aval a frente da 

Verdade que estejamos consagrando ao mundo pelas 

clareiras abençoadas da Inteligência e da Cultura. 

Estudem, reflitam e meditem. 

Os Autores Espirituais 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de junho de 2014) 
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Ao Mestre com Carinho 

 

 

EM A GÊNESE 

Os Fatos e as Ocorrências Milagrosas 

Pelos Espíritos  

Camille Flammarion/Elisas Barbosa 
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Elias Barbosa 

   É verdadeiramente surpreendente, de deixar mesmo o queixo 

caído, toda essa parafernália de números, cálculos e equações, 

registros históricos e revelações espirituais, em torno de um único 

caso de Reencarnação Programada, valendo ainda a ressalva de que 

o médium que se coloca na condição de humilde transmissor das 

mensagens e informes de Além-Túmulo, nada mais é que o próprio 

epicentro das ocorrências matemáticas e metafísicas, históricas e 

doutrinárias do Espiritismo, a deixar de lado o seu cansaço, a sua 

vida pessoal e, ainda, a sua sensível humildade, objetivando 

unicamente ao engrandecimento da Obra Perfeita de Deus. 

   Não pensemos que, por ser ele o próprio intermediário mediúnico 

das respectivas cartas espirituais, que aqui compõem a obra-prima 

do Espiritismo Evangélico, depois dos livros básicos da própria 

Codificação e toda a obra magnífica de Chico Xavier, esteja ele 

mesmo isento de lutas e conflitos íntimos, mediante o que poderia vir 

a ser “A Assistência dos Espíritos Benevolentes da Codificação 

Espírita”, para a realização desta peça científico-doutrinária que 

haverá de abalar as estruturas do seio doutrinário do próprio 

movimento espiritista, aliás, numa época de verdadeira “caças às 

bruxas”, quando vemos uma sorrateira manifestação de “conchavos” 

e “acordos” no sentido de retirar, ou fazer esquecer de vez, da 

memória do Espiritismo, não somente a lembrança do estimado 

amigo e companheiro Francisco Cândido Xavier, mas, e 

principalmente, a figura impar, milagrosa e sem precedentes do 

Mensageiro Celeste Jesus de Nazaré. 

   Mas, como dizem por ai: “A vida é uma dureza”!... 

   Por isso, meus amigos e irmãos espíritas, dando continuidade e 

encerrando a série de estudos sobre a “VOLTA” do Emissário 

Espiritual rei São Luis IX de França, juntamente com as suas amadas 

Maria Francisca e Joane Amorim, esposa e filha respectivamente, ao 

solo do Planeta Terra, na condição de um singelo trabalhador da 

seara mediúnica com Jesus Cristo, no seio do Espiritismo, passarei 

para o público leal, que são os nossos leitores e estimados confrades 

espiritualistas, o que nos revela “A GÊNESE” (de Allan Kardec) a 

cerca desse assunto tão maravilhosamente articulado pela Vida 

Maior. 
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   No entanto, vale o alerta de que nos movimentamos pelos 

meandros, ainda muito incompreensíveis, da Numerologia, ciência 

esta que nos leva a duvidar, muito naturalmente, de que o Universo 

estaria sujeito a algum tipo de caos, irremediavelmente adstrito às 

forças cegas da Natureza, ou antes, de uma natureza sem 

organização, sem equilíbrio e sem equidade.  

   De qualquer modo, asseguramos que a Ordem, o Progresso e a 

Perfeição são as bases seguras da Vida que se manifesta rica, 

deslumbrante e cheia de vitalidade pelos confins da Imortalidade. 

     

   Porém, deixando evidente, a cada um em particular, que a palavra 

final para tudo o que temos apresentado e, audaciosamente, 

comprovado pela fartura de evidencias, ficará a cargo de cada leitor e 

estudioso. 

   De qualquer modo, o nosso entusiasmo é dos mais sadios. Já que 

estamos naturalmente interessados em não somente adentrar os 

pórticos desconhecidos de nossas Vidas Pregressas, mas, e 

principalmente, de oscular no coração de cada Criatura de Deus sobre 

a face do Planeta terrestre a noção real da Indestrutibilidade do 

Espírito, por conta de sua eterna união com o Criador, o Deus de 

Bondade, de Misericórdia e profunda Paternidade, a nos legar a razão 

e o sentimento, a lógica e a emoção, para que venhamos a converter 

as nossas existências múltiplas e perpetuas em perpetuas e múltiplas 

oportunidade de crescimento. 

   Marchemos adiante: 
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A Gênese 

CAPÍTULO 7 – PERIODOS GEOLÓGICOS 

 

   Vejamos então, como no especifico item 7 (o mês de nascimento 

de Vivaldo Filho, na atual encarnação), fica-nos evidente de que os 

Espíritos Superiores, por Allan Kardec, traçaram de forma 

extremamente incontroversa todo o conceito estritamente lógico e 

racional do que estamos expondo para o mundo dos encarnados, em 

torno da missão do Espírito São Luis IX, através de uma correnteza 

exuberante de dados precisos e informações mediúnicas que coloca a 

descoberto a bagagem espiritual, mental e moral do amigo e 

companheiro Vivaldo P. S. Filho. 

   Acreditamos, sinceramente, de que seja muito importante que 

transcrevamos, na integra, todo esse item 7, do capítulo 7, que para 

nós, seus humildes Amigos espirituais, fora a marca incontestável do 

preclaro Codificador do Espiritismo, ao deixar para as gerações 

futuras de espíritas e eminentes investigadores da Reencarnação, a 

cerca do ponto nevrálgico de nossos estudos, que seja, A 

CONFIABILIDADE DOS DADOS MATEMÁTICOS, HISTÓRICOS E 

DOUTRINÁRIOS, abstração feita, mas não de todo, da capacidade 

mediúnica do mensageiro encarnado e de sua atual condição 

emocional, haja vista está ele envergando uma roupagem material, 

também, muito característica que, apesar de lhe constranger a 

própria engrenagem psíquica, não lhe permitindo “avançar mais do 

que deve”, lhe faculta “alguns” dissabores na área da fisiologia 

animal. Isto, por conta mesmo de sua missão na esfera Mediunidade 

e da Família, da Paternidade e da Sexualidade. 

   Mas vejamos o que nos afirma Allan Kardec: 

   - “Um fato característico e da mais alta importância, pelo 

testemunho irrecusável que oferece, consiste no existirem, em 

quantidades enormes, despojos fósseis de animais e vegetais, dentro 

das diferentes camadas. Como esses despojos se encontram até nas 

mais duras pedras, há de concluir-se que a existência de tais seres 

é anterior à formação da aludidas pedras. Ora, se levarmos em conta 

o prodigioso número de séculos que foram necessários para se lhes 

produzisse o endurecimento e para que elas alcançassem o estado 

em que se acham desde tempos imemoriais, chega-se 

forçosamente à conclusão de que o aparecimento de seres 
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orgânicos na Terra se perde na noite das idades e é muito anterior, 

por conseguinte, à data que lhes assina a Gênese”. (Grifos nosso). 

   Meus irmãos queridos, chega mesmo a ser emocionante visualizar 

com os olhos da nossa alma, como foram sábios os Prepostos do 

Senhor na Codificação do Espiritismo, ao manipular os números 

mágicos da Divina Providencia na confecção de tão poderosa obra da 

Terceira Revelação, facultando aos espiritualistas, em geral, todo um 

conjunto de maravilhas e bênçãos, obras generosas dos Seres 

Angélicos, prepostos do Senhor, que, à serviço do Espírito de 

Verdade, consagraram ao futuro da própria Revelação Espírita 

convencer os seus verdadeiros adeptos de que O Cristo de Deus está 

incontestavelmente no comando do Planeta Terra, enchendo os 

nossos olhos de lágrimas e os nossos corações de plenificadas 

alegrias, consoante a nossa própria capacidade de lhe entender 

os desígnios superiores. 

   Quem passa os olhos pelas linhas acima, grafadas pelo próprio 

Allan Kardec, com base em seus estudos diversificados da vida 

geológica da Terra, tendo como contra ponto os Ensinos dos Espíritos 

Superiores, logo vê que “o acaso” está inteiramente fora de 

propósito. 

   Aliás, crer que as ocorrências aqui apresentadas, tão bem 

documentadas (assim como nos leciona Kardec em suas sérias 

ponderações em torno do passado longínquo da vida planetária!), é 

sem dúvida alguma atestar, em si mesmo, uma irracionalidade tão 

formal como uma possível parcela de esquizofrenia. 

   Mas deixemos isto de lado, movimentando as nossas forças e os 

nossos neurônios apenas na paz, no bem e na luz. 

   Já, no especifico item 10, vamos encontrar uma nova orientação 

de Allan Kardec, extremamente racional, segundo o seu 

entendimento a cerca das massas geologicamente fossificadas, que, à 

época, deram substância ao conceito espírita de anterioridade das 

existências, tendo como base de estudo a Gênese espiritual. 

   Pincemos (como no item anterior) de um exemplar de A Gênese, de 

propriedade do próprio médium Vivaldo, pela tradução de Guillon 

Ribeiro, 2ª. edição especial – 1ª. Reimpressão – Federação Espírita 

Brasileira, 2009: 
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   - “Os seixos rolados, que em certos lugares formam rochas 

formidáveis, constituem inequívoco indício da origem deles. São 

arredondados como os calhaus de beira-mar, sinal certo do atrito que 

sofreram, por efeito das águas. As regiões onde eles se encontram 

enterrados, em massas consideráveis, foram incontestavelmente 

ocupadas pelo oceano, ou, durante longo tempo, por águas 

movediças, ou violentamente agitadas”. (O grifo é nosso). 

   Mais uma vez, traça Allan Kardec um esquema não só de estudo 

para os estudantes de Espiritismo do século XIX, tendo como matéria 

de analise os novos conceitos, à época, das massas geológicas que 

traziam o indício de vida animam e vegetal, mesmo antes do dilúvio 

bíblico, como um formal subsidio para a empresa de agora. 

   Um feito maravilhoso para os Espíritos da Codificação. 

   Entretanto, fica evidente, pela forma como foi matematicamente 

adicionado (no exato item 10 do capítulo 7: dia e mês de 

nascimento de Vivaldo Filho), que os Espíritos Superiores tinham a 

evidente intenção de marcar, pela prova aritmética, que São 

Luis IX haveria de retornar ao seio do povo espírita do século XX e, 

no momento oportuno, haveria também de acessar os Registros 

Imortais da Vida Maior, na própria obra da Terceira Revelação.  

   Agora, procuremos direcionar a nossa atenção para um pequeno 

extrato do especifico item 17, ESTADO PRIMITIVO DO GLOBO (o 

mesmo que o 10 e o 7, ou seja, o dia e o mês de nascimento de 

Vivaldo Filho, na atual reencarnação), desse mesmo capítulo 7: 

   - “Assim sendo, evidente se torna que o primitivo estado de 

fluidez ou de flacidez da Terra há de ter tido como causa a ação do 

calor e não a água” (...). (O grifo é meu). 

    Vejamos aqui, que Allan Kardec se posiciona a favor dos novos 

estudos da Geologia, não apenas baseados em fatos marcantes e 

incorruptíveis, mas muito particularmente nas “evidencias” oriundas 

das escavações e das pesquisas laboratoriais feitas ao seu tempo.  

   Lá, na sua época, como aqui, no presente, haverá de prevalecer 

os indícios seguros das Ciências Matemáticas e das Probabilidades 

(Estatística) como segurança fundamental para o que se investiga e 

se descobre, para o que se analisa e se estuda, seja no campo do 

entendimento meramente humano ou, ainda, e muito especialmente, 

na esfera da Ciência Espírita. 
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   De toda sorte, os fatos apresentados neste nosso volume, 

elaborado por “mil mãos”, tendo o Espírito de Verdade sob o seu 

comando, poderão, pelo menos, cogitar de que a Reencarnação 

Programada da Família Real de França fora traçada, pelos Supremos 

Desígnios de Deus, desde eras recuadas e perdidas dos milênios do 

Planeta Terra. Porque, para nós, os seus Guias, não há dúvidas. 

Camille Flammarion 

   Meus bons irmãos em Cristo Jesus! 

   A alegria é imensa, por estarmos consagrando tempo e saúde, paz 

e calor humano ao serviço construtivo de recuperação de nossas 

almas, milenarmente trancafiadas por entre os portões sinistros da 

vida carnal, instintiva e muita atrasada das existências diversas no 

seio do Planeta Terra. 

   Seria mesmo de lamentar, e de muito nos entristecer, se diante de 

tamanha orquestração matemática, patrocinada pelas Altas Esferas 

do Mundo Superior, viéssemos a defrontar com algum companheiro 

ou companheira de Espiritualismo, disposto a levantar a bandeira 

ingrata da desconfiança, em torno do que tem os Amigos Espirituais, 

Mensageiros do Senhor, consagrado ao mundo transitório material o 

que realmente aconteceu e o que, sinceramente, haverá de 

acontecer, nos próximos lustros, pelas recomendações do próprio 

Cristo em Seu Evangelho de Luz, como nos reportaremos mais a 

frete, se não retornarmos ao caminho seguro e acolhedor dos Seus 

braços generosos e amigos. 

   A dúvida, sem contra dita, se faz hoje e se fará sempre natural 

amanhã, e muito bem acolhida, entre os sinceros investigadores do 

corpo quanto da alma, no entanto, a sistematização numa idéia fixa 

negativista, como nos orientam os estudos de André Luiz (por Chico 

Xavier), na obra inigualável “NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE”, 

pela palavra esclarecida do Assistente Áulus, será sempre e 

invariavelmente contraproducente para qualquer pessoa, 

personalidade ou Espírito que venha a se debruçar de maneira 

continuada, sob qualquer aspecto e de qualquer ângulo, e que se 

ponha a realizar uma investigação séria sobre qualquer assunto, 

enveredando para conflitos de ordem extremista da negação 

contumaz.  

   A fé deve ser racional. 
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    Mas a razão deve prevalecer, sob todos os aspectos aliada ao 

coração e ao sentimento puro de todo adepto do Espiritismo, 

consciente de que a sintonia com o Mais Alto haverá de se realizar, 

primeiramente, pelo ideal sincero de acolher os benefícios do Mundo 

Espiritual pelas portas sacrossantas da Mediunidade Evangelizada. 

   Razão e fé. 

   Uma dessas virtudes não caminhará sem o apoio da outra. 

   Confiemos e sigamos. 

 

      Elias Barbosa                Camille Flammarion 

   Em sendo assim, continuemos com as nossas reflexões em torno 

da obra “A GENESE”, pela tradução de Guillon Ribeiro, já que pela 

introdução do amigo espiritual Dr. Elias Barbosa, ficou-nos claro, e 

muito evidente mesmo, que os Espíritos Superiores da Codificação 

Espírita foram extremamente generosos em nos deixar como 

herança, a partir do próprio Pentateuco do Espiritismo, toda a fartura 

de informações “chaves” que, hoje, haveriam de ser apresentadas 

aos espíritas e estudiosos do Plano material, por conta da 

objetividade dos argumentos ricamente ilustrados dos Guias e 

Mentores do próprio médium em estudo. 
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A Gênese 

CAPÍTULO X – GENESE ORGÂNICA 

 

   De um só salto, abarquemos os itens 7 e 10, deste capítulo 10, 

FORMAÇÃO PRIMÁRIA DOS SERES VIVOS, observando, mais uma 

vez, que os números dos itens correspondem, respectivamente, ao 

mês e ao dia de nascimento de nosso Espírito São Luis, na 

personalidade reencarnatória de Vivaldo Filho, no século XX... 

   - “Os corpos compostos se formam sempre em proporções 

definidas, isto é, pela combinação de uma certa quantidade dos 

princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias 

uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de 

oxigênio forem combinadas com duas partes de hidrogênio, em vez 

de água ter-se-á o deutóxido de hidrogênio, liquido corrosivo, 

formado, no entanto, dos mesmos elementos que entram na 

composição da água, porém noutra proporção”. (Item 7). 

   - “Estas considerações provam quanto a Química era necessária 

para a inteligência da Gênese. Antes de se conhecerem as leis da 

afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da 

Terra. Esta ciência lançou grande luz sobre a questão, como o 

fizeram a Astronomia e a Geologia, doutros pontos de vista”. (Item 

10). 

   Pois bem, notemos a perfeição dos entrechoques de palavras, como 

num baralho marcado, quando podemos observar nitidamente a 

referência de Allan Kardec (mesmo que inconscientemente, diga-se 

de passagem, já que à época seria muito fatigante para a sua 

capacidade mental, e sua condição precária de saúde física, mesmo 

detentor de excelente raciocínio e invulgar memória, os Espíritos 

Superiores terem lhe conservado a nitidez, ou antes, a ciência 

completa dos propósitos da Equipe do Espírito da Verdade, sobre as 

ocorrências em andamento, em relação à futura reencarnação do 

Espírito São Luis), ao que agora estamos a nos debruçar, já que o 

mesmo princípio para a organização das substâncias 

moleculares, apresentado nestes dois itens pelo Codificador, se 

enquadra perfeitamente no nosso esquema de trabalho, isto, na 

pauta dos serviços da observação, da fusão perfeita e da 

composição equilibrada dos esquemas matemáticos, ou 

equacionais, que são, para nós mesmos, os co-autores do projeto em 



       Livro # 7: “SÃO LUIS IX – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
185 

Ed. e-book:  
2015 

andamento, uma viva representação da Química de Deus, quando 

vemos, de maneira quase a nos deixar em êxtase, o maravilhoso 

Universo das Vidas Sucessivas. 

 

O mapa do Planeta Marte desenhado pela mediunidade de C. Flammarion 

   Saltemos agora para o item 17, PRINCÍPIO VITAL (que 

representa os números 10 e o 7, respectivamente o dia e o mês de 

nascimento de Vivaldo, na atual reencarnação), desse mesmo 

capítulo 10: 

   - “Será o princípio vital alguma coisa particular, que tenha 

existência própria? Ou, integrado no sistema da unidade do elemento 

gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do 

fluido cósmico, pela qual este se torne princípio de vida, como se 

torna luz, fogo, calor, eletricidade? É neste último sentido que as 

comunicações acima reproduzidas resolvem a questão”. 

   Com a palavra o querido Espírito de Lavoisier: 

   - “Queridos irmãos meus! Muito nos surpreenderíamos se, por 

acaso, já não houvesse havido por parte dos seres humanos da Terra 

uma nesga, sequer, de compreensão em torno da questão 

apresentada, mais acima, pelo nosso amigo e estimado Mestre Allan 

Kardec, mesmo porque no compartilhamento de idéias e estudos a 

que todos nós, que estudamos com afinco as leis da Química 

Orgânica e Inorgânica, tanto na Terra quanto no Espaço, estamos 

inexoravelmente unidos pela força das idéias-matrizes (Pensamentos 
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Criadores) que transitam por correntes de força e eletricidade, 

magnetismo e ondas, carboidratos e proteínas, de um hemisfério ao 

outro dos infinitos Universos Paralelos, configurando assim, à grosso 

modo, uma vida pulsante e compulsiva, ágil e volátil, a demandar de 

cada um de nós, sem exceção, uma imensa carga de força 

ectoplásmica, ou Principio Vital, que haverá de criar outras vidas 

(orgânicas e inorgânicas) a partir da própria demanda do habitat 

natural (psíquico) a que estivermos todos inseridos, nesse mesmo 

concerto de Existências Múltiplas, Inter-existenciais e Eternas. 

   Muitas obras terrenas especializadas no assunto, de cunho 

mediúnico ou ficcionista, trazem, na maioria vezes, um grande 

conflito entre o humano e o espiritual, o animal e o angelical. Mas, 

sinceramente, cremos que tais conflitos de idéias e de imagens 

haverão de “morrer”, quando os meus irmãos do solo planetário 

retornarem para o Plano de Vida Real, quando poderão atestar, por si 

mesmos, que a existência do Espírito é uma somente... Apenas se 

interpondo umas às outras por rapidíssimas equações de tempo, que 

nada mais significam que um sopro muito suave do Criador sobre a 

sua Criatura. Obedecendo assim, a ordem natural das coisas, 

seguindo um projeto pré-estabelecido de infinitas existências 

sucessivas, hiperdinâmicas e interexistentes, aparentemente bizarras 

tanto quanto excêntricas, surpreendentemente belas quanto 

sublimes, regidas todas por Leis Equânimes que agem 

ininterruptamente sobre todos os Universos do Sem Fim. 

   Na cadeia miraculosa de genes, temos invariavelmente a molécula 

hipersensível da divindade, considerando que a sua escala de aferição 

seja para além dos quadros percentuais da escala de Richter (em 100 

graus). Isso, se considerarmos que há um bombardeio constante de 

micro-partículas de elétrons em sua cadeia de cromossomos A dos 

seres espirituais (equivalente ao percentual de cromossomos X – 1 

dos seres encarnados). O que faculta, a todo o instante, uma total 

mudança de condição genética, a fazer do homem-intelectual de hoje 

no homem-emocional de amanhã. Ou seja, o Espírito em Evolução 

constante, em mutação permanente para Deus. 

   Quando o homem estiver mais apto a receber novas luzes do Mais 

Alto, não tenham dúvidas de que isso ocorrerá naturalmente, seja 

através de leves pinceladas nos quadros deslumbrantes e místicos da 

Mediunidade Evangelizada, ou então, através do próprio cérebro do 

homem, ferramenta maravilhosa criada por Deus, a capacitar os seus 
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filhos (malcriados e ingratos, muitos!) do apêndice principal de toda a 

sua estrutura multidimensional: O Pensamento. 

   Convergindo todos para a grande Equidade do porvir.  

   Mas, e acima de tudo, tenhamos em mente que a Lei da Criação 

impera sobre todos os nossos interesses, obedecendo ao Pensamento 

Criador de Deus, através das células matrizes que vagueiam pelo 

Cosmo infinito, a sintetizar em sua estrutura intima o que podemos 

denominar, simplesmente, de “AMOR”. 

   E aqui ficam algumas perguntas:  

   - O Pensamento tem corpo?...  

   - Tem estrutura fluídica ou material?... E qual a sua química? 

   - É um ser corpóreo ou incorpóreo? 

   - O perispírito viverá para sempre? 

    Questões, estas, de inapreciável valor científico e doutrinário para 

o Espiritismo, que somente ao homem, esteja ele na vida física ou na 

vida espiritual, caberá solucionar. 

    Não faz muito tempo, com a maior sinceridade de meu coração, 

pensei de mim para comigo mesmo: ‘Meu Deus! Como é tão fácil 

amar os meus inimigos?!... Mas, acredito que o mais difícil seja 

transformá-los em amigos’... 

   E dentro desse pensamento, incentivamos a todos os nossos 

irmãos e irmãs que se encontram sob as arremetidas injuriosas e 

aviltantes das queixas contumazes e abrasadoras daqueles que não 

lhes suportam ainda a presença e a felicidade, a alegria natural e a 

sinceridade espontânea, a encontrarem forças no próprio coração e a 

demandarem urgentemente os portais luminosos e felizes da 

caridade, da gentileza e da humildade para com todos 

indistintamente, e, muito particularmente, entre os que mais nos 

despreza a própria felicidade na caridade, na gentileza e na 

humildade, para que em algum momento do caminho possam eles, 

de forma espontânea e fraternal, concluírem pela necessidade 

urgente do seu perdão em beneficio deles mesmos e de cada um de 

nós em particular. 

   Com isto, seremos todos mais felizes. 



       Livro # 7: “SÃO LUIS IX – Vol. 2” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 
188 

Ed. e-book:  
2015 

    Sim, a “máquina” contribuirá para o desiderato da Evolução.  

   No entanto, sem a inteligência humana, o esforço será incompleto 

e o futuro será incerto. 

   E sem o amor, ah! Sem o amor teremos o Poseidon”. 

 

Antoine-Laurent de Lavoisier (Vivaldo Filho) 

 

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam 

do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e 

dignos que os aguardam na Vida Superior, para a continuidade do 

serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito” (...). 

- Instrutor Druso 

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

INSTRUTOR, 2ª. edição especial – 1ª. Reimpressão, FEB, 2008). 

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

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

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

grifo no comentário do benfeitor Druso é nosso). 
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As Predições 

CAPÍTULO XVII – PREDIÇÕES DO EVANGELHO 

 

   Com este capítulo 17 (o mesmo que os números 10 e 7: o dia e o 

mês de nascimento de Vivaldo Filho, na atual reencarnação), 

daremos, finalmente, por encerrado os apontamentos reencarnatórios 

que foram levados a efeito pela Equipe do Espírito de Verdade, aqui 

representados pelos Guias Espirituais de nosso singelo médium, na 

certeza de que algo fizemos para contribuir, mesmo que muito 

imperfeitamente, com a tarefa honrosa de iluminar os corações de 

nossos irmãos encarnados com algumas das centelhas, milhares e 

milhões de estrelas que vibram desde o coração compassivo de Nosso 

Senhor Jesus Cristo até o mais obscuro labirinto que envolve as 

almas dos seres em ascensão primária para Deus. 

   Temos confiança de que estes apontamentos finais, falarão, por si 

só, sobre todo o esforço empreendido pelas Altas Esferas da Vida 

Infinita na intenção caridosa, não somente de elevar o moral de 

nosso pupilo, para que ele pudesse, mesmo que ao custo de sua 

saúde já bastante precária, e por conta de sua condição emocional 

também já bastante abalada por força de sua própria tarefa entre os 

irmãos da Terra que muito ama e muito estima, realizar a contento e 

com o mínimo possível de desacertos o projeto presente, vislumbrado 

por Allan Kardec desde a sua passagem entre os homens do Planeta, 

na roupagem reencarnatória de Abraão (seguindo orientações do 

próprio Cristo), como também elevar o padrão psíquico dos homens 

de bem e de cultura do mundo carnal pela ideação de novas 

ferramentas de trabalho e investigação, em torno do assunto 

palpitante da Reencarnação. 

   Vejamos então, o que Allan Kardec (o Espírito da Verdade), e sua 

Equipe de Ministros Celestiais, nos reservou para este final glorioso 

de Estudo e Educação à luz do Espiritismo CIÊNCIA e do Espiritismo 

EVANGÉLICO. 

   No item 7 (mês de nascimento de Vivaldo Filho), NINGUÉM É 

PROFETA EM SUA TERRA: 

   - “Em seguida, tomando de parte os doze apóstolos, disse-lhes 

Jesus: Eis que vamos a Jerusalém e tudo o que os profetas 

escreveram acerca do Filho do homem vai cumprir-se – porquanto ele 
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será entregue aos gentios, zombarão dele, açoitá-lo-ão e lhe 

escarrarão no rosto ao terceiro dia. 

   Mas, eles nada compreenderam de tudo isso; aquela linguagem 

lhes era oculta e não entendiam o que lhes dizia”. (S. Lucas, 18:31 a 

34). 

   Vejamos quão maravilhosamente se manifesta, aos nossos olhos 

lacrimejantes, o milagre da Divina Providencia! 

   Façamos uma conta, nas passagens acima de Lucas (que é uma 

das reencarnações do próprio São Luis IX/Vivaldo Filho): 

- 18: 1 + 8 = 9. O mesmo que o mês de setembro (9), quando 

Vivaldo Filho finaliza a sua obra mediúnica “MENSAGENS DE ALÉM 

TÚMULO” , POR ESPÍRITOS DIVERSOS, EM HOMENAGEM AO LIVRO 

“VOLTEI” (Irmão Jacob/Chico Xavier, FEB). 

- 31: 3 + 1 = 4. O mesmo que o mês de abril (4), quando se 

comemora o mês de nascimento de Chico Xavier (Allan Kardec), de 

sua filhinha Joane Amorim (Margarida de França) e, ainda, o dia do 

nascimento de Maria Francisca (Margarida de Provença), todos no 

século XX. 

- 34: 3 + 4 = 7. O mesmo que o mês de julho (7), quando se 

comemora o mês de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX), na 

sua atual encarnação do século XX. 

   Mas, a magia do texto do Senhor se recai sobre os próprios 

espíritas modernos, que também não souberam, ou não estão 

sabendo compreender a missão de nosso estimado medianeiro 

Vivaldo Filho, já que nestes seus mais de 18 anos de profícuo labor 

evangélico na causa da mediunidade esclarecida em Allan Kardec, 

sequer teve o apoio sincero de seus irmãos de crença, a não ser de 

um ou outro companheiro que lhe acudiu, acreditando estar ele, 

apenas, obsidiado!... 

   Uma lástima. Mas é a pura verdade. 

   Agora, vejamos os apontamentos de Allan Kardec, em A Gênese, 

no item 10 (o dia de nascimento de Vivaldo Filho, na atual 

reencarnação), PERSEGUIÇÃO AOS APÓSTOLOS, deste mesmo 

capítulo 17: 
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   - “Guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer 

nas suas assembléias, e vos farão açoitar nas suas sinagogas; e 

sereis apresentados, por minha causa, aos governadores e aos reis, 

para lhes servir de testemunhas, bem como às nações”. (S. Mateus, 

10:17 e 18). 

   Analisemos agora o texto de Mateus, tomando como o centro de 

nossas atenções o capítulo e os versículos de sua experiência 

milagrosa com o Cristo: 

- 10: O dia do nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX), na atual 

reencarnação do século XX. 

- 17: O mesmo que os números 10 e 7. Ou seja, o exato dia e o 

exato mês de nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX), na atual 

reencarnação do século XX. 

- 18: 1 + 8 = 9. O mesmo que o mês de setembro (9), quando 

Vivaldo Filho finaliza a sua obra mediúnica “MENSAGENS DE ALÉM 

TÚMULO” , POR ESPÍRITOS DIVERSOS, EM HOMENAGEM AO LIVRO 

“VOLTEI” (Irmão Jacob/Chico Xavier, FEB). 

   A narrativa evangélica, por si só, já ratifica, como que antecipando, 

as ocorrências vividas por nosso estimado médium de luz, por entre 

os portões sombrios das “casas de acolhimento espírita”, por onde 

passou e vivenciou, talvez, as experiências mais macabras de sua 

vida mediúnica. 

   E para finalizarmos o nosso estudo, o nosso trabalho e o nosso 

humilde esforço, dando por finalizada a presente obra mediúnica, 

subordinada à indiscutível autenticidade e autoridade do 

Evangelho do Cristo, vejamos o que o item 17 (o mesmo que os 

números 10 e 7. Ou seja, o dia e o mês de nascimento de nosso 

Vivaldo Filho, na atual encarnação do século XX), desse mesmo 

capítulo 17, de A Gênese, nos orienta: 

   - “Entretanto, é preciso que eu continue a andar hoje e amanhã e o 

dia seguinte, porquanto necessário é que nenhum profeta sofra morte 

noutra parte, que não em Jerusalém. 

   Jerusalém, Jerusalém! Que matas os profetas e apedrejas os que te 

são enviados, quantas vezes hei querido reunir teus filhos, como uma 

galinha reúne sob as asas seus pintainhos, e não quiseste! – 

Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu, em 
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verdade, vos digo que doravante não me tornareis a ver, até que 

digais: Bendito seja o que vem em nome do Senhor”. (S. Lucas 13:33 

a 35). 

   Tudo isso nos faz pensar o quanto estamos necessitados de amar, 

sentir e estudar. Particularmente, a mensagem evangélica pelo 

amoroso Apóstolo São João Evangelista, quando no seu Apocalipse, 

especialmente no que se refere ao destino dos homens sobre a face 

futura da Terra, no capítulo 13, versículos 11 a 18, quando no 

versículo 17 (novamente os surpreendentes números 10 – dia de 

nascimento de Vivaldo – e 7 – mês de nascimento de Vivaldo Filho), 

diz: “Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que 

tem a marca da besta, ou o número de seu nome”. E logo a seguir, 

no versículo 18 (o mesmo que 1 + 8 = 9. O mês de setembro (9), 

quando Vivaldo conclui a obra “MENSAGEM DE ALÉM-TÚMULO”, 

em homenagem ao “VOLTEI”, de Irmão Jacob/Chico Xavier): “Aqui 

está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da 

besta, pois é o número do homem”. 

   Muito embora, não tenhamos a intenção de reverenciar o fatalismo, 

nem tão pouco avivar as chagas do mundo, recomenda-nos o mais 

puro sentimento Cristão que, ainda, nos recordemos do capítulo 14, 

no seu versículo 1, também do Apocalipse: ”Olhei, e eis o Cordeiro 

em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e 

quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de 

seu Pai”. 

   Seria muito justo aceitarmos o número 144.000 de eleitos que 

serão salvos no “final dos tempos”, como uma expressão simbólica do 

conjunto de criaturas encarnadas que haverão de serem selecionadas 

como o trigo entre o joio da civilização humana tão corrupta e, 

lamentavelmente, tão desajustada em seus interesses materiais, 

sexuais e de egolatria. No entanto, após um estudo mais acurado em 

torno da Vida Espiritual, particularmente nas suas regiões de imenso 

sofrimento e angustia, com especial atenção para as obras de André 

Luiz (por Chico Xavier), pelo menos entre os adeptos fervorosos e 

leais do Espiritismo Evangélico, haveremos de concluir que a situação 

da humanidade terrena é extremamente preocupante. 

  E dirigindo a nossa palavra, particularmente, ao povo espírita do 

século XXI, rogamos a todos a imediata atenção para o pensamento 

profundamente Cristão de Francisco Cândido Xavier, quando ainda 

encarnado, ao registrar numa carta pessoal (os destaques são nosso) 
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direcionada ao seu amigo e companheiro uberabense Carlos A. 

Baccelli, a sua profunda preocupação em relação ao movimento 

sombrio formado pelos interesses de elitização por parte de uma 

grande parcela de irmãos e irmãs nossos integrantes das Sociedades 

Espíritas constituídas (centros espíritas, federações, editoras, etc.), 

que a nosso ver mais tem se posicionado a favor dos desmandos do 

mundo passageiro, em conluio estreitíssimo com Mamon, do que 

verdadeiramente integrados conscientemente ao serviço de 

renovação moral promovido pelo Espírito de Verdade, sob o 

patrocínio de Jesus Cristo: 

   - “Eu não sei a que associação eu vou pertencer... Eu não 

tenho nenhum título. Só se for à Associação dos Mendigos 

Espíritas”! (“Chico Xavier - O MÉDIUM DOS PÉS DESCALÇOS”, cap. 

52, Espiritismo Livre, Carlos A. Baccelli, Ed. Vinha de Luz, Belo 

Horizonte, 2011). 

   E ainda: 

   - “Os Espiritismo veio para o povo! Jesus pregou o 

Evangelho em praça pública! O povo era a paixão de Jesus! O 

Espiritismo não pode se afastar do povo!” (“Chico Xavier - O 

MÉDIUM DOS PÉS DESCALÇOS”, cap. 52, Espiritismo Livre, Carlos A. 

Baccelli, Ed. Vinha de Luz, Belo Horizonte, 2011). 

   - “Eu não posso ficar num centro em que as pessoas pobres 

tenham vergonha de entrar... Se algum dia estiver doente e 

passar mal, como é que há de vomitar no chão?” (“Chico Xavier 

- O MÉDIUM DOS PÉS DESCALÇOS”, cap. 55, A Saída de Chico da 

Comunhão Espírita Cristã, Carlos A. Baccelli, Ed. Vinha de Luz, Belo 

Horizonte, 2011). 

   Humildade, simplicidade e caridade! Eis, a chave da porta da 

salvação. 

   No entanto, para que possamos continuar com as nossas reflexões, 

mesmo após termos concluído as nossas tarefas junto ao nosso 

querido médium, cada um a sua maneira, observemos que a presente 

obra fora dedicada, pelos seus eminentes autores espirituais, em 

homenagem ao “SEARA DOS MÉDIUNS”, pelo benfeitor Emmanuel 

(Chico Xavier, FEB), consagrando, desta maneira, a nossa tarefa toda 

mediúnica aos sagrados postulados do Evangelho de Jesus Cristo. 
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   Porém, para a completa surpresa de nosso estimando Vivaldo, 

quando finalizava a releitura (ou estudo) da obra “NOS DOMÍNIOS DA 

MEDIUNIDADE”, de André Luiz (Chico Xavier, FEB), na edição que 

possui (1ª. edição especial – 3ª. Reimpressão – ano de 2010), 

notou (obviamente, que sob a nossa acurada influenciação!) que o 

último capítulo, o 30, Últimas Páginas, se encerra exatamente à 

página de número 287. O que vem a ser: 

- 2 + 8 = 10. O dia de nascimento de Vivaldo Filho. 

- 7. O mês de nascimento de Vivaldo Filho. 

  Assim, temos o exato dia (10) e mês (7) de nascimento de Vivaldo 

Filho, na atual reencarnação do século XX. 

   E numa leitura rápida, qualquer um de nós concluirá que este 

capítulo se encerra com a despedida do querido benfeitor Áulus a 

André Luiz e ao seu atento companheiro Hilário Silva. 

   Marcando ainda, de que entre o ano de 1955 (data da primeira 

edição de “NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE”) e o ano de 1964 

(ano de nascimento de Vivaldo Filho, no século XX), levou-se 9 anos. 

Exatamente o número chave (9) do mês de setembro, quando 

Vivaldo finaliza (em 2012) a sua primeira obra psicográfica, 

“MENSAGENS DE ALÉM TÚMULO”, por Espíritos Diversos, em 

homenagem ao “VOLTEI”, do Irmão Jacob (Chico Xavier, FEB). 

   Ou seja, aquilo que temos afirmado desde o início dessa obra de 

claridades deslumbrantes da Vida Maior, de que São Luis/Vivaldo 

Filho, na referida obra de André Luiz (por Francisco C. Xavier) 

aparece com o pseudônimo do benemérito Instrutor Áulus. 

   Neste esforço Evangélico-Científico, o serviço de garimpagem das 

pérolas luminosas do Desconhecido, sintetizadas em verdadeiras 

equações de amor e puro carinho, ternura e profunda dedicação, 

que mais se assemelham a formosas estrelas invisíveis que aqui 

apresentamos, pertenceu ao querido Mensageiro encarnado, muito 

embora o percentual de assistência dos seus Benfeitores 

desencarnados fora não menos de que 95% de atuação mental, por 

conta de um auxílio magnético nas suas correntes de força dos 

centros da fala, da visão, da audição, promovendo a sua intuição, a 

sua psicofônia, a sua clarividência, a sua audiência e, muito 

particularmente, a sua psicometria aos patamares desejáveis para a 
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obtenção do melhor por parte da Espiritualidade Superior que lhe 

assiste, em nome do Espírito de Verdade. 

   O centro cardíaco (Timo) e as vísceras, tiveram uma atenção toda 

pessoal e especial por parte de Veneranda, sua amorosa Benfeitora. 

Isto, para que o nosso médium pudesse receber os fluidos balsâmicos 

e profundamente emocionais dos Instrutores Espirituais, sem que, de 

maneira improdutiva, em particular condição, pudesse lhe causar 

ainda graves seqüelas na economia cardiovascular, tendo em vista as 

emanações magnéticas e sublimes do Mundo Espiritual Superior 

serem, em determinadas circunstâncias, e em variados aspectos, de 

teor vibratório muito maior ao que pode suportar o homem comum 

da Terra.  

   Por outro lado, a sua quase falta de alimentação, por conta mesmo 

do serviço à economia intestinal, pelos longos dez meses de tarefa 

ininterrupta desse trabalho psicográfico, providenciado pelos Técnicos 

responsáveis pelo seu equilíbrio orgânico, facultaram a atividade 

mental dos Mensageiros Celestes junto a sua mediunidade, 

patrocinando assim um melhor entrosamento entre ele, Vivaldo, e os 

seus Guias e Mentores Espirituais, sem dispêndios excessivos de 

força nervosa e sem grandes danos para a estrutura psicológica, 

sentimental e vibratória de ambas as partes.  

   Para ele, quanto para nós, os seus fieis e dedicados Amigos 

Espirituais, foram momentos de muita luta, entrecortados de muita 

alegria, já que os maravilhosos fenômenos de pura Espiritualidade 

não somente atingiram as fibras mais delicadas de seu formoso 

coração quanto nos proporcionaram, particularmente, a oportunidade 

de vislumbrar, à olhos nus, como se torna gratificante qualquer tarefa 

junto aos amigos, encarnados ou desencarnados, que se dedicam a 

Jesus Cristo pelo triunfo do Amor, da Humildade e da Caridade. 

   Foram 12 longos meses consecutivos, num trabalho quase 

ininterrupto, abstração feita de alguns poucos dias para o descanso 

necessário ao refazimento físico e mental, de dedicação fiel ao serviço 

inapreciável da Mediunidade Viva e Vivida em Jesus Cristo, quando 

ele, o nosso estimado Vivaldo Filho, pode receber a visita pessoal da 

Mensageira Divina, Nossa Senhora Mãe Santíssima, a lhe clarear a 

mente e purificar-lhe, um tantinho mais, o pobre coração ainda tão 

necessitado de arrimo e compreensão, lhe facultando a alegria 

extrema pela ternura incomparável da presença santificada da Mãe 
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de Jesus, ela mesma, pelas suas palavras de incentivo adocicadas 

pelo Seu sublime perfume de Matrona Celeste. 

   Sim. O Mestre também veio e “em pessoa” lhe proporcionou o 

incentivo pela dedicação ao trabalho, que ora desempenhavam, por 

seu intermédio, os Emissários Divinos, por amor e entrega verdadeira 

ao Seu Santo Nome. 

   Foram lágrimas após lágrimas. 

   Dores após dores. 

   Mas também, muitas alegrias e suaves esperanças. 

   A Sinfonia Universal, ou a Voz de Deus, pode ser ouvida aqui 

através do canto silencioso dos números, das pequenas quão 

expressivas equações matemáticas, mas, e acima de tudo, pelo 

entrechoque estarrecedor, quão comovente, de dados e informações 

que dizem respeito à vida apostolar, e humanamente vitoriosa de 

todos os personagens que integram a carruagem reencarnatória das 

diversas personalidades carnais do Espírito de São Luis IX, salvo 

raríssima exceção, quando vimos, por um quadro estritamente 

pitoresco, a sua passagem pela condição de algoz na Santa 

Inquisição, mesmo ai, sem que venhamos a nos prevalecer de 

chavões psicológicos ou doutrinários para lhe descaracterizar a 

queda, mesmo que momentânea, teremos muitos, e específicos, 

quadros emocionais, comportamentais, sociais e ecológicos que 

compôs a sua peça jurídica de defesa junto ao Tribunal da 

Consciência Divina. 

   E num trabalho quase esgotante, vimos o nosso Vivaldo varar 

noites e madrugadas, muitas destas virando de um dia para o outro 

sem que tivesse, sequer, a oportunidade, ou desejo, de cerrar os 

olhos para o descanso preciso e necessário à reconstituição de suas 

forças mentais e físicas. 

   Afinal, a missão precisava ser concluída. 

   Desta forma, procuramos, sim, dar o nosso melhor, esperando que 

cada um dos queridos leitores possam, também, dar o melhor de si 

no campo da compreensão, do estudo e da reflexão em torno do 

material muito especial que compõe o presente trabalho, 

entesourando no próprio coração cada pequena nota, como cada 

pequena expressão do rico manancial de bênçãos e luz que compõe a 
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obra “São Luis IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação 

Espírita”. 

   Com isto, encerramos finalmente as nossas tarefas, formulando 

votos sinceros de muita alegria, muita saúde e muita paz, 

compreendendo que a cada um de nós será cobrada uma parcela de 

créditos ou débitos, segundo tenhamos nos conduzido pela vida no 

bem ou no mal. 
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   Mas estejam conscientes de que a nossa proposta é sempre de Fé, 

Esperança e Otimismo. 

 

“E, coisa capital, esses estudos não são o fato nem de um só homem, 

nem das revelações de um só Espírito, mas o produto de inúmeras 

observações idênticas, feitas todos os dias por milhares de indivíduos, 

em todos os países, e que assim receberam a sanção poderosa do 

controle universal, sobre o qual se apóiam todas as doutrinas da ciência 

espírita. Ora, eis o que resulta dessas observações”. 

– Allan Kardec 

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

Nota: O grifo no texto de Allan Kardec é nosso. 

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

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

próxima da realidade a que está subordinado os variados processos 

reencarnatórios na esfera de nossas ações na Terra... 

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam apresentar-

se, pois não tem a pretensão de ter chegado ao apogeu da 

verdade absoluta”. 

– Allan Kardec 

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

Nota: O grifo no texto de Allan Kardec é nosso. 

    Tal qual a vida e a morte de Jesus Cristo já haviam sido 

antecipadas nas profecias das Santas Escrituras do Antigo e Novo 
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Testamentos, aqui vemos se cumprir os Desígnios de Deus, por 

intermédio de uma mecânica matemática, também, toda 

transcendental, quando os dados e os fatos estão circunscritos, de 

maneira incontestável, em diversas fontes históricas e doutrinárias 

diferentes, atestando assim, como nos afirmou André Luiz um pouco 

antes, a completa idoneidade do presente trabalho e a completa 

isenção do nosso médium. 

   Estes foram OS VERDADEIROS “SINAIS” de Deus na Obra do 

Espiritismo. 

   Que o Nome Santo do Senhor seja sempre Louvado! 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de agosto de 2014, às 08hs23min) 

   Nota do médium: Segundo os nossos Instrutores Espirituais, o querido 

Dr. Elias Barbosa fora a reencarnação do grande espírita e astrônomo 

francês Camille Flammarion. As fotos utilizadas nesse capítulo final, atestam 

a surpreendente semelhança facial entre eles, sendo que, curiosamente, as 

pinçamos da Internet sem que cogitássemos, antecipadamente, de fazer 

valer as nossas revelações mediúnicas em relação às suas duas 

personalidades reencarnatórias. 

    Vale a lembrança, de que o querido benfeitor, desencarnado em março 

de 2011, Dr. Elias Barbosa, à época da sua revisão de meu primeiro 

trabalho mediúnico, “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um 

Médium Espírita”, obra ainda inédita no campo editorial espírita do Brasil, 

ele, sem que eu cogitasse o motivo de seu extremado carinho e respeito por 

minha pessoa insignificante, passou naturalmente a nos chamar de 

“mestre”. Inclusive, sem que nos desse maior detalhes sobre a sua atitude 

inesperada, afirmou-nos, por carta eletrônica (e-mail), que aquele livro (o 

nosso primeiro) se tratava de nossa “obra-prima”. E o que nos deixou 

surpreso, e muito surpreendido, fora o fato de ele mesmo nos ter dito que 

até, então, não havia lido senão algumas poucas linhas do massudo arquivo 

que havíamos lhe encaminhado, para sua devida análise e revisão 

doutrinária. 

   Apenas como forma de pequeno parêntese, deixamos claro que a 

informação de Allan Kardec, neste especifico número IX da Revista Espírita, 

também no capítulo 1, em relação aos corpos dos Espíritos não possuírem 

“sexo”, o assunto já está mais que batido no seio do movimento espírita, 

haja vista o próprio André Luiz (por Chico Xavier) já ter nos lecionando a 

cerca da vida social e familiar no Mundo Espiritual, particularmente na obra 
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Nosso Lar, também psicografada por Francisco C. Xavier, encejando a cada 

um de nós meditarmos, e, mesmo, especularmos acerca desse palpitante 

assunto. Portanto, levemos em consideração, em relação a esse tema, 

como a tantos outros no âmbito da Ciência espírita, que naquele momento 

o Espiritismo estava apenas em seu período nascente, carecendo do tesouro 

dos anos futuros para fazer os necessários ajustes ao seu conjunto de 

informações doutrinárias.  

   Mesmo porque, quem já estudou a obra completa de Allan Kardec, ou 

pelo mesmo uma boa parte dela, vai verificar que no conjunto de seu 

pensamento, este, oriundo de seus estudos e reflexões em torno do 

material que lhe chegou às mãos através de milhares de médiuns diferentes 

espalhados por várias partes do planeta, ele apenas traduz uma pequena 

reflexão em torno do sexo nas almas ou nos Espíritos, mesmo porque ele, 

Kardec, ainda, deixa claro de que devemos considerar que existe uma 

gradação muito ampla entre os Espíritos ainda vinculados às sensações da 

matéria carnal, e, por isso mesmo, a viverem uma vida muito próxima a 

da existência dos homens, e entre àquelas Entidades verdadeiramente 

superiores, já despojadas dos interesses do mundo sensório, mas, mesmo 

assim, neste último caso, considerando que existem no Universo Ilimitado 

de Deus, MUITAS MORADAS!...  

   Para maiores esclarecimentos quanto ao tema da sexualidade no Mundo 

dos Espíritos, os amigos leitores poderão recorrer às obras de nossa lavra 

mediúnica: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium 

Espírita”, “À Rigor Tudo é Mediunidade” & “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS 

– A Revelação do Amor”. 

  Finalmente, damos por encerrada as nossas humildes atividades 

mediúnicas nesta tarefa que, para mim em particular, se transformou no 

mais sublime encadeamento de revelações espíritas, pelo menos em torno 

de uma única reencarnação, que pudemos atestar, seja pelo nosso próprio 

serviço insignificante ou pelos inapreciáveis serviços de outros 

companheiros da Mediunidade esclarecida em Allan Kardec e Francisco C. 

Xavier. 

   Mas a verdade, é que muito sofri mesmo com todo este serviço de 

psicografia.  

   Me farei explicar.  

   É que a cada informação que os Espíritos Amigos me traziam, seja em 

forma de revelação de minhas vidas pretéritas ou em torno de alguma 

mensagem de cunho evangelizador, parecia que o meu pobre coração iria 

explodir de emoção (ou implodir!). Posso afirmar com todas as letras, não é 

nada fácil para qualquer médium ter de transferir para o plano material, 

pela psicografia ou por qualquer outra ferramenta da mediunidade, 
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qualquer informe, mesmo que insignificante, a cerca de sua tarefa pessoal 

na Mediunidade, em si mesma, ou no que diz respeito a sua tarefa no 

âmbito da coletividade, ou ainda em relação ao seu convívio mais intimo 

com os Espíritos Superiores, e no meu caso particular os representantes 

diretos do Cristo, na Codificação do Espiritismo. 

   O certo, é que está ai o trabalho final. E que cada um julgue como achar 

conveniente, esperamos, segundo a sua sincera convicção e o seu amor à 

causa da Terceira Revelação. 

   Porém, já encerrando, vejamos o que os meus bondosos Benfeitores 

espirituais guardaram para mim, em particular, e para todos os nossos 

queridos leitores, de uma maneira geral... 

   Vejamos, mesmo, se não é coisa do outro mundo?!... 

    A “Revista Espírita”, publicada por Allan Kardec, em seu ANO VII, 1864, 

na edição 2ª., da Federação Espírita Brasileira, ano 2004, à página 118, 

traz o seguinte artigo assinado pelo Codificador: “Uma rainha médium”. 

Isto, “numa alusão perfeita ao que podemos denominar da Missão de São 

Luis IX, o rei santo de França, na atual encarnação do século XX, como um 

singelo médium da seara do Espiritismo Evangélico” (André Luiz): 

   Agora, vejamos que coisa sobrenatural: 

- Ano: 7 (VII): O mês do nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX), na 

atual reencarnação no século XX. 

- Página do artigo (“Uma rainha médium”): 118. Ou ainda: 1 + 1 + 8 = 

10. O dia do nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX), na atual 

reencarnação no século XX. 

- Ano 1864: Temos 9 (soma de 1 + 8), o mesmo mês de setembro (9) em 

que Vivaldo Filho finaliza, em 2012, a obra “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO”, Espíritos Diversos, em homenagem ao “VOLTEI”, do Irmão 

Jacob (Chico Xavier, FEB). E o 64, que representa muito bem o ano de 

1964, em que nasceu Vivaldo Filho (São Luis IX), no século XX. 

   Agora, se alguém cogitar de que o numero na página (118, que dá o 

resultado de 10) do respectivo artigo fora uma ação exclusiva dos editores 

da FEB, tentando nos desarticular o estudo e a análise dos fatos de agora, 

estarão, de maneira imprevidente e atabalhoada, em verdade, 

desmoralizando o valoroso serviço prestado pela venerável casa-máter do 

Espiritismo no Brasil. 

   Valendo anotar, que esta especifica edição do ano de 2004, da Coleção da 

Revista Espírita (em 12 volumes), publicada pela FEB, fora adquirida por 

mim naquele mesmo ano de sua publicação, a qual venho mantendo 
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despretensiosamente, sem que eu pudesse, sequer, imaginar do que 

estariam os Mentores Espirituais preparando para agora, em uma pequena 

estante de livros, de duas que possuo, em meu humilde lar em Salvador. 

   Outro dado marcante para as nossas reflexões, é que neste exato ano 

(2004) encontrei pela primeira vez, nessa atual encarnação, nas 

dependências de um centro espírita do bairro do IAPI, em Salvador, a 

querida Francisca, e logo mais a pequena Joane, a quem logo tomei como a 

filhinha adotiva de meu coração. 

   Estamos aqui diante de evidencias numerosas, e não apenas tomando 

como exemplo um ou outro dado registrado na literatura espírita e 

espiritualista. 

   Não posso, de mim mesmo, assegurar que todos irão se declinar às 

evidencias que os nossos benfeitores espirituais nos apresentaram aqui, de 

forma praticamente milimétrica e, particularmente, extraordinária, no 

entanto cremos na competência dos sérios investigadores espiritualistas, e 

mesmo materialistas, e dos nossos amigos espíritas dedicados ao estudo e 

à reflexão em torno dos temas da Vida e da Morte, que hoje, muito 

especialmente, já se encontram disseminados pela variada literatura do 

ocidente e do oriente, particularmente. 

   Tomaremos das palavras de Allan Kardec, inseridas na Revista Espírita, 

ano IX, fevereiro de 1866 (pela FEB, 2004), para formular o nosso 

pensamento: As inúmeras informações aqui apresentadas não são o 

privilégio de um indivíduo e se repetem todos os dias em diversas 

regiões do planeta, de diversificada maneira, sinais indubitáveis de 

que repousam numa lei da Natureza. 

   Despeço-me de todos agradecendo a paciência, o carinho e o incentivo, 

através de suas orações, que me chegam antecipadamente como um 

prenúncio das Bem Aventuranças Celestes, que haverão de se derramar 

sobre toda a Terra de hoje, do amanhã e de todo o sempre. 

   Que o bom Deus nos abençoe. 

 

VIVALDO P. S. FILHO 

   Notas biográficas: 

   Nicolas Camille Flammarion, mais conhecido como Camille 

Flammarion (Montigny-le-Roi, 26 de fevereiro de 1842 — Juvisy-sur-Orge, 
3 de junho de 1925), foi um astrônomo francês. Seu irmão Ernest 

Flammarion foi o fundador das Edições Flammarion1 . Foi o mais velho de 
quatro filhos. Aos quatro anos de idade já sabia ler, aos quatro e meio sabia 

escrever e aos cinco já dominava rudimentos de aritmética. Foi educado em 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Montigny-le-Roi&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1842
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Juvisy-sur-Orge&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925
http://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Flammarion&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernest_Flammarion&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Edi%C3%A7%C3%B5es_Flammarion&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion#cite_note-cultura.fr-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aritm%C3%A9tica
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Langres[carece de fontes] e começou a trabalhar com dezesseis anos de idade, no 

observatório de Paris, no departamento de cálculo de Leverrier1 . 

   Sua ruptura com os astrônomos deu-se em 1862, com a publicação do 
livro La pluralité des mondes habités1 . A partir dessa época, Flammarion 

começou a escrever livros populares de astronomia que foram traduzidos 
para diversas línguas. Uma de sua obras mais conhecidas é Astronomia 

popular, de 1880. Escreveu e editou em uma série de revistas científicas e 
astronômicas. 

   No fim de sua vida escreveu sobre pesquisas de física. Em 1883, 
Flammarion fundou o observatório de Juvisy-sur-Orge, dirigindo-o pelo 

resto de sua vida, incentivando o trabalho de observadores amadores. 
Fundou a Société astronomique de France2 em 1887 [carece de fontes]. Seus 

trabalhos para a popularização da astronomia fizeram com que fosse 
agraciado, em 1912, com um prêmio da Legião de Honra1 . 

   Em 1874 desposou Sylvie Flammarion1 . Em 1919, viúvo, ele se casou 
com Gabrielle Flammarion1 . 

   Camille Flammarion foi amigo de Allan Kardec, o codificador do 
Espiritismo. Flammarion se tornou espírita nos anos 1860 e ao pé do túmulo 
de Kardec fez um discurso de funeral em sua homenagem afirmando que o 

mesmo era "o bom senso encarnado"3 4 . A íntegra desse discurso consta do 
início de Obras Póstumas, em edição da Federação Espírita Brasileira. 

Posteriormente à morte de Kardec, Flammarion começou a se dedicar no 
aprofundamento teológico do espiritismo. As obras de Flammarion, a partir 
de então, revelam a sua visão espírita sobre questões fundamentais para a 

humanidade, como se poderá constatar pelo títulos de algumas obras que 
constam listadas na bibliografia. Em algumas delas, como "Narrações do 

Infinito", poderá ser verificada, ainda, a atuação de Camille Flammarion 
como médium. 

   O Capítulo VI de A Gênese, uma das obras básicas do Espiritismo, 

intitulado "Uranografia Geral", é a transcrição de uma série de 
comunicações à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título 
"Estudos Uranográficos", que trazem a assinatura Galileu e tiveram como 

médium Camille Flammarion5 . (Fonte: Wikipédia, em 06/06/2014). 

 

   Elias Barbosa - A cidade de Uberaba perdeu um grande homem, o 

médico psiquiatra e escritor Elias Barbosa, mas seus ensinamentos e 

exemplos ficarão na memória daqueles que tiveram a oportunidade de 
conviver com ele. Seu legado ficará gravado através de livros, artigos e 
trabalhos realizados à comunidade espírita de todo o país. 

   Elias Barbosa nasceu em Monte Carmelo, Minas Gerais, em 12 de julho de 
1934, e foi registrado como se tivesse nascido no dia 4 de agosto do 
mesmo ano. Casado durante 47 anos com Cândida Flávia, teve cinco filhos, 

Eliana, Ricardo, Luciana, Cláudio e Renato, oito netos e dois bisnetos, Elias 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Langres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Livro_de_estilo/Cite_as_fontes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urbain_Jean_Joseph_Le_Verrier
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion#cite_note-cultura.fr-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1862
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion#cite_note-cultura.fr-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Astronomia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1880
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1883
http://pt.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_astronomique_de_France
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion#cite_note-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/1887
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Livro_de_estilo/Cite_as_fontes
http://pt.wikipedia.org/wiki/1912
http://pt.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%A3o_de_Honra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion#cite_note-cultura.fr-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion#cite_note-cultura.fr-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion#cite_note-cultura.fr-1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion#cite_note-3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion#cite_note-4
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obras_P%C3%B3stumas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_Esp%C3%ADrita_Brasileira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_G%C3%AAnese
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obras_b%C3%A1sicas_do_espiritismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galileu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camille_Flammarion#cite_note-5
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foi exemplo de homem, marido, pai e avô. “Só tenho elogios a ele. Foi 

marido exemplar e pai amoroso. Um grande companheiro para todas as 
horas. Foi uma pessoa íntegra em todos os sentidos, sempre ajudando a 

família e amigos. Era muito generoso”, destaca a esposa. 

   Muito conhecido por seu trabalho no Espiritismo, desde os oito anos de 
idade já se interessava em frequentar o centro espírita semanalmente. 

Desde que aprendeu a ler, Elias Barbosa interessou-se pelos livros espíritas, 
e aos 15 anos de idade já havia lido todos os cinco livros básicos de Allan 
Kardec.  

   Ingressou na Faculdade de Medicina em 1957 e formou-se em 1962. 

Sendo professor de Farmacologia e Terapêutica Experimental, na Faculdade 
de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM), e, em 1969, começou a trabalhar 

no Sanatório Espírita de Uberaba como médico assistente, especializando-
se, a partir daí, em psiquiatria, onde atuou por mais de três décadas.  

   Foi amigo por mais de 50 anos de Chico Xavier, conhecendo-o 
pessoalmente em abril de 1955, em Pedro Leopoldo. A partir de janeiro de 

1959, quando o médium chegou a Uberaba, Elias Barbosa passou a 
trabalhar com ele nas tarefas de desobsessão, nas sessões públicas e 

organizando livros em parceria com ele, reunindo mensagens recebidas 
mediunicamente, que circulam até hoje pelo país, entre eles: Enxugando 

Lágrimas, Entre Duas Vidas, Claramente Vivos, Irmã Vera Cruz, Gabriel e 
outros, inclusive dois que contam a vida do médium, Presença de Chico 
Xavier e No Mundo de Chico Xavier. 

   Ao longo de todos estes anos ele atuou também como articulista em 

várias revistas e jornais, inclusive no Jornal da Manhã. Um dos 
compromissos do escritor espírita foi doar os direitos autorais de todos os 

seus livros publicados, em definitivo, para as editoras que os vêm editando 
todos estes anos. 

   Segundo a vice-presidente da Aliança Municipal Espírita (AME), Sônia 

Barsante, Elias Barbosa foi um grande espírita, que deixou exemplos de um 
homem de bem. Realizou trabalhos voluntários em centros espíritas como 
médico e espírita, atendendo as pessoas sempre com boa vontade, ressalta 

Barsante. “Ele engrandeceu a cidade de Uberaba, deixando marca muito 
grande com seus ensinamentos e exemplos de homem espírita-cristão. Ele 

não morreu, apenas mudou de morada.” (Fonte: Google – Elena Cunha: 
05/04/2011) 

“NESTES SEUS 150 ANOS DE PUBLICAÇÃO, TRIBUTAMOS O NOSSO 
PREITO DE GRATIDÃO A TODOS OS MENSAGEIROS CELESTES QUE 

FIZERAM, EM NOME DO CRISTO, DE ‘O EVANGELHO SEGUNDO 
O ESPÍRITISMO’ A OBRA EXCELENTE DA TERCEIRA 

REVELAÇÃO”. 

Espírito Camille Flammarion – Vivaldo P. S. Filho – Junho/2014. 
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E A Vida Continua... 

 

A Reencarnação Programada da 

Família Real de França segue no 

próximo volume # 3. 

 

 

_________________ 

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer 

falha de nivelamento das páginas ou de gramática, mas como eu não 

tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

editoração eletrônica quanto 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:                                  

“São Luis IX” (EM 3 VOLUMES). 

Vivaldo P. S. Filho                                                                

(Salvador/BA, 15 de outubro de 2019)                        

_________________ 

- 1ª. versão: 03/03/2015 (backups originais preservados & guardados). 
- Revisão visual & ampliação: 09-15/10/2019 (arquivo disponível no nosso Site Espírita). 
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A COLEÇÃO COMPLETA DA OBRA MEDIÚNICA DE                     

VIVALDO P. S. FILHO – POR ESPÍRITOS DIVERSOS! 

  

________________ 

   OS MAIS DE CEM (100) LIVROS MEDIÚNICOS (INÉDITOS), 

PSICOGRAFADOS PELO MÉDIUM VIVALDO P. S. FILHO, SE 

ENCONTRAM DISPONÍVEIS (INTEIRAMENTE "GRÁTIS") PARA 

TODOS OS COMPANHEIROS ESPÍRITAS, ESTUDANTES E 

PESQUISADORES SOBRE ESPIRITUALISMO, ESPIRITISMO E 

ESPIRITUALIDADE, E DEMAIS INTERESSADOS!!! 

   Quem desejar receber acessar ou baixar os "arquivos" (em formato 

PDF) dos livros mediúnicos de Vivaldo P. S. Filho, sem qualquer 

despesa financeira por parte do interessado, basta acessar a 

nossa Home Page:  

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

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

 

ISTO MESMO: COMPLETAMENTE GRÁTIS! 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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AJUDA! E (Com Certeza) o Céu te Ajudará 

 
Segregado no mundo, o homem chora e geme. 

E os Partidários da alegria e da felicidade com Jesus Cristo, os Espíritos 

da Luz, vertem do Mais Alto o cântico perfeito de Amor e Instrução 

mediante a sagrada atribuição da Mediunidade, na intenção de um dia, 

não muito distante, ouvirem das Alturas as vozes harmônicas dos Bem-

Aventurados da Terra, que souberam converter as suas dúvidas e 

vacilações em ofertas generosas de bondade para todos. 

A luta continua. E a Reencarnação é a porta de nossa salvação! 

Martin Luther King Jr (Espírito)                                                        

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                             

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015, às 13hs00min)  
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MENSAGENS ESPÍRITAS 

 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros encarnados na Terra: mais Amor e mais 

Carinho, mais Educação e mais Orientação, com palavras 

carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima 

de tudo, de muita Esperança no futuro, para todos aqueles 

que já se identificam com as formosas promessas de              

Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

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

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

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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Leia, estude e divulgue as obras da lavra mediúnica 

de Francisco Cândido Xavier. 

São Luis IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita – Vol. 2 
By André Luiz, Hernani G. Andrade & Canuto de Abreu 

(Salvador/BA – 1ª. versão: 03/2015) 

Revista: 09-15/10/2019. 


