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LUZ A FRENTE 

 
Pelo Médium                                                               

 

Dos Espíritos – Volume # 1                                                  

VENERANDA & EMMANUEL 

Participação do Espírito do Dr. Elias Barbosa, numa ‘Entrevista 

Inédita’ com o glorioso Espírito de Santa Isabel de Aragão                      

(A Ministra da Cidade Espiritual “Nosso Lar”: Veneranda). 
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______________________  

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

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

 

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

"O que se tem observado, até agora, 

. Este fato justifica, portanto, 
que se arquitete um esquema representativo 
desta maneira de ser, de forma a possibilitar 

jogar-se com seus dados do mesmo modo que a 
natureza usa para jogar com os dela;                         

mas sem confundi-los.” 
 

 
 

(Hernani Guimarães Andrade, "A TEORIA CORPUSCULAR 

DO ESPÍRITO”, Capítulo II, DAS BASES DA TEORIA, 

Os Componentes do Átomo Espiritual, pág. 65 –                        
1ª. edição – Editora DIDIER, Outubro de 2007.                           

(O destaque é nosso). 

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

 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

Capa Revista em 15/03/2018, embora mantendo na                        
integralidade o mesmo conteúdo do livro original que levou                           

cerca de 16-17 anos para ser concluído. (166 pág.) 

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

capacidade transmissora. 
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Assim, a bem dizer, a mediunidade é uma tarefa 

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

É que, nos tempos atuais, o Mundo Espiritual está a 

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE CURA – 
Relatos de um Médium Espírita", Organizado pelos 

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

Difusão Espírita, 1990, Araras/SP), prefaciada pelo 
Espírito EMMANUEL, em psicografia do grande e 

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

tem ele mais de 130 livros publicados, dentre os quais: 

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

os demais: de sua própria autoria mediúnica e de 
pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com 

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) este livro digital (PDF), 

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus 

(vivaldoespiritismo17.com.br) 

https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Allan Kardec e sua reencarnação futura como Chico Xavier. 

    

São Luis IX e sua reencarnação futura como Vivaldo P. S. Filho. 
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 ______ **** ______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

    

Uma das encarnações passadas do médium baiano Vivaldo P. S. Filho, 

nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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LUZ A FRENTE 

Em Lembrança dos 13 Apóstolos de Jesus Cristo (que inclui a 
heroína cristã Maria de Magdala), que continuam na lida! 

 

     

  

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 “EMMANUEL”, DE 
EMMANUEL/FRANCISCO C. XAVIER, QUE TEVE A SUA PRIMEIRA EDIÇÃO 

IMPRESSA NO BRASIL EM 1938 & “A CAMINHO DA LUZ”, TAMBÉM DE 
EMMANUEL/CHICO XAVIER, QUE TEVE A SUA PRIMEIRA EDIÇÃO 

LANÇADA NO BRASIL NO ANO DE 1939. (AMBAS PELA FEB). 
 

“Numa empreitada como a Reencarnação, seja ela programada ou 
não, sempre muito difícil para o Espírito de ser concluída com o 

sucesso devido, e mesmo desejado, em cada passada do caminho, o 
que precisamos mesmo (e nunca será demais!): é pararmos para 
pensar, questionando-nos, se estamos seguindo à frente com o 

coração tranquilo e a consciência pacificada.” 
 

Espírito J. Herculano Pires/Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 07 de julho de 2015) 
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Carmem Miranda & Janis Joplin. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual: ”Luz a Frente” (Vol. # 1), foram 

capturadas em fontes diversas da Internet e em obras da literatura 

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

unicamente, de utilidade pública, por força da Caridade, por conta do 

sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também 

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

Filho, de aferir qualquer lucro financeiro.                                                                   
 

1a versão: 11/2015 by Vivaldo P. S. Filho 

3ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 10 & 11/2021. 

   Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de Veneranda 

& Emmanuel, com Esp. Amigos, vem complementar as 

obras anteriores da lavra de Vivaldo P. S. Filho que se 

referem à atual Missão do Espírito São Luis IX (já 
reencarnado no Brasil), que à época da Codificação foi o 
Presidente Espiritual da Sociedade Espírita de Paris, 
orientando de mais perto os Serviços de Allan Kardec junto 

à Falange do . 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 10), a sua publicação em 

nosso deve ter se dado no ano de 2015, 

mas temos o backup (opcional), deste Livro (10), que 

foi preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária, somente os que 

tem as datas de 04/2016 & 11/2018, quando para o 

backup em PDF, existe em nosso acervo digital também 

com datas de 04/2016 & 11/2018, que, claro, poderão 

virem a servir para alguma conferência histórica e/ou 

doutrinária, caso isto seja do interesse de algum 

pesquisador ou pesquisadora. 
 

    
 

As capas: da 2ª. versão, de 04/2016 & da 3ª. versão, o Vol. # 1, dos                   
meses 10 & 11/2021. 

 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup opcional de 11/2018!! 

 
 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 13 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

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

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

perdoar a grande deficiência cultural, pois apesar de darmos 
o maior cuidado às revisões de texto em nossos livros (E-
books) mediúnicos, é natural que ocorra alguma falha, 
principalmente em decorrência de meu pessoal e limitado 
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conhecimento de gramática, apesar de sempre procurar 

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

 
    

   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos 
especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta  obra 
psicográfica. 
______________ 
 

   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 

singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em 
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos 
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas 
leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que 
temos recebido por meio de singelas manifestações de 
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...  
 

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por 
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meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração 

com palavras de incentivo, quando, de minha parte, peço 
que me mantenham em suas preces a Jesus, visto que a 
tarefa de qualquer medianeiro, pelo menos nos arraiais do 
Espiritismo, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário caminho 
aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa da 
Cristandade, todo trabalho na mediunidade orientada em 
Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier deverá ser 
invariavelmente “gratuita”. 
 

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa que 
se diga em pleno labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si 
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, como 
se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à disposição 

das criaturas simplórias da Terra quando se diz respeito ao 
nosso serviço junto aos Seres Celestiais. 

_______________ 
    

   Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico 
Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35 
& 36, Editora LEEPP, Uberaba-MG, do ano de 2007). 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não se 
espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas 

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

...Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos 

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

muitas delas como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora 

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores 

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

preparados”, farão críticas, salvaguardando André Luiz... 

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

ocorrida em Uberaba/MG, em 03 de fevereiro de 2011). 

Extrato do Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”,                                                  

por Vivaldo P. S. Filho. (Obra digital, em PDF, com 166 págs.). 
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___________ 

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

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

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão, co-

produzido por ele mesmo na TV Itapoan (SBT Bahia), em 

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

sensibilidade de sua presença sempre segura, sóbria e 
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sábia, embora muito simples e muito amável!) –, nos orienta 

que o caráter de “novo”, aqui apresentado pela nossa 

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

   O Espírito André Luiz, que é um dos nossos mais graduados 

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como o célebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as 

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO INVÍSIVEL, 
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não desconsiderando que os Espíritos infelizes e altamente 

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

não, E REAFIRMA-NOS QUE O CARATER DE  “NOVO”, agora 

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

 ___________ 

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

grifos são nossos). 
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   Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta 

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

Amor”, já nos apontamentos finais, quando, por nossa vez, 

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

   (...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da 

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes (Cap. 1, item 

16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 -  Araras/SP), que nos 

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

da Espiritualidade, que ora nos assiste e transmitem-nos as 

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

números, por exemplo: a criação do mundo em 7 dias, o sonho 

de José com as 7 vacas magras e 7 gordas, o perdão deve ser 

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

dezessete vezes, etc. Até que ponto se pode crer na presença 

dos números em nossas vidas? R – A numerologia deve trazer 

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

ciência para o domínio de nossos conhecimentos. (...). Nota do 

médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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_______________ 

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

Espiritualismo, que são os Cristãos afeiçoados ao 
Espiritismo, se encontram ainda tão fervosoramente 
ligados, por sentimento de volupia, aos interesses da 

materia carnal. Cremos, que os tempos são outros!... Ou 
procuramos cumprir as nossas tarefas e deveres diante do 

Cristo Amado, ainda hoje, ou seremos obrigados, por 
força da Divina Lei, a seguir, às sós, por caminhos 
tremendamente obscuros, e terrivelmente sofridos. 

– Espírito Neio Lúcio                                           
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                        

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

Se desejas realmente ser fiel a Deus, cuida de ti primeiro. 

Cada ser, como cada Criatura do Pai, sorve da vida cada 

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                       
(Salvador/BA, 13 de novembro de 2012) 

_______________ 
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na 

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

laços nobres e dignos que os aguardam na Vida Superior, para a 

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

(André Luiz/Chico Xavier, “AÇÃO E REAÇÃO”, cap. 2, COMENTÁRIOS DO INSTRUTOR, 2ª. 

edição especial – 1ª. Reimpressão, FEB, 2008). 

   Nota: Mesmo antes da desencarnação, tal ocorrência pode acontecer. A 

lembrança espontânea de vidas passadas, e mesmo por sugestão hipnótica, já é um 

fato extensamente difundido no meio espiritualista e científico da Terra. (O grifo no 

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

 “O estudo acurado das leis que regem o Mundo dos Espíritos trará a 

cada um de nós, sem exceção, a ciência, senão perfeita, pelo menos, 

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

processos reencarnatórios na esfera de nossas ações na Terra...” 

– Espírito Allan Kardec/Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

e não especulativa. Para combater as teorias do Espiritismo, não basta, 

pois, dizer que são falsas: é preciso opor-lhes fatos, cuja solução ele 

fosse impotente para dar. E mesmo neste caso ele se manterá sempre no 

nível, porque será contrário à sua essência obstinar-se numa idéia falsa, 

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

apresentar-se, pois não tem a pretensão de ter chegado ao 

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

(Allan Kardec, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1, janeiro de 1866, 1ª. edição, FEB, 2004) 

Nota: O grifo no texto de Allan Kardec é nosso. 
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As Obras Básicas do Espiritismo: constitui-se por cinco livros. 

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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

 

Vivaldo Filho (São Luis) & Maria Isaura (Branca de Castela)  

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

Maria Isaura Campos Cabral                                                                            
(A Reencarnação da Rainha Branca de Castela) por tudo de bom 

e de generosidade que nos lecionou durante a minha atual 
existência, quando no ano de 2017 completei 53 anos de idade. 
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                 Século XIII                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria Isaura 

C. Cabral é mesmo de assombrar! Os amigos não acham?!...  

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

 
 

Minha amada mãezinha Maria Isaura, quando do comecinho da 
pandemia de covid-19, no primeiro semestre de 2020, aqui em                  

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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_________________ 
 

O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

“Numerologia Espírita” 

 

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

    

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de 

maneira cientificamente racional e lógica.  
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   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, 

com a devida adaptação para este Livro de Veneranda & 

Emmanuel com Espíritos Amigos. 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 
 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida 

Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr. 

Carlos A. Baccelli, que, além de ser um respeitado 

médium psicografo, de Uberaba/MG, é também, senão 

um dos maiores, o maior de todos os biógrafos do Cisco 

de Deus: Francisco C. Xavier.  
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PRIMEIRA PARTE 

dos 
__________

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

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

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Abel Gomes reencarnou no dia 30 de dezembro de 1877, na antiga cidade de 
Conceição do Turvo em Minas Gerais, atualmente conhecida como cidade de 

Salvador Firmino, e desencarnou em Astolfo Dutra, também no estado mineiro no dia 
16 de agosto de 1934. 

 

O livro Depois da Morte de Leon Denis foi um dos livros importantes que contribuíram 
para a sua conversão, porém, foram os estudos profundos trazidos por Allan Kardec 

que alteraram sua maneira de enxergar a vida e suas causas, fazendo-o dedicar-se de 
corpo e alma a fé inabalável. 

 

Abel Gomes - Rádio Boa Nova (radioboanova.com.br) 

https://arquivorbn.radioboanova.com.br/memoria-espirita/teste-memoria/
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Apresentação # 1: O Estudo 
 

___________________ 
 

 

 

O cientista sério e consciente, sob pena de cometer 

gravíssimo erro diante da Humanidade inteira, e da 

sua própria consciência, jamais poderá 

desconsiderar qualquer hipótese de estudo e 

investigação, diante do que se desdobra a frente 

dos seus olhos e sentidos, de maneira 

aparentemente desconhecida... 

A sua meta, deverá sempre se pautar pela busca 

incansável e franca da Verdade, onde quer que ela 

esteja ou de que forma ela se apresente.  

– Abel Gomes (Espírito)                                

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                              

(Salvador/BA, 14 de março de 2015)  
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___________________ 
 

Nota do médium em 18/10/2021: 

 

    Quando eu comecei a realizar a sua Revisão, me 

sentir logo (muito!... rsrs...) acinoso para tocar também 

a sua Ampliação, então, foi quando eu percebi o querido 

Abel, não se fazendo de togado para mim (risos), pela 

sua condição de Espírito mais ou menos Elevado, 

entrando novamente em cena para me ajudar a compor 

mediunicamente a sua excelente reflexão em torno do 

Estudo que, eventualmente, venhamos a realizar por 

conta de nossa empolgante tarefa pelo Espiritismo, por 

exemplo, já que não podemos perder de vistas que, 

, nem Allan Kardec e em o 

amado Chico Xavier disseram coisa alguma que se 

referisse a alguma finalização, de sua parte, do que eles 

fizeram com a ajuda dos Espíritos de Luz...  

 

A série clássica norte-americana dos anos de 1960: “Jornada nas 

Estrelas”, que, como diria André Luiz, pelo Chico Xavier, em 

relação às ficções cientificas, ‘antecipa o nosso futuro’. 
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, seja no 

que diz respeito ao nosso próprio campo material ou 

ao Plano dos Invisíveis, estamos tão somete dando 

os primeiros passos, na lembrança de que temos pela 

frente a Eternidade inteira, para Estudar, Aprender & 

Ensinar!!... 

   Não é mesmo?!... 
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Apresentação # 2: O Mestre 
 

___________________ 

 

    Meu irmão e minha irmã! 

   Se já te comportas como um verdadeiro Homem 

ou uma verdadeira Mulher de Bem, compreendes, 

caro irmão e minha estimada irmã em Cristo, que 

necessitas, também, de vivenciar a pureza real das 

inúmeras “imagens” que jogas diante de ti, e dos 

teus irmãos e irmãs de seda carnal, logo à frente, por 

dentro de si mesmo e de si mesma. 

   Sob hipótese alguma, não podemos viver uma 

realidade sincera, sem que, necessariamente, 

iluminemos o próprio coração e a vida como um todo 
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com tudo aquilo de Bom, e verdadeiramente Belo, 

que, eventualmente, mostramos, ou apresentamos, 

por meio de ações supostamente caridosas. 

   A Verdade de Deus, minha gente, não 

compactua, de forma alguma, com a esperteza do 

vosso mundo terreno, que geralmente atormenta os 

corações indefesos e sofridos com imagens que 

somente tem a ver com vida exterior, geralmente tão 

fácil de iludir-nos. 

   Sejamos, sim, prudentes, como o Cristo Amado 

nos ensinou. 

   Mas, também, sejamos muito simples, ou seja, 

verdadeiramente honestos, como Ele nos orientou e 

nos exemplificou por meio de uma existência pura, 

sem aquelas pretensões que o orgulho e o egoísmo 

mantem vivas somente nos corações daqueles e 

daquelas de nós que vivem e se nutrem das mentiras 

e dos enganos de Mamon. 

   Se podemos afirmar com segurança que somos um 

mestre ou um professor de alguma coisa, visto que a 

vida nos evoca a alma a passar para a frente o que 

vamos Estudado, Aprendendo, e Ensinando, não 

podemos nos esquecer da figura máxima do Senhor, 

que opera por nós no Amor e na Instrução!!... 

 – Allan Kardec (Espírito)                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                           

(Salvador/BA, 27 de julho de 2015, às 05hs49min) 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 47 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

   Nota do médium: Segundo nos informaram os 

Amigos Espirituais que generosamente me Dirigem as 

Faculdades Mediúnicas, o inesquecível Codificador do 

Espiritismo, Allan Kardec, fora, também, 

, que, mesmo estando reencarnado, comandava 

a tarefa grandiosa de Jesus Cristo, junto às inúmeras 

Falanges de Espíritos de Luz, sempre subordinado aos: 

.  
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 25 anos de tarefas na Seara de Jesus (1996-2021), e com mais 
de 100 livros (e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,                                   

na lembrança Evangélica do:                                                                                        

“DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”                                                                                                                                                                                        

www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Apresentação # 3: O Médium 
 

___________________ 
 

Apresentando a Benfeitora... 

   Que poderia dizer o vaga-lume acerca das 

irradiações maravilhosas do grande astro solar, que 

cumpre a sua tarefa humilde de levar a luz aos 

corações humanos e à toda a Natureza do planeta em 

que vivemos temporariamente, sem antes meditar 

na singeleza de sua própria condição de insignificante 

tarefeiro da causa do Senhor, meditando, ainda, no 

quanto está longe de compreender, de maneira mais 

íntima, a grandeza dos anjos que habitam a formosa 

esfera solar?!... 

   Na minha condição de amigo sincero desta grande 

Trabalhadora das Altas Esferas, apenas tenho a lhe 

dizer: muito obrigado, minha venturosa Irmã, por 

tamanha felicidade em me permitir manter contato 

fraterno e muito acolhedor com a sua maravilhosa 

personalidade espiritual, que, no decorrer dos anos e 

dos milênios, sobre a face da Terra ou nas 

imensidões do Infinito, tem proporcionado a todos 

nós muitas alegrias e conforto através de sua alma 

simplória e bela, repleta de paz e formosa ternura, 

desejosa de estar sempre servindo à causa do Cristo 

de Deus na condição de humilde serva, a acolher aos 

mais necessitados e, verdadeiramente, carentes de 

amor e proteção, carinho e incentivo, pela sua alma 

generosa, para que todos e todas venham a cumprir 
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o mandamento primeiro, o “de amar a Deus sobre 

todas as coisas”, patrocinando assim, na alma das 

criaturas, o desejo de completar a vontade do Pai, 

“amando-nos uns aos outros”, como somos amados 

pelo Excelso Senhor, Jesus de Nazaré. 

   Nestas linhas, procuramos humildemente, e ao 

máximo, extrair o melhor de nossa querida Amiga 

Espiritual, acolhendo em nosso coração o desejo 

sincero de dar o melhor de nós próprios, na condição 

de médium insipiente e muito insignificante, porém 

com o desejo ardente de dedicar todo o nosso amor 

e todo o nosso esforço ao trabalho de recepção da 

Venerável Mentora, já conhecida de nossa história no 

Espiritismo, e fora dele, pelas mãos abençoadas, 

quão grandiosas, de Francisco Cândido Xavier, ou 

mesmo pelas incontáveis biografias acerca de sua 

mais notável reencarnação, na personalidade da 

. 

   Sendo assim, entregamos o presente trabalho aos 

amigos leitores na esperança de que venham a se 

iluminar com as suas palavras de luz e sabedoria, de 

amor e caridade, versada no mais puro Cristianismo, 

segundo o pensamento de Allan Kardec. 

   Muita paz a todos e todas, com boa leitura e boa 

reflexão. 

Vivaldo P. S. Filho 

(Salvador/BA, 27 de junho de 2013, às 22h50min) 
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_______________ 

Nota do médium em 18/10/2021: 

   Por esta época, eu não tinha qualquer noção que ela 

também havia sido a encarnação de Maria, A Santa Mãe 

de Jesus Cristo, como nos foi Revelado alguns anos mais 

tarde, e assunto que veio a ser tratado em Livros mais 

recentes de nossa lavra mediúnica. 

                                                                                

O nosso Livro de # 139. 
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Um dos Espíritos de Luz que Orientaram os 

Trabalhos Mediúnicos de Chico Xavier. 
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Apresentação # 4: A Benfeitora 
___________________ 

 

A Mensagem de Amor de Veneranda 

   Meus filhos e filhas queridos! Que a bendita mão do 

Senhor desça sobre as vossas cabeças a lhes iluminar 

o cérebro e a mente, o coração e o sentimento, para 

que, nutridos pelo Grande Amor, sejam partícipes e 

realizadores da Sua Soberana Vontade: que é a de 

implantar nos corações de toda Humanidade, a 

saúde, a paz, e a profunda caridade fraternal de uns 

para com os outros, conduzida e praticada, por cada 

um, em particular, na direção todos os desesperados 

do caminho, que, sedentos de auxílio, do nosso 

apagado auxílio, haverão de emergir das catacumbas 

de si mesmos para tomarem o rumo do Grande 

Porvir, o Reino do Deus Absoluto. 

   Procuramos, nestas poucas linhas, alinhavadas em 

palavras de profundo amor ao Cristo Amado, trazer 

aos queridos amigos e amigas do orbe carnal não 

apenas a nossa modesta compreensão pessoal de 

assuntos variados e que tem intrigado o coração 

humano e lhe chamado a atenção para as graves 

questões que afligem a alma de todos os homens e 

mulheres, encarnados e/ou desencarnados, mas, e 

principalmente, o entendimento real, segundo o 

pensamento de Allan Kardec e o de Francisco C. 

Xavier, das verdades imortais, consultadas a partir 

do grande livro do Espírito Eterno, tal qual elaborado 
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pela Consciência Divina para cada um de nós, os 

herdeiros de sua Augusta Previdência. 

   Tomamos como um princípio básico destas nossas 

despretensiosas reflexões, a sincera gratidão que 

todos devemos ter à Nosso Senhor, para, logo a 

seguir, traçar algumas poucas linhas em forma de 

simples meditações para que não pairassem dúvidas, 

pelo menos em relação aos nossos leitores amigos 

que sintonizam com o Pensamento do Cristo, a 

grande verdade da vida: !..., entregando-

nos a ele, sem resistências, e sem formalismos de 

qualquer natureza, apenas, e unicamente, com o 

desejo apaixonado de contribuir com a causa santa 

de Renovação do Mundo terreno, primeiramente pela 

pacificação de nós mesmos. 

   Aproveitamos o momento, também para agradecer 

a contribuição generosa de nosso querido e eminente 

médico desencarnado, o , que 

aprouve de se afastar, mesmo que temporariamente, 

de suas elevadas responsabilidades no Mais-Além, 

para que, na condição de Entrevistador humilde e 

sincero, nos deleitar com as suas perguntas 

inteligentes e bem intencionadas, operando, assim, 

uma maior interação entre o nosso simplório 

pensamento, como dissemos mais acima, como um 

pálido reflexo do Pensamento Maior, que tem sido 

elucidado com justeza e sabedoria pela Doutrina 

Consoladora, e o desejo dos amigos e amigas 

leitores em aprender mais, e de compreender 

um pouco melhor, . 
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   Sendo assim, esperamos ter contribuído de alguma 

maneira, mesmo que singelamente, para que cada 

um de vocês, meus amados e minhas amadas da 

Terra, possam beber um pouco mais da água bendita 

do Cristo de Deus, tendo sempre em mente o valor 

profundo, e verdadeiro, de Suas misericordiosas 

palavras, no que toca ao sentimento e ao respeito 

que devemos devotar de uns para com os outros, 

forjadas no mais perfeito amor, na mais completa 

justiça, e na mais sincera caridade. 

   Muitas alegrias a todos e todas, desejando ainda 

que sejamos, hoje e sempre, o fiel divulgador das 

Verdades Eternas. 

   Deus conosco. 

 

Veneranda (Espírito)                                                               

(Salvador/BA, 30 de junho de 2013, às 10h00min) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

antigos, quanto aos novos, leitores que a querida Entidade Veneranda 

usa de um pseudônimo (no Livro: , André Luiz/Chico 

Xavier, pela FEB), já que, por intermédio da faculdade mediúnica de 

Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, a mesma, se 

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

Portugal, como consta da obra espírita: “ISABEL – A mulher 

que reinou com o coração”, autoria de Maria José Cunha (Editora 

Vinha de Luz, Belo Horizonte/MG, 2012). 

   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os católicos como a 

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

pelo maravilhoso, e único feito, da transfiguração de pães em 

rosas.  

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

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi a reencarnação de 

Isabel, a prima de Maria (por uma Reencarnação “Múltipla” com 

esta mesma!), e mãe de São João Batista. 

_______________________ 

   

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

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

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

http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Julho
http://clicaeveja.blogspot.com.br/2012/07/aparicao-de-jacarei-spbrasil-livro.html
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_________________ 

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

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

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

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

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

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

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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Um dos Espíritos de Luz que Orientaram os 

Trabalhos Mediúnicos de Chico Xavier. 
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Apresentação # 5:                               
 

___________________ 
 

Emmanuel 

   Quem teria dito que o Espírito, durante a sua 

reencarnação, seja na Terra Material ou nas suas 

Dimensões Espirituais, estaria, irremediavelmente, 

acrisolado em seu temporário corpo “material”?!... – 

Por este Lado também estamos subordinados às Leis 

da Matéria, certamente que aquela que diz respeito 

ao osso campo rarefeito de manifestações atômicas, 

por isso, que não devemos estranhar quando os 

Espíritos libertos façam algum tipo de menção ao 

modo material que vivem, já que Logo Acima temos 

aqueles Seres que são menos materiais ou vivem de 

forma menos material do que aqueles e aquelas que 

estão a retaguarda da Evolução, onde quer que 

estejamos, aliás, Allan Kardec já fez referência a este 

assunto!..., mas todos e todas vivenciado existências 

mais ou menos materializadas em relação ao que 

deixou para trás ou irá encontrar Mais Acima!!... 

   - Um absurdo pensar assim! 

   - Sim, somos seres Interdimensionais. 

   Provando, que pouco, ou quase nada, ainda 

sabemos em relação aos grandes mistérios que 

envolve as intrigantes, quão muito curiosas, 

conexões existentes nas comunicações Entre Os Dois 
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Planos da Vida, o material e o espiritual, mais uma 

vez, está de volta ao generoso palco da vida, e das 

preciosas experiências psíquicas, o Grande Educador 

Emmanuel, que, na posição do servidor honesto, e 

humílimo, do Senhor, traz mais algumas de suas 

encorajadoras e belas reflexões, assinaladas com a 

sabedoria que cabe a cada Bom Servo do Cristo, e 

que, mediante a limitada competência do médium 

reencarnado, o nosso muito querido amigo Vivaldo, 

procura realizar o melhor ao seu alcance, no 

interesse, sempre sagrado, de servir e amar a todos 

e a todas mais do que ser amado. 

  Com o coração enternecido de alegria, deixamos a 

este devotado Benfeitor a incumbência de instruir e 

esclarecer, de educar e orientar, aos queridos leitores 

com o seu pensamento sempre voltado para o Cristo 

de Deus, e para a sua Doutrina de Amor e Caridade: 

no Espiritismo. 

   Sejamos todos e todas fiéis e atentos alunos deste 

amoroso Mestre, que hoje se encontra reencarnado 

e aguardando o momento mais adequado para que o 

seu Espírito, mediunizado por nós, possa se insurgir 

contra a tremenda maldade humana e vencer, com 

Jesus, para a alegria de nós todos. 

   Muita paz. 

Isael de Aragão (Espírito)                                                               

(Salvador/BA, 29 de dezembro de 2012) 
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_________________ 

Nota do médium em 18/10/2021: 
 

   Uma coisa que me deixou surpreso, foi exatamente a 

data que esta Mensagem foi psicografada, já que eu não 

lia este Livro há muitos anos, visto que eu venho me 

dedicado à produção de outros Livros, ou seja, ela foi 

providenciada por Veneranda em 2012, enquanto que o 

trabalho somente veio a ser completado e pulicado, 

mesmo que de maneira virtual, em nosso Site Espírita 

no final do ano de 2015, o que me faz agora recordar 

do enorme esforço que eu tive de fazer (fisicamente e 

mentalmente) para poder psicografar durante o dia, e 

muitas vezes pela madrugada a dentro, e isto sem saber 

ao certo se, em algum dia, eu conseguiria fazer as 

Revisões & Ampliações que certamente haveriam de 

serem feitas, por mim ou por uma outra pessoa de minha 

confiança, e da dos meus Guias Espirituais.  
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Sandra Dee (Bayonne, 23 de abril de 1942 — Thousand Oaks, 20 de 
fevereiro de 2005) foi uma atriz norte-americana. 

Dee iniciou sua carreira como modelo e passou a atuar em filmes como atriz. 
Famosa por suas atuações em papéis de personagens literários arquetípicos, 
Dee ganhou um Golden Globe, em 1959, como atriz revelação do ano e uma 
das novatas mais promissoras e, por muitos anos, seus filmes permaneceram 

no gosto do público. 

 

Sandra Dee – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bayonne
https://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1942
https://pt.wikipedia.org/wiki/Thousand_Oaks
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2005
https://pt.wikipedia.org/wiki/Norte-americana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Golden_Globe_Awards
https://pt.wikipedia.org/wiki/1959
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sandra_Dee
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Apresentação # 6 – A Amiga (I) 
 

___________________ 
 

Vida Pretérita e Futura:                                                

O AMOR SEM IDADE! 

 

Uma verdadeira história de amor jamais se apaga 

no tempo!... 

Cada experiência nossa, tanto na luz da paz e na 

benção do carinho quanto nas sombras da 

perversidade e na desdita da leviandade, temos, 

invariavelmente, à nosso favor, A Suprema 

Misericórdia de Deus, que nos oferta, a cada 

passo de nossa caminhada reencarnatória, tanto na 
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Terra dos mortais quanto na Imensidão dos 

Universos Infinitos, sempre, e cada vez mais, 

generosas oportunidades de crescimento e 

autorrealização, a partir da proposta primeira de 

Sua Lei: a de amarmo-nos uns aos outros como 

o Cristo nos amou!... 

O AMOR!... Este belo patrimônio do Espírito Eterno, 

nos guia, desde o nosso nascimento, e nos guiará 

até o final dos tempos, quando o Pai decidir, por Si, 

se haverá alguma necessidade de derrogar as suas 

Leis, tão perfeitas quanto Ele mesmo!... 

Sim, porque se existe alguém capaz de modificar o 

que Deus criou, este alguém, ou Ser, somente será 

Ele mesmo, cabendo a Ele, e a mais ninguém, 

modificar o que temos a nosso favor, a Lei de Amor, 

Justiça, e Caridade, que se nos dá condições de 

liberdade para agirmos livremente pela vida, por 

outro lado, também nos imputa a responsabilidade 

perante todas as nossas ações, no bem ou no mal, 

dando-nos o bafejo da relativa liberdade, segundo a 

capacidade que cada Espírito tem de se evolver com 

o Bem Maior quanto o de se aprisionar no 

despenhadeiro da maldade.  

Precisamos amar a toda hora, a qualquer dia, e a 

todo instante, para sermos felizes de verdade!! 

– Sandra Dee (Espírito)                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 02 de julho de 2015) 
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   Nota do médium: Somente no dia 02 de agosto de 

2015, por volta das 21hs00min, é que tomei 

conhecimento de que esta Mensagem havia sido 

transmitida pela linda , pois, até então, eu 

acreditava que tinha sido a nossa bondosa benfeitora 

Veneranda (risos). 

   Segundo Veneranda, isto ocorreu para que não nos 

emocionássemos em demasia com a presença desta bela 

Criatura Espiritual, que tanto nos deixara felizes por seus 

trabalhos cinematográficos de Hollywood, sem contar 

que ela, Sandrinha, tem uma postura um pouco diferente 

das demais Entidades Amigas que eu tenho psicografado 

(risos de Sandra Dee!)... É que ela, na verdade, é meio 

intempestiva, embora também seja muito romântica e 

afetiva, carinhosa e meiga (pelo menos para com 

aquelas pessoas que ela realmente confia!), ou seja, 

costuma falar o que vem na telha!... risos...  

__________ 
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   Apesar de ser um Espírito Amigo (a), não se 

contenta em “fazer média” com o médium ou com quem 

quer que seja... e, em muitas ocasiões, acaba se 

metendo em encrenca, e deixando os seus Benfeitores 

da Vida Maior de “saias curtas”!... 

   Podemos dizer, que Sandra é um Espírito irreverente, 

e muito audacioso. 

   O seu olhar é cativante, penetrante mesmo, parecendo 

que está nos descortinando a própria alma, já o seu 

lindo sorriso é mesmo de entusiasmar qualquer coração 

afeiçoado ao amor e ao romance. 

   Uma linda criança, podemos assim dizer, ao mesmo 

tempo em que se apresenta como uma bela mulher, 

jovem, jovial, e farta de alegria cativante. 
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 O Espírito André Luiz 
 

Pseudônimo utilizado pelo Espírito do Dr. Carlos Chagas, nas 

obras de sua própria Autoria Espiritual, pelo incomparável médium 

da Caridade Francisco C. Xavier. 
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Apresentação # 7 – O Mentor  
 

___________________ 
 

Algo sobre o Educador 

   É com a imensa alegria no coração, que me faço de 

apresentador das páginas que compõem o presente 

e mais novo trabalho do querido Benfeitor, agora, 

ele, na condição do Autor singelo e, eu mesmo, na 

posição do um anfitrião muito bisonho, que, mesmo 

incapacitado de recorrer aos préstimos pessoais para 

tal façanha, aprouve a nos 

conceder tal graça. 

   O Amigo e Instrutor Emmanuel, mesmo estando na 

atual condição de Espírito reencarnado, apesar das 

inúmeras peripécias que envolvem os variados 

aspectos da Emancipação da Alma, não se furtou, 

aliás, como não poderia ser diferente, à condição do 

fiel Educador do Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, para se desprender, mesmo que de uma 

maneira temporária, do seu novo envoltório carnal 

para nos trazer aquele “um algo mais” do seu 

impressionante acervo de verdadeira Cultura-Cristã, 

para que pudéssemos, todos juntos, os encarnados e 

os desencarnados, saciar a nossa extrema de amor e 

de paz, de esperança e de fé, de caridade verdadeira 

e de uma fraternidade universal, quando, por suas 

palavras carregadas de profunda confiança no Cristo 

Generoso, encontrássemos mais uma oportunidade 
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de envergarmos a “túnica nupcial”, sob as claridades 

da Imortalidade Superior. 

  Estejamos certos, de que tanto ele, quanto nós 

próprios, mantemos total confiança em todas e em 

todos os verdadeiros espíritas, que, com o necessário 

desprendimento, haverão de construir, desde já, os 

alicerces seguros da Nova Geração. 

   Por outro lado, não podemos nos esquecer de que 

um contato mais íntimo com a dor humana, faz com 

que meditemos na nossa tremenda pequenez diante 

do Universo.  

   Portanto, caros irmãos e irmãs, se não fizermos a 

nossa parte, em termos de compreensão e de 

tolerância para com as faltas alheias, procurando, 

antes de tudo, "ajudar e servir" a quem está caído 

diante de nós mesmos, seja materialmente ou seja 

moralmente, é de todo certo que não conseguiremos 

marcar, sequer, um passo adiante na nossa própria 

Evolução Espiritual.  

   Filhos e filhas queridas do meu pobre coração, não 

somos apenas Seres-Interdimensionais, somos 

também: Seres-Interdependentes! 

   Boa leitura e que a paz esteja com todos. 

 

André Luiz (Espírito)                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 16 de janeiro de 2013) 
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_______________ 

Nota do médium em 20/10/2021: 

   Segundo André Luiz, sermos uma pessoa tolerante e 

compreensiva para com o nosso irmão e irmã de senda 

terrena, que por, algum motivo qualquer, continua se 

mantendo na retaguarda do seu progresso Espiritual, 

absolutamente que não quer dizer que devamos de 

maneira ininterrupta ficarmos, como que, aguardando a 

sua boa vontade em nos seguir os eventuais exemplos e 

propósitos de nos melhorarmos como criaturas imortais 

que todos somos, visto que o próprio Senhor da Vida já 

sentenciou-nos: “Se alguém quer vir após mim, a si 

mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.” 

(Mateus 16:24). 

   Temos LUZ A FRETE. 
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O Espírito Emmanuel (Reencarnado) 

 

Pseudônimo utilizado pelo Espírito Padre Manuel da Nóbrega, 

também conhecido como o senador romano Públio Lentulos 

Cornelius, à época de Cristo, nas obras de sua Autoria Espiritual, 

pelo incomparável médium da Caridade  

Francisco C. Xavier. 
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Apresentação # 8:  
___________________ 

 

A Mensagem de Despertamento de Emmanuel 

   Meus filhos e filhas amados!  
 

   Pedimos, mais hoje do que antes, que as bênçãos 

do Todo-Misericordioso recaiam sobre cada uma 

de suas Criaturas do Mundo, estejamos encarnados 

ou desencarnados, pois, se temos coragem para 

pedir bênçãos e luzes, paz e tolerância, para nós 

mesmos, por qual motivo não haveríamos de rogar 

da Providência Divina tolerância e paz, luzes e 

bênçãos, para os nossos irmãos e irmãs que se 

encontram, assim como nós mesmos, em grande luta 

sobre a face obscura do Mundo Material, ou em suas 

Dimensões do Astral, cada qual objetivando a sua 

própria libertação... 
 

   Sim, esta palavra (Libertação!), é a base para o 

nosso despertamento para a Vida Superior do 

Espírito, a qual todos e todas nós, invariavelmente, 

buscamos, mesmo que ainda estejamos vivenciando 

uma existência totalmente, ou quase isso, voltada 

para a matéria carnal. 
 

   É verdade, que se o Homem de Bem passa a 

conviver com os Santos e os Anjos, por sua própria 

conduta exemplar, não podemos desconsiderar, que, 

até mesmo, os ateus privam desta graciosa benção, 

já que, mesmo eles, desconhecendo a existência de 

um Deus, como nós já a conhecemos, procuram 

contribuir com o seu quinhão de boa vontade para a 

melhoria do mundo social e comunitário, científico e 

cultural, político, administrativo e/ou governamental, 
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em que transitam, quando naturalmente que estão 

aptos a sintonizarem automaticamente com as 

Forças Sublimes da Eterna-Luz. 
 

   Entretanto, não poderemos desconsiderar o poder 

supremo da cariciosa ternura que é vertida de um 

coração todo forjado 

, que haverá de lhe estender 

a face divina pelas portas da desencarnação, seja 

hoje ou daqui a cem anos, e que vai muito além da 

imaginação limitada dos amigos e amigas que 

vagueiam no plano de sombras terrenas apenas se 

limitando aos condicionamentos da sua acanhada 

matéria carnal, ou priorizando-os, embora, no seu 

meio social, familiar, e profissional, mantenham uma 

postura de “pessoas espiritualizadas” e devotadas à 

pratica da caridade. 
 

   Nunca poderemos privar estes nossos irmãos e 

irmãs, em fuga da realidade, dos nossos sentimentos 

mais reais e mais sinceros, mais devotados e mais 

fiéis ao Senhor, visto que se não aceitam a realidade 

de Deus hoje, como já aceitamos, pelo bem que já 

praticam, estão muito próximos de aceitarem!!... 
 

   E se outros estiverem, hoje, em tormenta moral, 

desconsiderando as nossas muitas advertências 

amorosas, movidos que se encontram, unicamente, 

pelo capricho e pela vaidade, pelo orgulho e pelo 

despeito, vivendo a vida dos déspotas e dos egoístas, 

que fazermos, então?!... 
 

   - Orar. 
 

   - Orar muito. 
 

   - E orar cada vez mais! 
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   Como numa destas situações a que foi levado o 

nosso médium “alado” (risos do querido ! 

– Nota do médium em 21/10/2021: Aqui, o grande 

Mentor de Chico Xavier faz uma pequena lembrança 

ao Livro de # 4, que traz uma intrigante experiência 

que eu tive ao verificar: 

, num 

fenômeno misto e maravilhoso de clarividência e de 

efeitos físicos!!), que mesmo reconhecendo a grande 

dificuldade que haveria de lhe partir o coração terno 

e amoroso, pediu forças à Deus e movimentou as 

suas energias santificadas no serviço de auxílio à 

alma querida e necessitada da , a sua 

doce e encantada Esperança..., enfim, o resultado, 

evidentemente, não poderia ter sido outro. 
 

   - Amofinou-se. 
 

   - Constrangeu-se. 
  

   E “quase perde os sentidos”, varado pela decepção, 

motivado pela dor da humilhação, e pela angústia de 

verificar, em vida, que a “morte” moral anda nos 

espreitando o Espírito, a cada momento do caminho, 

tenhamos sido no passado das reencarnações:  
 

   - Um mártir. 
 

   - Um verdadeiro homem de bem. 
 

   - Um santo. 
 

   - Ou até mesmo um Anjo! 
 

   Diante disto, que fazer, então?!... 
 

   - Amar. 
 

   - Amar muito. 
 

   - E amar cada vez mais. 
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   Uma história romântica se iniciou... 
 

   Mas, o seu final ( ), só será 

possível entrever caso, cada uma das partes, deste 

lindo par de pombos encantados, estiver mais 

consciente da grande falta que um faz para o outro, 

seja nesta atual encarnação quanto na Eternidade.  

______________ 
 

   Nota do médium: O querido Emmanuel explica, 

por minhas faculdades psíquicas:  
 

  - Para cada um de nós, estejamos encarnado ou 

desencarnado, não existe montanha que não possa 

ser removida de nosso caminho. Sempre com algum 

esforço e determinação, todo Espírito será capaz de 

mudar o rumo de seu destino.  Se está infeliz em 

dado momento, poderá naturalmente transfigurar as 

dificuldades em oportunidades preciosas, sempre 

muito felizes, de aprender e construir, sempre em 

benefício de si mesmo e do mundo que o cerca. 

Podemos assegurar, que não há bem algum que não 

possa ser feito, como não tem mal nenhum que não 

possa ser evitado. 
 

   ______________ 

   Pensemos bem nisto. 
 

   Uma hora perdida, que seja, na contagem do 

Tempo de Deus, seja aqui na Terra, onde eu vivo a 

minha experiência juvenil, ou por entre as Estrelas 

do Infinito, para onde partiremos todos e todas, após 

termos cumprido bem as nossas tarefas individuais e 

coletivas, no encontro fatal com a nossa própria 

consciência, poderá custar, a cada um de nós, 

muitos séculos e milênios de dor, de sofrimento, de 

angústia, e de muito arrependimento... 
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   Ah! Quanta beleza existe neste doce sentimento: 

Arrependimento?!!! 
 

   Para ele, para as claridades do arrependimento, 

todas e todos nós, sem distinção, haveremos de 

seguir, , mais ou menos 

conscientes, e mais ou menos arrependidos! 
 

   Se podemos dizer que “devagar e sempre” é um 

bom ritmo... 
 

   Também, podemos afirmar que o “tempo” será 

sempre o nosso mais fiel conselheiro. 
 

   Só não podemos nos esquecer de que o Império 

das horas e dos dias, dos meses e dos anos, dos 

séculos e dos milênios, Obra Perfeita do Criador, para 

que possamos Crescer, nos Educar, nos Amar uns 

aos outros, quanto nos Sentirmos, irá nos cobrar por 

cada segundo da Vida que tenhamos nos entregado 

à preguiça, à má vontade, e à profunda desventura 

de ter compreendido O Nosso Deus da Perfeita-

Bondade pela estreiteza da vida dos materialistas. 
 

   Meus filhos e filhas!..., não passemos um cheque 

em branco ao Demônio. 
 

   Ele, com as suas sinistras ferramentas da maldade, 

tentou até mesmo o Cristo. 
 

   Pois, então, se diante de ti, caro irmão e cara irmã, 

notar algum tipo de artimanha suspeita, vinda de 

algum “pretendente” ao seu coração, visto que 

adas ansioso ou ansiosa pelo teu verdadeiro amor, 

que lhe catives a alma pelo deleite de uma paixão 

real, enfim, que lhe fala algo melodiosamente, mas 

sinistramente, que toca em humildade, em gentileza, 

e em generosidade..., antes de tudo, observas se a 

sua gentileza, a sua generosidade, e a sua 
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humildade, com a qual se dirige à tua pessoa, amiga 

e sincera, devotada e romântica, está vindo da tua 

, ou se você, realmente, 

inocente criança, não está sendo “alvo”, de verdade, 

é de uma Alma Sombria, Infernal, e Diabólica... 
    

   Busquemos a paz definitiva de nossa consciência, 

pela consciência tranquila Em Jesus Cristo, que se 

entregou ao martírio da Cruz, por ter conduzido, por 

dentro do seu próprio peito, uma chama viva 

chamada: AMOR! 
 

   Andemos para a frente e para o Alto, sempre 

confiando nos Poderes do Senhor da Vinha, que, há 

mais de dois mil anos, se movimentou pelo Mundo, 

mas sem jamais se entregar a ele. 
 

      
 

   Nesta busca incessante pela realização interior, 

façamos nós o mesmo, e seremos felizes para todo o 

sempre. 
 

   Assim seja. 

Emmanuel (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 30 de julho de 2015) 
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   Nota do médium: A Mensagem espontânea acima, 

Assinada pelo querido e sábio Espírito Emmanuel 

(reencarnado), só foi possível em decorrência da ação 

magnética dos Benfeitores Espirituais, e da Assistência 

Medica-Espiritual da querida Irmã Dra. Marlene Nobre, 

que generosamente, por caridade mesmo, vem nos 

auxiliando na área da Mediunidade e da Medicina 

Transcendental, como, inclusive, me foi possível 

observar, pela nossa clarividência mediúnica, quando eu 

estive na companhia da nossa Alma Gêmea, a Sra. M., 

durante o ato sexual que mantivemos, isto, em aprazível 

hotel de nossa cidade, em Salvador/BA, no dia 24 de 

julho de 2015., este que foi o meu 1º. Encontro Físico, 

nesta atual encarnação, com a minha cara-metade!!... 

___________ 
 

 
     

Nas mãos da graciosa Marlene Nobre, vemos a sua última obra 
literário-doutrinária, antes de sua inesperada desencarnação: 

“Chico Xavier: MEUS PEDAÇOS DO ESPELHO” (FE – Editora 

Jornalística, São Pulo, 1ª. edição: 2014), fato que me deixou muito 
triste, por ela, antes de concluir este seu (último) trabalho, ter me 

dito por e-mail que faria um Estudo de meu Livro de # 1!! 

___________ 
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   Vez por outra, temos encontrado espíritas que nos 

questionam (quase que em tom de desconfiança!), como 

pode ser de Emmanuel estando reencarnado no interior 

do Estado de São Paulo, desde o ano 2000, segundo 

informação do próprio Chico Xavier quando estava ainda 

encarnado entre nós, está se comunicando por nosso 

intermédio?!... 
 

   Para dizer a verdade, me causa até mesmo muita 

estranheza que pessoas, aparentemente tão estudadas 

em termos de Espiritismo, possam ter dúvidas quanto a 

possibilidade de tal façanha mediúnica por parte de 
nosso querido Benfeitor, agora reencarnado em solo 

abençoado do Brasil, pois, cremos, que se estivessem 

realmente inteirados dos assuntos pertinentes à 

Mediunidade, no que toca aos seus fenômenos muito 

diversificados, em si mesmo, de Emancipação da Alma 

(Desdobramento), não teriam tanta dificuldade em 

compreender-nos à tarefa mediúnica, neste caso o da 

psicografia. 
 

   Sei que muito ainda temos o que aprender, embora 

também estejamos convencidos de que se os nossos 

irmãos e irmãs de crença espírita tivessem dado mais 

atenção à leitura e ao Estudo de “O Livro dos Médiuns” 
(de Allan Kardec), por exemplo, com ênfase também 

para as obras de André Luiz (por Chico Xavier), é certo 

que não haveria tanta incompreensão, particularmente 

entre os pseudo-líderes de nossa santa causa, mediando 

até mesmo às raias da insensatez e da descortesia. 
 

   De qualquer maneira, para um aprendizado melhor 

sobre este tema tão empolgante, que é o da 

Emancipação da Alma, seria muito interessante que 

todos buscassem ajuda, mesmo que de maneira muito 

inicial, na magnífica obra do Prof. Ernesto Bozzano: 

“COMUNICAÇÕES MEDIÚNICAS ENTRE VIVOS” 

(coleção científica edicel 2: Editora EDICEL), embora eu 

acredite que já esteja esgotada há vários anos. 
 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 80 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

   Não podemos nos esquecer que a nossa vida mental 

ainda se conserva praticamente Desconhecida, mesmo 

para nós espíritas, que, geralmente, nos tributamos com 

títulos de Cultura Espiritual e de “perfectibilidade” moral 

que, positivamente, não possuímos.  
 

   É certo que A Ciência do Espírito, poderá até estar 

entranhada na Filosofia Espírita, porém, isso não lhe 

garante a totalidade da Verdade da Ciência de Deus, 

sobre as demais Criaturas, encarnadas e desencarnadas, 

quando todos e todas nós somos chamados a contribuir 

com a nossa parcela individual, e mesmo coletiva: de 
conhecimento, de instrução, de educação, e claro que de 

sentimento. 
 

   Diante do que nos foi apresentado por Emmanuel, 

particularmente me senti profundamente impressionado 

pela sua sincera orientação, à maneira de uma luminosa 

profecia, nos resgatando da sombra amarga da tristeza, 

embora toda esta tristeza tenha sido forjada de maneira 

mais que sincera, pois se em diversas ocasiões nos 

sentimos felizes ao resgatar uma Alma querida e boa, 

dos velhos tempos, das correntes tenebrosas do egoísmo 

e das trevas do materialismo, não podemos duvidar que 

se a tivéssemos perdido para um mundo materialista e 
depravado, gerador de iniquidades aterrorizantes, 

haveríamos, por certo, de nos sentirmos terrivelmente 

tristonhos, quase que abatidos, pela inesperada perda: 

do ente querido, e do amor tão acariciadamente amado. 
 

   Aqui, não nos compete traçar o perfil, mesmo que 

discutível, da pessoa-amada, que fora colocada pelo Pai 

Celestial bem à nossa frente, para que, juntos, 

pudéssemos trilhar pelos caminhos da paixão sincera e 

do amor sem limites, entretanto, é preciso que falemos, 

com o coração aberto, e com o Espírito todo de verdade, 

embora totalmente destruído, por conta de um “amor 

partido”:  
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   - FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO 

(ALGUMA)! (Nota: Frase cunhada pelo devotado Amigo 

Espiritual Freitas Nobre). 
 

   Caridade para com todos, sem distinção.  
 

   Mas, caridade, primeiramente, para com a nossa 

pessoa amada. 
 

   Se não houvesse o amor/caridade para com a nossa 

Alma Gêmea, a doce Criatura que nasceu repartida, ao 

mesmo tempo em que a nossa, doação bendita e eterna 

do nosso Pai Celeste, sempre a nossa prometida, o que 

seria de nossas vidas, o que seria das nossas inúmeras 
mortes, e o que seria do nosso Perpétuo Futuro?!... 
  

   A questão das Almas Gêmeas Eternas, tanto agora, 

como mais a frete, sempre será um motivo a mais para 

que nos declinemos à verdadeira e viva caridade, 

integralmente, entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos e 

irmãs, esposos e esposas, namorados e namoradas, 

parentes e amigos, na expectativa e na confiança de que, 

num determinado encontro, mesmo que aparentemente 

casual, poderemos estar diante do nosso grande e 

predestinado Amor-Gêmeo, que, na maioria das vezes, 

acabamos por desprestigiar-lhe o carinho, o afeto, o 

desejo, e o respeito, pelo nosso deboche, pela nossa 

“indecisão”, geralmente movida pelo egoísmo, e ainda, 
como se não bastasse tanta agressividade, pela própria 

sandice, como se fossemos realmente Espíritos loucos, 

incompreensíveis, e muito imprevidentes. 
 

   Uma outra ocorrência que aqui observamos, até 

movido pela surpresa de nossa percepção psíquica, em 

torno da Vitória do Bem contra o mal, já que, de maneira 

muito natural e espontânea, tomamos conhecimento 

de que a nossa eterna Alma Gêmea, que atualmente 

encontra-se numa prova reencarnatória muito delicada, 

embora, não impossível de ser vencida, pois se, em 

torno de nós, existe o Materialismo, também, por dentro 
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de nós mesmos, vibra a Eterna-Espiritualidade, que 

haverá de nos socorrer, ante a turba ensandecida, de 

homens e de mulheres, que caminham às escuras pelo 

mundo, movidos tão somente pela insensatez, e pelo 

profundo orgulho, fora, ela, também, em Vidas 

Passadas, uma querida mãezinha de nosso coração. 

___________ 
 

   
 

Segundo o saudoso médium Rafael A. Ranieri, Nossa Senhora 
é a Eterna Alma Gêmea de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

___________ 
 

   Posso afirmar, com toda a segurança de minha pobre 

alma, que a assombração em decorrência desta doce 

Revelação, fora mesmo maior que a de tomar 

conhecimento que ela, positivamente, fora Criada por 

Deus para me entreter o Espírito com as delícias de sua 
ternura e do seu venturoso amor, embora, ainda 

embrionário... E digo aqui embrionário, pelo fato, único, 

de ela ainda estar hesitante em me acolher o coração em 

seu formoso regaço de mulher, de amante, e de amiga 

incondicional. – Naquela amizade perfeita, somente 

encontrada entre as almas que verdadeiramente se 
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amam, e se compreendem, nutrindo-se uma da outra 

pelo amor total, fiel, e perfeitamente dedicado. 
 

   Este tipo de amor existe? – Perguntarão os nossos 

leitores e leitoras.  
 

   Sim, ele não só é possível como existe, andando em 

algum lugar por aí, provavelmente muito tristonho por 

não haver ainda reencontrado a sua cara-metade. 
 

   Então, estou certo em afirmar que, por mais que já 

tenhamos vivido e crescido juntos para Deus, temos pela 

frente um longo caminho a percorrer.  
    

   Se conseguiremos seguir juntos ou separados, não 

saberia dizer, pois as minhas forças não são, ou ainda 
não foram suficientes para lhe tragar para dentro de meu 

coração.  
 

   Por certo, o que temos aqui é um inesperado 

desencontro. Que o Bom Deus nos perdoe pela extrema 

ignorância em não podermos, ainda, caminhar como 

seria o ideal.    
 

   E o que nos resta, então? 
    

   Vigiar e orar, a todo o instante, para que coisa pior não 

venha a nos acontecer.  
 

   Assim, falou o Mestre. 

___________ 
 

“Aguardemos do tempo a resposta para as nossas petições 

ao Altíssimo, que, certamente, virá mediante a nossa 

investida corajosa nas profundezas de nossa   

personalidade moral: O Espírito Eterno.” 

Espírito Amélie Gabrielle Bodet (A Senhora Allan Kardec)  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                    
(Salvador/BA, 22 de janeiro de 2013) 

___________ 
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Maria, José, e Jesus: O Natal do Senhor. 
 

   Demos, então, prosseguimento à Nota do Médium, 

fique ainda 

mais belo e mais envolvente, a partir de minhas próprias 

faculdades mediúnicas, a despeito da enorme distância 

que me encontro de Francisco C. Xavier, moralmente 

falado... 
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______________ 
 

Assim que recebemos as irradiações retrocognitivas de 

uma de nossas existências passadas, na mesma 

experiência carnal de nossa querida Alma Gêmea, 

quando fomos seu filho, fui fortemente intuído pelos 

nossos Benfeitores Espirituais a procurar a obra: “Boa 

Nova”, de Humberto de Campos/Chico Xavier, que 

possuo em casa há vários anos (3ª. edição especial, de 

2008, FEB), e nos direcionássemos ao Capítulo 30, ou 

seja, o # que corresponde ao dia (30) de hoje, de 
julho de 2015, da psicografia de Emmanuel, e quando 

lá chegamos me deparei com o título do mesmo: 

“Maria”, à página de # 247, que naturalmente 

corresponde ao dia (2) e ao mês (4) de abril de 
nascimento de Chico Xavier, e, a seguir, ao mês (7) 

de julho, que corresponde ao mês de meu 

nascimento, e também ao mês de nascimento da 

Sra. M., a minha cara-metade!! 
 

Mas, podemos fazer mais, da seguinte maneira: 
 

- 3 (do Cap. 30) + 7 (da pág.) = 10: O exato dia (10) 

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

- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 

*** Vejamos como os # Chaves vão se ajustado ao 

Esquema do Espiritismo, sem desconsiderar que a 

Personalidade de Vivaldo ( ) surge a todo 

momento, de maneira sistemática, ‘das profundezas 

Ocultas da Matemática de Deus’!!  
 

Claro, que muitos elementos-chaves haverão de 

surgir a partir de uma Investigação dentro deste 

específico Capítulo 30!! 

______________ 
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   Pelas advertências de Emmanuel, podemos deduzir 

que toda reencarnação que acontece sob solo terreno, 

independentemente de terem, ou não, sido patrocinadas 

pela Esfera Superior, há de se levar em consideração 

as circunstancias que cada Espírito reencarnante haverá 

de passar, pois não podemos desconsiderar que a vida 

sob o solo do plano material sempre estará circunscrita 

a uma série nuanças Ecológicas, Espiritualmente 
falando, quanto muito perigosas, e que certamente 

concorrerão para a vitória ou para a derrota de cada 

criatura, independentemente de ser ela uma alma já 

calejada pelas lutas intensas nos séculos e nos milênios, 

ou uma personalidade pouco versada na tarefa de 

iluminação de si mesma, claro que com menores 

possibilidades de êxito à frente de seus compromissos, 

consigo mesma e com a comunidade espiritual a que 

está ligada. 
 

 
 

Vivaldo P. S. Filho ao lado da Sra. M. (a Rute bíblica) durante o 
seu 1º. encontro com a sua eterna cara-metade, numa visita 

realizada por ela, em Salvador/BA, 24 de julho de 2015. 
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___________ 
 

   Em relação ao caso específico de nossa querida M., que 
os mais atentos aos nossos serviços mediúnicos já 

tomaram conhecimento de se tratar da reencarnação 

atual da grande médium inglesa Elizabeth d´Espérance, 
embora ela também, nos últimos seis (6) anos já tenha 

realizado outras três (3) Reencarnações Programadas & 

Múltiplas, mesmo já estando, ela, (definitivamente) 

reencarnada no Brasil há mais de quarenta anos, sendo 

esta primeira a mais importante de todas, dentro do 

conjunto de Tarefas que deverá vir a realizar diante do 

Consolador Prometido. 
 

   Entretanto, devemos deixar claro, que de todas as 

três reencarnações (Múltiplas) já patrocinadas ao seu 

Espírito muito iluminado, que também envergou a 

roupagem fisiológica de Maria de Magdala (ou Santa 

Madalena), pelos Prepostos de Jesus Cristo, esta, em 

particular, não deverá ser revelada de uma maneira 

geral, pelo menos por enquanto, pelo fato de ela estar 

conduzindo, , o 

Espírito de Francisco C. Xavier, atualmente com sete 

(7) anos de idade, e que, como nos foi Revelado, 

inclusive com uma série de evidências & PROVAS em 

forma de códigos-CHAVES dentro do “Novo 

Testamento” (em Lucas, Marcos, e Mateus), deverá 

dar prosseguimento à sua tarefa iniciada quando de sua 

encarnação como João Batista, e mais tarde como Allan 
Kardec, sem contar, evidentemente, que também se 

trata da Entidade Superior, como denominada por Nosso 

Senhor: . 

___________ 
    

   Nota do médium em 22/10/2021: Tudo correto, mas hoje 

temos conhecimento que a Senhora F. O. seria a personalidade 

atual de Rute, dentre as três (3), que deveria vir para Salvador 
em definitivo. 
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___________ 
 

   Mas, voltando ao nosso assunto anterior, o da imensa 

dificuldade pela qual passa qualquer Espírito que venha 

a reencarnar no solo da Terra, seja a do plano material 

propriamente dito, ou das diversas Terras do Plano 

Espiritual, em Dimensões e sub-Dimensões distintas, 

para mim, em particular, tem sido um motivo de grande 

apreensão, pois, por força de minhas faculdades 

mediúnicas, inclusive a de efeitos físicos, já que tenho 

podido perceber e mesmo sentir, de maneira mais que 

positiva, os tipos variados de fluidos da Natureza 
terrena, que de maneira desconcertante tem nos levado 

quase que a uma morte diária, ou seja, nos sentimos tão 

terrivelmente descompensados pelos teores enfermiços 

da vida material, que, salvaguardando as ocasiões em 

que estamos em tarefa psicográfica, e em práticas 

caridosas, temos a impressão de que estamos vivendo 

num verdadeiro “Oasis” de sombras e de trevas, tão 

medonhas quanto o Inferno narrado por Dante. 
 

   Por este motivo, hoje mesmo, quando já estávamos 

prontos para encerrar esta parte de nosso breve 

comentário da Mensagem do grande Instrutor de Chico 

Xavier, fomos alertados pelos nossos abnegados 
Benfeitores Espirituais que trabalham em conjunto com 

Emmanuel e com outras Entidades que atualmente se 

encontram reencarnadas no planeta, mas que continuam 

nos apoiando as humildes tarefas mediúnicas (em 

determinados fenômenos de Desdobramento Espiritual), 

foram unânimes em nos solicitar que “aliviássemos” a 

nossa palavra, às vezes um tanto contundente em 

relação aos Espíritos reencarnados, que, geralmente, se 

comprometem em demasia com as atividades menos 

edificantes, movidos por obsessões complexas ou por 

conta da própria preguiça moral, já que, via de regra, 

estas Entidades (reencarnadas), que, em sua maioria, 
somos todos nós, trazem em sua bagagem espiritual 

uma série de compromissos que estamos muito longe de 
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apreender em seu conjunto, em sua totalidade, como é 

o caso de nossa querida Alma Gêmea, Sra. M. (risos). 
 

   Mesmo estando ela sob forte ação obsessiva de 

agentes altamente periculosos do sub-mundo astral, tem 

força moral suficiente para manter-se em completa 

“vigília astral”, como eu tenho podido observar pela 

minha clarividência mediúnica... 
 

 
 

   Hoje mesmo, no dia 31/07/2015, sob a Assistência 

mental vigorosa de Veneranda, a querida d´Espérance 

passou a me ministrar uma verdadeira aula de 

Mediunidade e Campo Mental, com uma lucidez espiritual 
tão profunda, quanto atraente, pois, a proporção que ela 

ia me explicando a sua atual condição de Espírito 

reencarnado, também me demonstrava determinados 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 90 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

aspectos de sua natureza áurica, por condicionamentos 

vibratórios muito interessantes e que me davam uma 

lúcida ciência de sua condição perfeita de Espírito 

Superior, se bem que vivenciando uma Reencarnação 

Programada com características muito melindrosas. 

___________ 
 

 
    

   Procurando meditar nas palavras de nossa amada  

D´Espérance, de como ela se mantinha em ligação com 

o seu corpo físico, que me pareceu numa espécie de 
“vai e vem” psíquico e vibracional, me veio à mente 

a lembrança de um dos filmes da clássica e vibrante série 

de TV norte-americana dos anos de 1960, somente que 

feita para o cinema, de: “JORNADA NAS ESTRELAS” 

(“Star Trek”, À PROCURA DE SPOCK, Paramount 

Pictures, 1984), quando o comandante Kirk menciona 

com a sua incrível tripulação a rota devida a ser seguida, 

pelo “empuxo de dobra”. O que, quase ao mesmo 

tempo, me levou a ouvir a voz muito clara, e precisa, de 

André Luiz soando em meu entorno mental, afirmando: 

“É isso ai mesmo!”  

___________ 
 

   No seu caso, em particular, ela comanda o seu corpo 

fisiológico se mantendo espiritualmente a uma certa 

distância do mesmo, por intermédio de um manto 
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fluídico luminoso, em tom azul-celeste muito suave 

sobreposto ao rosa-puro, também suave  com cintilações 

de prateado fosforescente, como se fossem milhares de 

minúsculas Estrelas divinamente luminosas, que lhe 

permite operar as funções neuronais e orgânicas do 

corpo sólido, isto, por meio de determinadas, e muito 

melindrosas, irradiações magnético-elétricas. 
 

 
 

   Na verdade, quando falei em obsessão complexa, em 

relação a ela, eu queria dizer, que, a rigor, ninguém por 

aqui está isento deste tipo de ação das sombras, embora 

os Espíritos de ordem Mais Elevada, invariavelmente, 
estão sempre mais “na mira” dos Espíritos inferiores, por 

razões muito fáceis de imaginar. 
 

   No caso de (a Sra. M.), ficou-nos 

evidente que, por enquanto, existe uma autorização 

premeditada pelo Mundo Maior, para que a sua definitiva 

encarnação, na personalidade atual de M. (ou para que 

possa se utilizar do novo corpo carnal de maneira 

completa), venha a se processar de maneira gradual, 
embora muito firme, dando condições que os Espíritos 
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malfeitores, que, evidentemente, por mil e um meios 

diferentes, já tomaram conhecimento de sua tarefa e de 

sua personalidade espiritual de alta envergadura moral, 

passem a se beneficiar de suas irradiações magnético-

astrais. 
 

   Porém, não devemos perder de vistas que qualquer 

reencarnação no solo da Terra sempre requererá de cada 

Espírito: muito cuidado. 

___________ 
 

   
 

Baccelli, Miranda, Wanderley. 
___________ 

 

   O assunto que apresentamos agora, não se trata de 

algo inédito em nossa doutrina, pois, o querido 

médium Wanderley S. de Oliveira, numa determinada 

obra de sua autoria mediúnica, “Reforma Intima Sem 

Martírio”, em um episódio vivido pelo Espírito Inácio 

Ferreira, já relata sobre estas “obsessões planejadas” 

pelos Espíritos de Luz, e ainda, lembro de uma outra 

narrativa, também pelo caro Dr. Inácio, somente que 

pelo médium Carlos A. Baccelli, se bem que neste 

último exemplo o fato, em si, seria caracterizado como 

uma espécie de “vivencia reencarnatória dupla”, quando 

um determinado Espírito passa a conviver, de maneira 

parcial, embora muito bem ajustado ao corpo do ser já 
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reencarnado, o que nos faz recordar daquele termo 

cunhado pelo saudoso confrade espírita Hermínio C. de 

Miranda, o do: Condomínio Espiritual (Em seu livro 

“Diversidade dos Carismas”, volume único). 
 

   No caso aqui, como apresentado na experiência de 

nossa adorada D´Espérance (A Sra. M., ou Maria de 
Magdala), a situação se mostra mais interessante ainda, 

pois sabemos que existe “no interior dela”, ou do seu 

atual corpo carnal, uma variedade muito singular de 

Entidades sombrias, ligadas a ela mesma desde os 

tempos do Cristianismo nascente, quando ela fora 

socorrida pela Assistência Magnânima do Senhor, 

naquele episódio dos sete (7) daimones (Lucas 8:2)... 

Pois bem, o que soubemos, por intermédio de nossos 

Benfeitores, é que aqueles seres sombrios, os sete 

demônios retirados de sua presença pela ação magnética 

poderosa de Jesus, ainda se mantinham vigilantes e em 

seu encalço.  
 

   Eles, sim, foram afastados da sua presença e 
encaminhados para regiões inferiores dos Infernos da 

Terra..., mas, apesar de todo o tempo despendido nestas 

esferas de dor e de sofrimento, de ódio e de purgação, 

infelizmente fizeram pouca coisa para se melhorarem, 

como seria de esperar, o que levou os Amigos da Vida 

Maior a patrocinar um “novo encosto-diabólico” para a 

nossa Sra. M., a Maria de Magdala do passado, de uma 

maneira que possibilitará um “reencontro magnético” 

entre ela mesma e os seus tenazes asseclas espirituais 

do pretérito. 
 

   Notamos ainda, quando fomos também instruídos por 

Veneranda, que nesta variedade de (7) irmãos enfermos 
que lhe persegue de muito perto, fazem como que um 

“real jogo de transito espiritual”, quando, em 

determinados momentos, não saberia, eu mesmo, quem 

estaria se manifestando, se o seu Espírito iluminado ou 

o de uma destas entidades muito perigosas que atuam 
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em seu psiquismo, valendo a ressalva de que a condição 

moral dela interfere providencialmente no mecanismo de 

transmissão do seu pensamento pelo cérebro material, 

mas não deixa de permitir que os seus acompanhantes 

inferiores do Astral se apresentem, como num 

mecanismo automático, ou autônomo, de transmissão 

de dados morais, onde há duas polaridades trabalhando 

no mesmo sistema operacional de ondas e de 

circuitos mentais, uma sem interferir, de maneira 

absoluta, sobre a outra. 
 

  

Elizabeth d´Espérance &  a sua encarnação atual como a Sra. M. 

   Se bem que fica fácil de deduzir que a sua ascendência 

moral Elevada faz com que se mantenha sempre de 

prontidão para qualquer excesso que venha a ser 

empreendido pelos seus “colegas”, ou antes, “vizinhos”, 

do mesmo “Condomínio Espiritual...”, até que ela possa 

assumir a sua residência material em definitivo, 

passando então a conduzir os seus passos por uma vida 

verdadeiramente Elevada, como é de se esperar de um 
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Espírito das Altas Esferas da Vida Imortal, mas por 

enquanto precisa ser desta maneira. 

  

 
    

   Por isso, talvez, alguma pessoa do seu convívio 

pessoal, e até mesmo ela própria (mente encarnada), 

considere esta possibilidade reencarnatória (de uma 
Entidade Superior!!), nela mesma, algo não só 

surpreendente como quase impossível de ser 

verdade, já que ela, infelizmente, ou felizmente (risos 

de Veneranda!...), traz em sua índole psicológica atual 

muito do que vivera na condição de Maria de Magdala, 

a antiga prostituta e heroica personagem bíblica.  
 

   Neste caso, se formos levar em consideração, ao pé da 

letra mesmo, as orientações dos Espíritos Superiores, 

em “O Livro dos Espíritos”, de que o Espírito não 

retrogradaria, entretanto, com um estudo mais 

cuidadoso de nossa obra ORIGIAL “SÃO LUIS IX” (EM 

3 VOLUMES), cremos que os amigos e amigas leitores 

e os demais estudantes de Espiritualidade, poderão se 

inteirar deste assunto muito interessante, que é o “da 

queda dos anjos”, como narra o Antigo Testamento, 

claro que colocando “uma pá de cal” nas intenções, nem 
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sempre muito feliz, de pessoas que se colocam contra os 

nossos humildes apontamentos mediúnicos, sim, porque 

se tem aquelas e aqueles que não gostam por não terem 

compreendido bem o que relatamos ou pelo fato de 

estarem eles e elas mais certos do que a gente (risos), 

também existem criaturas que simplesmente reagem 

mal ao que fazemos por puro capricho ou, quem sabe, 

por má intenção...  
 

   Se bem que sempre ficaremos muito satisfeito com 

todos os irmãos e irmãs de crença, ou não, que possam 

contribuir com a sua inteligência e a sua cultura, em 
relação à nossa humilde tarefa mediúnica, nos indicando 

determinados erros de nossa parte, ou dos Espíritos que 

nos orientam os próprios trabalhos espirituais, sempre 

na intenção de construirmos e crescermos todos juntos 

para Deus. 

___________ 
 

“Quais os limites da encarnação? R: A bem dizer, a 

encarnação carece de limites precisamente traçados, se 

tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o 

corpo do Espírito, dado que a materialidade desse 

envoltório diminui à proporção que o Espírito se purifica.” 

 - São Luis  

(Allan Kardec, “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, capítulo IV (4), 

INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS, 4ª. edição especial, FEB). 

   ___________ 
 

   Sob uma ótica exclusivamente Transcendental, como 

poderíamos compreender uma ligação emocional e 

sentimental como esta, entre Elizabeth d´Espérance 

(a atual Sra. M.) e eu mesmo, Vivaldo P. S. Filho (o 
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do passado), já que não foi apenas 

estas duas específicas experiências reencarnatórias que 

motivaram todo o amor que estas duas almas milenares 

nutrem uma pela outra – embora o grande “desacerto” 

ocorrido nestas suas atuais encarnações, pelo inusitado, 

pelo menos para mim, quando do dia 24 de junho para 

24 de julho de 2015, e quando definitivamente nos 

encontramos em Salvador, na Bahia, que acreditava 

ingenuamente que poderia, de alguma maneira, “fazer a 

sua cabeça” (risos de André Luiz...) na tentativa de lhe 

empolgar o coração para as coisas sagradas da Vida 

Superior, pois ainda eu não havia tomado ciência, pelo 

menos de uma maneira mais abrangente, do caráter 

muito especial, e definitivamente muito melindroso, da 

sua atual reencarnação, no que diz respeito aos “sete 

daimones” que fazem parte, ou integram, o conjunto de 

elementos psíquicos, emocionais, e temperamentais,  

que a doce Esperança deve fazer crescer para Deus, 

junto com ela mesma, e os demais de seu grupo familiar, 

numa equação espiritual perfeitamente Ecológica, 

realizando assim, nesta sua nova experiência carnal, a 

Vontade do Pai! –, quando podemos trazer para as 

nossas reflexões de aprendizes do Evangelho de Jesus, 

pelo Espiritismo, algumas das ocorrências mediúnicas na 

esfera , 

que eu mesmo pude perceber durante a tarde-noite-

madrugada do , 

quando estivemos juntos num agradável hotel no bairro 

da Barra, em Salvador/BA, e dessa maneira realizar o 

“encontro psíquico” (em forma de detonador mento-

sentimental) entre o meu Espírito e o dela, através de 

algumas deliciosas carícias e muito fervor sexual.  
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   Definitivamente, não poderia afirmar que neste nosso 

reencontro apenas tivemos “desencontros”.  

   Não, absolutamente não! 

   Vi nascer, entre nós dois, um grande laço de afeto, de 

carinho, e de respeito, embora não tenha sido o 

suficiente para aplacar a ira dos “sete daimones” (risos 

gostosos de André Luiz – que nos intui nesta tarefa 

literário-emocional!), o que acabou por me manter numa 

condição de certa apreensão, e de muita desconfiança, 

entre nós dois mesmos. 

   Para ser sincero, eu até que havia percebido “algo de 

muito estranho” no seu campo fisiológico, como natural 

repercussão de seu campo espiritual, exatamente na 

área que envolve o centro genésico e básico, mas o meu 

desejo mais que ardente em lhe ter nos meus braços e 

lhe possuir sexualmente fora maior do que a curiosidade, 

meramente, doutrinária (risos novamente de André!), ou 

mesmo especulativa. 

   Passados os primeiros momentos de gozo-fácil (risos), 

fomos observando que o meu esperma não era 

naturalmente jogado para fora do pênis...  

   A partir desta situação inusitada, comecei a me 

preocupar com o que ela, Sra. M., haveria de pensar ou 

mesmo sentir em relação ao fato de eu não estar 

“gozando mais”. 

   Quando me veio à mente a lembrança das ocorrências 

semelhantes que eu havia passado com a antiga esposa 

do coração, Maria Francisca L. de Amorim (a personagem 

Margarida de Provença, ao tempo do Rei Luis IX de 

França), como pudemos narrar na nossa primeira obra 
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mediúnica, Livro marcante, “MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE CURA – Relatos 

de um Médium Espírita”, e que foi doutrinariamente 

autorizada pelo Espírito Odilon Fernandes (por Carlos A. 

Baccelli), e pelo saudoso médico-psiquiatra Dr. Elias 

Barbosa, somente que naquela experiência com a 

querida Francisca eu pude observar que o meu sêmem, 

como que, desaparecia no ar, ou se desmaterializava 

ainda por dentro, ou em volta, do meu pênis.  

   E nesta situação nova, com a Sra. M. (D´Espérance 

reencarnada), eu pude ver, nitidamente, que o meu 

esperma luminoso seguia “semi-desmaterializado” 

(como num “fio de luz” diamantina!!!) na direção dela 

mesma, ou antes, do seu próprio Espírito, que se 

encontrava encaixado ao seu corpo físico, apesar de se 

manter de forma mais substancial a certa distância do 

mesmo, ou seja, controlando-lhe as funções gerais, 

neurológicas, imunológicas, e vegetativas, a uma certa 

distância.  

   (Nota: Segundo o nosso amoroso e bem-humorado André 

Luiz, esta distância não pode ser apreendida pela metragem 

dos seres encarnados... E nos orienta ainda a assistirmos 

mais e mais os fantásticos episódios da clássica série de 

TV norte-americana: “Jornada nas Estrelas”/Star Trek, 

do genial diretor Gene Roddemberry). 

   É bem provável, que estas minhas modestíssimas 

anotações, baseadas em minhas próprias experiências 

clarividentes, possam trazer mais alguma luz sobre as 

diversificadas atividades dos Benfeitores Espirituais que 

auxiliam a Humanidade terrena na sua tarefa diária de 
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Crescimento Moral, quanto à natureza verídica de nossas 

múltiplas ações fora do corpo de matéria carnal, seja 

pela morte ou pelos fenômenos de Desprendimentos 

naturais durante a vida material (seja consciente ou 

inconscientemente!!), e mesmo a da nossa vivencia 

como Espíritos de Luz nas Incomensuráveis Regiões dos 

Universos Múltiplos Criados e Mantidos pela Mente e pelo 

Amor Supremo de Deus, o Nosso Pai Celestial. 

   ___________ 
 

 

Jesus na Ressurreição mostra-se primeiro                                 

para Maria de Magdala. 

   ___________ 

    

   Por outro lado, devemos ter em mente que estas 

impressionantes experiências mediúnicas, mesmo 

que em caráter muito pessoal, pois diz respeito à minha 

condição muito insignificante de servo de Jesus Cristo, 

agora junto à nossa amada Alma Gêmea, a Sra. M., 

concorre para uma melhor compreensão do Natal de 

Jesus Cristo, como os nossos Benfeitores Espirituais 

se encarregarão de falar num Capítulo mais a frente, 
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particularmente o querido Espírito Elvis Presley, e 

como já fora motivo de Estudo por parte de nossos 

Mentores no Livro de # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS 

– A Revelação do Amor”, pelos Espíritos William Crookes, 

Léon Denis & Adolfo B. de Menezes, num profundo 

Estudo doutrinário-histórico sobre o “Nascimento Do 

Cristo”, pela concepção de Maria e José, e ainda pela 

forma que Ele mesmo conduziu o nascimento de Sara, 

a sua filhinha santificada com Santa Maria de Madalena 

(ou Magdala), que após a Crucificação do Senhor, e uma 

vez tendo passado pelas “ocorrências gerais” narradas 
pelo Evangelho, e muito bem lecionadas por Humberto 

de Campos/Chico Xavier (“Boa Nova”, cap. 20, Maria 

de Magdala, pela Editora FEB), se dirigiu para o sul da 

França, como vem sedo dito pelas as tradições histórico-

românticas deste país, e respeitadas por várias correntes 

do pensamento científico do Mundo. 
 

 
 

   Demos, então, prosseguimento à Nota do Médium, 

fique ainda 

mais belo e mais envolvente, a partir de minhas próprias 

faculdades mediúnicas, a despeito da enorme distância 

que me encontro de Francisco C. Xavier, moralmente 

falado... 
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A OBRA DOS ESPÍRITOS E A                                        

MEDIUNIDADE DE CHICO XAVIER! 

 

   
7 Para os estudiosos do tema recomendamos se reportarem 

ao livro “A VIDA ALÉM DO VÉU”, do Rev. G. Vale Owen (edição 

da Federação Espírita Brasileira), onde encontraremos as 
seguintes anotações dos Espíritos Superiores: 
   

   "A primeira coisa que me surpreendeu foi a presença de 
crianças, porque pensava que fossem todas criadas em casas 
especiais. A senhora que nos tinha recebido era a Mãe do 
lugar e as que a seguiam, algumas de suas auxiliares. 
Interroguei a uma delas a respeito destas crianças, que 
pareciam tão alegres e belas, e tão à vontade neste lugar 
grandioso. Ela explicou-me que eram os nascidos mortos, os 
que nunca respiraram a atmosfera terrena. Por este motivo 
possuíam caráter diferente dos que tinham nascido com vida, 
e mesmo dos que só viveram alguns minutos. Necessitavam 
cuidados de outra natureza e podiam muito mais depressa 
adquirir o conhecimento destas esferas". (Págs.133 e134).                                                                
 

    A grande pergunta é: Se nasceram lá, estas crianças 
espirituais, nasceram por meios de "gravidez", e como relata 
Chico Xavier, algum tempo depois no livro: "Quem São", 

organizado pelo Dr. Elias Barbosa, Ed. IDE, cap. 17, até mesmo 
por uma cesariana. Ou terá sido mesmo por parto normal?! 
(Nota adicionada pelo médium em 25/01/2013, após a desencarnação 
do Dr. Elias Barbosa, em 31 de março de 2011). 

Nota: Extrato pinçado da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS”, Cap. 10, E a Vida Continua, nota # 7,                                             

pelo médium Vivaldo P. S. Filho. 
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   Pelo texto do eminente médium Rev. Owen, 

poderemos verificar que as Reencarnações se 
submetem aos diversos tipos de , 

sejam elas, as reencarnações, providenciadas na Esfera 

dos seres atrasados da Terra dos homens materiais, e 

muito materialistas, ou: 

. 
 

   Então, não podemos crer, em sã consciência, que as 

atividades sexuais dos Seres Espirituais, mesmo que 

temporariamente presos aos liames da matéria densa 

(Nota: embora, André Luiz nos afirme que a palavra 

“preso” seja muito pesada, ou mesmo, imprópria, para 

o conceito real, e verídico, da Reencarnação, quanto o 

de Espiritualidade, mesmo entre aquelas criaturas, 
nossas irmãs universais, que ainda estejam transitando 

pelo estreito condicionamento da emotividade e do 

sentimento apequenado, e inferiorizado pela brutalidade 

dos sentidos puramente materiais), possam unicamente 

se circunscrever aos conceitos da fisiologia e da 

anatomia dos homens encarnados a Terra. 
 

   Mesmo entre os espíritas mais estudados, vemos que 

o assunto, o da Sexualidade, se apresenta de maneira 

vaga, quando uns e outros, talvez, mesmo sem o 

desejarem, se colocam de prontidão contra uma boa 

parte dos nossos apontamentos mediúnicos o que toca a 

este especifico assunto, avançado algo mais em relação 

à Sexualidade Transcendental, embora tenhamos 

certeza de que o que realmente estejam precisando (e 

isto eu falo de todo o meu coração!), é de uma boa a 

atenta aula avançada de Espiritismo com André Luiz 

(por Chico Xavier!!), quando todos nós passaremos a 
compreender melhor que a Vida Espiritual não está 

subordinada aos nossos caprichos, de homens e 

mulheres quase saídos do tempo das cavernas. (Risos de 

André Luiz!). 
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   Se os nossos amigos e amigas do Plano Material forem se 

debruçar, de verdade, sobre todos estes tipos de ocorrências, 
naturalmente que passando por cima das suas dificuldades, 
sempre movidas pelo desejo de realizar e acertar, aprender e 
produzir, não temos dúvida alguma de que, mais cedo ou um 
pouco mais tarde, muita coisa que está encoberta sob o Véu 
do Desconhecido, poderá ser colocado completamente a 
descoberto, criando uma variedade imensa de possibilidades 
para que os investigadores da Terra, que se debruçam sobre o 
tema da , possam promover, na vida mental e 

sentimental das criaturas encarnadas, e das desencarnadas 
que lhes seguem de perto os pensamentos, uma estupenda 
revolução científico-doutrinária no Espiritismo, em primeiro 
lugar, e, mais adiante, na coletividade inteira que habita o 
plano dos mortais, que já se destaca pela grande capacidade 
de movimentar seus recursos neuronais para a obtenção do 
conforto e da tecnologia, embora ainda tão acanhados de 
sentimentos nobres que possam lhes Elevar Moralmente às 
verdadeiras Moradas Celestes. 
 

 

(Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 01 de agosto de 2015) 
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   Nota do médium: Segundo Emmanuel (por meu 

intermédio), caso a tomada de seu corpo físico, por parte 

do Espírito D´Espérance/Sra. M., fosse feito de maneira 

abrupta, pelo choque magnético causado pelo fenômeno, 

em si mesmo, haveria de produzir uma série, em cascata, 

de distúrbios mento-magnéticos, em cadeia mesmo, em 

toda a sua economia perispíritual: mental, astral, etérica, e 

física, quanto na dos envolvidos na muito bem articulada 

trama reencarnatória que acabamos de verificar, 

estivessem eles, e ala, desencarnados ou encarnados, no 

seio da sua família consanguínea.  

   Ele ainda nos leciona que para podermos compreender a 

tarefa atual desta grande Missionária da Vida Maior, Maria 

de Magdala, primeiramente necessitaríamos abarcar o 

conjunto de suas principais, ou mais conhecidas, 

reencarnações, desde o tempo memorável de Ruth, ao 

lado de Boaz (Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX), como foi 

relatada no ‘Antigo Testamento’, e com um estudo 

apropriado teríamos todas as condições para ter, mesmo 

que de maneira panorâmica, uma visão muito racional em 

torno das ocorrências transcendentais de agora, e mesmo 

aquelas de ordem psicológica, e que dizem respeito à sua 

tarefa junto a estes desventurados irmãos do plano 

inferior, os sete (7) daimones, e à sua tarefa maternal 

santificante com o recebimento pelo seu próprio ventre 

das suas três (3) lindas crianças, que inclui a do Espírito de 

São João Batista/Chico Xavier, que está subordinada aos 

Desígnios do Mais Alto, pois celebra o início da grande 

“VOLTA” do Senhor ao solo do Planeta Terra, programado 

para o final do Quarto (4º.) Milênio da Era Cristã, numa 

“Nova Genealogia”, toda ela  planejada desde os tempos 

imemoriais da experiência filosófica, religiosa, social, e 

comunitária da Terra. 
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   ___________ 
 

    
                       
                   (O FILME/DVD)                                   Julius Schnorr von Carolsfeld: Rute e Boaz, 1828 

(Origem da gravura: Wikipédia, a enciclopédia livre). 

Nota do médium Vivaldo P. S. Filho, em 28/12/2013, inserida na obra:  

“CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do Amor” 

   Recebemos no dia de hoje, por volta das 10hs00min, a 

visita espiritual da atriz israelense Elana Eden, 

observando que ela, a Elana, se encontra atualmente 
reencarnada na Terra.  

   Para a nossa feliz surpresa, ela se apresentou tal qual a 
sua personagem de Ruth, no filme que ela realizou para a 
Twentieth Century Fox, em 1960 (“A História de Ruth”, 
DVD Twentieth Century Fox, 2010), quando, ao lado de 
Stuarth Whitman, deixou para as gerações futuras aquilo 
que, particularmente, consideramos “a narrativa mais fiel 
destes dois (2) personagens bíblicos” (Ruth/Elizabeth 
d´Espérance/Sra. M. & Boaz/São Luis IX/Vivaldo P. S. Filho).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Julius_Schnorr_von_Carolsfeld
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Julius_Schnorr_von_Carolsfeld-_Ruth_im_Feld_des_Boaz.jpg
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   Inclusive, como eu pude observar pela minha 
clarividência mediúnica, ambos os artistas com os seus 
traços fisionômicos, quase que, em perfeito sincronismo, 
facial e corporal, com os implementos anatômicos dos 
personagens originais do “Antigo Testamento”, que, 

segundo a nossa doce Amiga e Benfeitora Veneranda:  

   - “Foram pinçados, ou estruturados, na Vida Maior e 
materializados para o Plano da Terra, sob a ação mental 
deles mesmos e dos seus atenciosos Agentes Protetores 
Espirituais, com o propósito, quase que exclusivo, de 
realizarem esta ‘obra prima’ do cinema épico de 
Hollywood, nos Estados Unidos da América, obviamente 
que seguindo as diretrizes básicas da Falange da Verdade.” 

   ___________ 
 

 
 

Elana Eden & Stuarth Whitman. 

   ___________ 
 

FORA DO ETERNO AMOR NÃO HÁ SALVAÇÃO                        

PARA NENHUM DE NÓS!! 
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Sob orientação de André Luiz 
 

   Somente agora, passados vários anos depois de termos 

comprado um exemplar do Livro: “NO PAÍS DAS 
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SONBRAS” (pela Editora da FEB), escrito pela própria 

médium inglesa, D´Espérace, é que fui me dar conta 

das seguintes e muito impressionantes evidências-

chaves, mesmo porque somente a partir do mês de 

outubro (10) de 2013, com o começo da psicografia de: 

“SÃO LUIS IX”, que acabou ficado em 3 VOLUMES, é 

que passei a me inteirar destes impressionantes... 

!! 
 

   Tomemos aqui, do exemplar que tenho disponível em 

mãos, embora não tenha sido o único, pois, antes deste, 

eu tive um mais antigo, mas que doei exatamente à 

mãezinha que lhe carregou no colo, numa de suas 

Reencarnações Programada & Múltiplas, acontecida em 
junho de 2009, aqui mesmo em Salvador, então, temos 

a 7ª. edição – 41º. milheiro:  
 

- Vejamos primeiramente, que temos aqui: O exato # 

7, do mês (7) de julho de nascimento tanto de 
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) quanto o da Sra. M. 

(a D´Espérance reencarnada). 
 

   Mas, como sabemos, temos o epicentro de qualquer 

Investigação, que se trata da personalidade de São Luis 

IX, já reencarnado, por isso que devemos observar o 

seguinte Esquema-CHAVE, a partir deste mesmo 

exemplar, OU DESTA ESPECÍFICA (7ª.) EDIÇÃO, do 

Livro “NO PAÍS DAS SOMRAS” ... 
 

...temos a 7ª. edição – 41º. milheiro: 
 

   Que podermos deduzir a partir dos (#) elementos 

que acabamos de encontrar acima: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho). 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas 

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                  

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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   Mas, a partir destes mesmos elementos-chaves que 

vimos acima, poderemos também deduzir de uma outra 

maneira, visto que tatos os fatos & dados de 

estão hermeticamente ajustados aí, ou antes, que 

foram hermeticamente ajustados aí pelos Seres de 

Luz do Plano Espiritual Superior, quanto os fatos & 

dados de Vivaldo P. S. Filho, que se trata da sua atual 

reencarnação... 

...temos a 7ª. edição – 41º. milheiro: 
 

   E de que maneira seria esta?...  

   Nos # 1 & 7... temos o emblemático # 17. 

   Que podemos deduzir assim: 

- 10: Temos o exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7: Temos o exato mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

__________________ 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10 

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

17. E este é o número em que está toda a multidão 

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

Páscoa, trad. de Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).    

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

   “Não; falta-lhe para isso o sentido.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 10, Atributos da 

Divindade, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, 

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

que há de ter uma causa. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são nosso). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 7, Provas da 

existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 17, Dos elementos 

gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, Conhecimento do 

princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. 

impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de                          

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

permitiu reconhecê-la, sem o que é provável ainda a 

ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

– ou 3hs da tarde! – sob a regência do signo 

de , do dia 10 do mês (7) de julho de 

1964.  

   Curiosamente, Vivaldo P. S. Filho (São Luis de 

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

Família”, em Salvador/BA, Brasil, numa perfeita alusão 

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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Mas, temos mais alguma coisa!! – I  

__________________ 

  Se iniciarmos a contagem interior das páginas da obra 

dela, “NO PAIS DAS SOMBRAS”, esta sua 7ª. Edição, 

DESDE O TÍTULO NA PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA 

DE DENTRO DO LIVRO, a fotografia dela, a de Mme. 

Espérace, cairá na página de # 2 (Nota do médium em 

25/10/2021: Observemos, que a personalidade que deveria 

vir definitivamente para Salvador, Bahia, seria a Senhora F. 
O., uma de suas encarnações múltiplas, que nasceu no 

mês de fevereiro... no exato mês 2...!!), e o começo do 

texto, com o seu nome, o título do livro, e mais o 

“emblema” (curioso, como isso nos leva a pensar neste 

emblemático jogo de sinais e códigos secretos, não é 

mesmo?!...) da FEB, com o seu respectivo timbre e mais 

o endereço do departamento editorial., já na página # 

3, quando, antes de tudo isso, lá trás na página # 1, 

apresenta o nome do livro, sozinho. 
 

- Somemos: 1 + 2 + 3 = 6.  
 

   O exato mês (6) de junho, quando eles (Vivaldo e a 

Sra. M.) passam a se corresponder pela Internet, no 

Facebook.  
 

   Absolutamente incrível! 
__________________ 

   Ou seja, o mês (6) do grande (re)encontro de Almas 

Gêmeas, embora, mais lá na frente, já no mês de julho 

(7), sexta-feira dia 24, deste mesmo ano de 2015, eles 

tenham vivido apenas, e tão somente, uma tarde-noite 

de amor/sexo..., por conta de tudo o que já nos foi 

observado neste específico e maravilhoso Capítulo de 

Autoria de  (reencarnado). 
   __________________ 
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   Nota: Por um Estudo mais profundo, dentro desta 

específica & emblemática obra de , 

qualquer investigador e/ou investigadora mais atento 

haverá de encontrar outros grandes indícios-CHAVES da 

“Reencarnação Matematicamente Programada” 

de Elizabeth d´Espérance, como a atual Senhora M., 

POR EXEMPLO, em conexão perfeita com a vida atual, e 

pregressa, de São Luis IX, atualmente reencarnado na 

personalidade do médium Vivaldo P. S. Filho. 
     __________________ 

 
 

Vivaldo em seu Lar, no dia 24 de outubro de 2021, tendo                         
em mãos duas (2) obras que tratam da vida pessoal                                                      

e mediúnica de Mme. D´Espérace. 
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     __________________ 

   Agora, sempre movido pela intenção do melhor, e, 

, também sempre inspirado pelos 

nossos zelosos Amigos Espirituais, vejamos o que 

podemos encontrar a parir da soma dos respectivos 

anos do nascimento das duas (2) personagens desta 

narrativa romantica-reencarnacionista: 
 

   O exato mês (7) de julho de nascimento tanto de 

Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX, quanto o mês (7) de 

julho de nascimento da Senhora M./D´Espérance, um 

no ano de 1964, e a outra no ano de 1968. 
 

- Quando: 64 + 68 = 132. 
 

   Então, ão foram exatamente estes três (3) elementos 

que foram encontrados um pouco ates?!...  
 

- Quando 1 + 3 + 2 = 6. 
 

   Mais uma vez, o exato mês (6) de junho, quando eles 

(Vivaldo e a Sra. M.) passam a se corresponder pela 

Internet, no Facebook.  
 

   E novamente: Absolutamente incrível! 
 

__________________ 
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________Reprisemos a Grande Lição________ 

  Se iniciarmos a contagem interior das páginas da obra 

dela, “NO PAIS DAS SOMBRAS”, esta sua 7ª. Edição, 

DESDE O TÍTULO NA PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA 

DE DENTRO DO LIVRO, a fotografia dela, a de Mme. 

Espérace, cairá na página de # 2 (Nota do médium em 

25/10/2021: Observemos, que a personalidade que deveria 

vir definitivamente para Salvador, Bahia, seria a Senhora F. 

O., uma de suas encarnações múltiplas, que nasceu no 

mês de fevereiro... no exato mês 2...!!), e o começo do 

texto, com o seu nome, o título do livro, e mais o 

“emblema” (curioso, como isso nos leva a pensar neste 

emblemático jogo de sinais e códigos secretos, não é 

mesmo?!...) da FEB, com o seu respectivo timbre e mais 

o endereço do departamento editorial., já na página # 

3, quando, antes de tudo isso, lá trás na página # 1, 

apresenta o nome do livro, sozinho. 

 

- Somemos: 1 + 2 + 3 = 6.  
 

   O exato mês (6) de junho, quando eles (Vivaldo e a 

Sra. M.) passam a se corresponder pela Internet, no 

Facebook.  
 

   Absolutamente incrível! 
__________________ 

   Ou seja, o mês (6) do grande (re)encontro de Almas 

Gêmeas, embora, mais lá na frente, já no mês de julho 

(7), sexta-feira dia 24, deste mesmo ano de 2015, eles 

tenham vivido apenas, e tão somente, uma tarde-noite 

de amor/sexo..., por conta de tudo o que já nos foi 

observado neste específico e maravilhoso Capítulo de 

Autoria de  (reencarnado). 
   __________________ 
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   E para encerramos, somemos novamente os anos de 

nascimento acima, de uma maneira diferente: 
 

- 1964 para 1968 = 4 anos. 
 

   Além de eles trazerem as informações-CHAVES que 

foram apresentadas acima, em conexão com a vida atual 

de um quanto do outro, vejamos agora o que teria a nos 

oferecer os Espíritos Superiores sobre este específico 
assunto, em O Evangelho Segundo o Espiritismo (de 

Allan Kardec): 
 

CAPÍTULO IV (4) 
  

 NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS 

SE NÃO NASCER DE NOVO.  
 

Na INSTRUÇÃO DOS ESPÍRITOS, LIMITES DA 

ENCARNAÇÃO, TEMOS OS ITENS DE # 24 (= 6) & 

25 (= 7), RESPECTIVAMENTE, QUE TRAZEM DUAS (2) 

MENSAGENS EXCLUSIVAS DO ESPÍRITO SÃO LUIS 

(VIVALDO P. S. FILHO) SOBRE ESTE ESPECÍFICO 

ASSUNTO, O DA REENCARNAÇÃO. 
   __________________ 

   Mas, façamos um pouco mais de esforço e vejamos o 

que podemos encontrar se aproveitarmos os dois (2) 

itens de o E.S.E., que tratam exatamente desTe tema da 

Reencarnação, e apresentado pelo próprio Espírito São 

Luis (Vivaldo P. S. Filho), como se os Espíritos da Luz 

estivessem, realmente, fazendo alguma “mágica” 

celestial com cada um de nós, os atentos espectadores 

e devotados serviçais da Terceira Revelação Divina: 
 

- Itens de # 24 &  25: Recorramos ao Capítulo 2, e 

versículos 4 e 5, de São Lucas, em O Novo 

Testamento, ’NASCIMENTO DE JESUS’, objetivando 

traçar um paralelo entre a obra máxima do Espiritismo, 

e a sua Matriz Divina, no que diz respeito à este Capítulo 

de Emmanuel, em sua nota do médium, que versa, 
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prioritariamente, sobre o reencontro de Ruth/Maria de 

Magadala/Elizabeth d´Espérance/Sra. M. com São Luis 

de França/Vivaldo P. S. Filho/Boaz/Lucas (sim, porque 

uma das reencarnações passadas do Espírito São Luis 

IX/Vivaldo P. S. Filho fora exatamente a do 

, por isso mesmo estamos selecionando os 

dois versículos, o de # 4 e o de # 5, do Capítulo 2, de 

seu Evangelho), que antecipa o Capítulo Assinado por 

Elvis Presley (que foi a reencarnação do rei Davi, o 

bisneto de Ruth/Sra. M. e Boaz/Vivaldo), que veremos 

mais a frente, e que versa sobre “O Natal de Jesus 

Cristo”: 
 

   - Lucas 2:4 “José também subiu de Nazaré, na 

Galileia, à cidade de David, que se chama Belém, na 

Judeia, por ser da casa e da pátria de David, 2:5 a fim 

de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava 

grávida”.  
__________________ 

 

   Nota: Davi é mencionado logo duas (2) vezes.  
    

   Na sequência das palavras que correspondem aos # 11 & 
# 26.  
    

   Quando: 11 + 26 = 37.  
    

   Numa rápida operação matemática, podemos facilmente 
encontrar: O dia (10) e o mês (7) de julho do nascimento 
de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

__________________ 

 
   Até aqui, o quadro reencarnatório pela Decodificação 
Espírita, em perfeita conexão com as formosas narrativas 
Bíblicas, e com as do Espiritismo, se apresenta de maneira 
tão maravilhosa que seria mesmo de admirar se algum 
companheiro de nossa Doutrina, ou de fora dela, teria 
realmente coragem para se apresentar contra este 
impressionante Serviço Mediúnico, que, absolutamente, 
pertence à . 
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   __________________ 

 

   Se algum investigador estiver interessado em seguir 

adiante, neste específico episódio do NASCIMENTO DE 

JESUS, como apresentado por São Lucas, basta que siga 

os dois versículos restantes (o 6 e o 7), e tome de lá 

detrás os números 6 e 7, ambos representando: o mês 

(6) de junho, quando Vivaldo e a Sra. M. se reencontram 

nesse ano de 2015..., e o mês (7), que corresponde ao 
mês de julho do nascimento de ambos. 

__________________ 
 

   Com isso, cremos que todos já estejam satisfeitos com 

a nossa “pequenina” (risos) exposição em torno da 

, que, apesar de abarcar toda 

a comunidade de adeptos do Espiritismo, é certo 

também, que se direciona muito especialmente à minha 
pessoa insignificante, e a da figura singular de Elizabeth 

d´Espérance, atualmente reencarnada na região sudeste 

do Brasil, como a Senhora M., envergando nos próprios 

ombros a cruz da dificuldade material, pois, embora seja 

uma profissional bem sucedida, não prescinde ainda da 

batalha diária pela manutenção do próprio Lar e dos seus 

três (3) lindos filhinhos, todos doados, por benção de 

Deus, , que haverá de ser 

santificada pela tarefa luminosa que, se o Senhor 

permitir, haverá de finalizar ainda nesta reencarnação, 

como promessa de si mesma à Jesus Cristo, que lhe 

segue de perto, hora “lhe carregando nos próprios 
braços”, e hora lhe acalentando a alma em dificuldade 

espiritual, pela bondade da Assistência Magnética vertida 

pelos inúmeros Benfeitores da Vida Maior que lhe segue 

os passos, ainda um pouco vacilantes, e até mesmo 

temerários, diante da Reforma Moral imprescindível, 

tanto para ela mesma, quanto para qualquer um de nós,  

que transita pela Terra ou pelo Espaço!!... 
    

   Nota: O texto Evangélico, aqui, utilizado foi extraído do “O Novo 
testamento”, por Haroldo Dutra Dias, 1ª. Edição, CEI, 2010. 
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__________________ 
 

 
 

O médium Vivaldo P. S. Filho 
(Nota à Mensagem de Emmanuel, Salvador/BA, 01 de julho de 2015) 

 

Podemos apenas dizer:                                                          
Glória a Deus nas Alturas! 

__________________ 
 

   E assim, encerramos a nota do médium – Revista & 

Ampliada! 
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Inácio Ferreira de Oliveira (Uberaba, 15 de abril de 1904 — idem, 27 de 
setembro de 1988) foi um médico psiquiatra espírita brasileiro. 

 

Dr. Inácio, grande amigo não só do médium Chico Xavier, senão também 
do dentista espírita dr. Odilon Fernandes e do padre Sebastião Bernardes 

Carmelita (este último de família espírita), formou-se pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, então Universidade do Brasil, clinicando na terra natal. 

 
Inácio Ferreira de Oliveira – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uberaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_abril#Nascimentos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1904
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Xavier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dentista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Padre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/In%C3%A1cio_Ferreira_de_Oliveira
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Apresentação # 9:  
___________________ 

 

Fala, Dr. Inácio! 
 

Se nos preocupamos em demasia com o passado, ficamos sem 
uma visão mais profunda do futuro, já que numa Eternidade 

contínua, o que vale para nós mesmo é o presente. 
 

Entretanto, sem uma visualização mais apurada da experiência 
que passou, o nosso presente poderá ficar “meio capenga”, sem 

que possamos compreender melhor como agiremos na 
realização de um futuro sadio. 

 
Parece-nos que o mais certo mesmo, é mentalizar, para nós e 

para o mundo inteiro, um futuro com o coração repleto de 
Amor, e, dessa maneira, poderemos fincar, com segurança, no 
terreno sempre árido dos nossos corações, a bandeira pacifista 

que trazemos no mastro de nossa própria Cruz, com a certeza de 
que somente Deus é a nossa Salvação. 

 
Pois, Ele, o Todo-Misericordioso, é que fará vibrar em nossas 
Almas (sempre Gêmeas!): O Sentido Perfeito da Perfeição. 

 

–   
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de agosto de 2015) 

   Nota do médium: Mensagem espontânea do querido 

Benfeitor Espiritual Immanuel Kant, sem que tivéssemos, 

sequer, cogitado antecipadamente, ou precipitado, de sua 

amorável presença.  
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   Este querido Amigo Espiritual da Vida Maior não deixou 

que grafássemos o seu nome mais conhecido na última 

encarnação (pois, ele teve outras Encarnações Múltiplas!). 

 

Ele nos afirma: - “Mentes muito poderosas, geralmente, 

precisam se valer desse mecanismo para poder escoar o 

magnetismo, muitas vezes, deletérios, que trazem em seu 

psiquismo de profundidade. As ferramentas da Técnica 

Científica, embora sempre muito valiosas e subordinadas à 

Vontade do Altíssimo, também são utilizadas por Seres 

Espirituais completamente descompromissados com o Bem 

e com a Paz. No meu caso particular, apesar de me 

reconhecer tão somente um verme, assim como Chico dizia 

em relação a ele mesmo, e dos vermos mais apagados, e 

dos mais insignificantes, claro que sem desconsiderar o 

valor do verme, na minha última passagem pela Terra 

Material eu pude sentir bastante alívio, por conta de uma 

voltagem menos caótica na região do meu córtex motor, 
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imprescindível para as minhas múltiplas atividades 

culturais e também educacionais, mesmo que bastante 

discutíveis...”  

   Uma coisa curiosa nesta comunicação, é que ele não 

deixou que grafássemos (psicografássemos) o seu nome 

real, não por mero formalismo doutrinário, tão ao gosto 

das pseudo-autoridades do Evangelismo-Espírita, mas pelo 

fato de ele se sentir “muito envergonhado” em ter um 

“nome” reconhecido pelo mundo como um grande 

Educador, enquanto, ele mesmo, aqui, se considere um 

“professor de segunda classe”!... (risos de Kant!). 

   De qualquer maneira, o que ele, Kant, desejava mesmo 

de mim era que eu assinasse o nome dele como 

“Emanuel”, com um único “m” mesmo. Isso, em 

homenagem ao nosso Grande Educador no Espiritismo, 

, embora ele reconhecendo que só mereça 

aplicar “um único ‘m’ em seu nome”, pois dois seria honra 

demais para ele. (Risos de Kant e dos demais Amigos 

Espirituais que me Assistem as tarefas mediúnicas no 

momento!). 

   Meus irmãos e irmãs! Não temos dúvida de que a 

Psiquiatria deveria ser uma disciplina corrente entre 

às classes estudantis de nossa pátria, em decorrência 

da profunda necessidade de termos uma Educação 

verdadeiramente formadora de cidadãos de Bem, e 

de cidadãos Sadios. 
 

   Como nos elucidou o velho Amigo da Vida Mais 

Alta, Immanuel Kant (risos do Dr. Inácio!), se não 

tomarmos pé da situação, vamos acabar formando 

mesmo é uma infinidade de jovens e de adultos 

completamente esquizofrênicos, verdadeiras feras 

assassinas, por não termos cuidado o suficiente da 
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mente (e dos corações!) das nossas pequeninas 

crianças, que mais tem sido vítimas de seus pais e 

de suas mães, todos e todas completamente 

arrasados pelo excesso de vaidade e de egoísmo, que 

tem feito, de uns e outros, verdadeiras cobaias de 

Satanás, sem que possam se socorrerem uns dos 

outros, pois, quase todos e todas, já se encontram 

em vias da completa morte moral. 
 

   Por isso mesmo, temos sempre batido na mesma 

tecla, antes de tudo, em qualquer tratamento 

médico-mental, precisamos é de uma “boa dose” de 

boa vontade, consagrando ao próprio coração (e aqui 

vale a referência aos familiares do “aparente” 

enfermo mental!), o desejo ardente de não somente 

ficar bom, mas: de ser Bom. 
     

   Estamos todos juntos neste mesmo vendaval de 

dores e de sombras o qual se abate a humanidade 

terrena.  
 

   Não podemos nos esquecer que a Ciência da 

Ecologia tem nos mostrado o quanto estamos unidos, 

e verdadeiramente entranhados uns nos outros, pois 

fazemos parte de um Cosmos-Único, estejamos 

residindo na Terra, no Céu, ou mesmo no Inferno de 

Dante.  
 

   O certo, é que todos e todas precisamos com 

urgência compreender a profundidade das palavras 

do grande Mentor acima, já que se não nos tornamos 

pessoas pacíficas, a partir da própria convivência 

doméstica, num Lar onde esteja reinando a ternura, 

o companheirismo, e a lealdade (a fidelidade!...) 

sincera, jamais poderemos nos considerar como 

pessoas de Bem, ou criaturas verdadeiramente 

Educadas!!! 
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   - Dr. Inácio, podemos voltar a falar sobre algo 
mais palpável? 
 

    - Podemos voltar a falar sobre o que você quiser. Os 

assuntos pertinentes às duas Humanidades, a 
corpórea e a extracorpórea, são praticamente os 

mesmos; vocês, um dia, virão para cá e nós voltaremos 
para aí... De modo que melhorar o mundo nos 

interessa diretamente; seria duro reencarnar e 
encontrar as coisas do mesmo jeito! 

 
   - Os espíritos temem a reencarnação? 
 

   - A reencarnação em si, não; os espíritos temem criar 
novos carmas. Não é fácil vencer a influência do meio; 

a vida no corpo é uma espécie de teia de aranha: a 
gente teme é cair nela e se embaraçar... 

 
   - Fale-nos um pouco mais sobre “criar novos 

carmas”... 
 

   - Ocorre com grande frequência; às vezes, por 
invigilância ou imaturidade, o espírito se 

compromete... 
 

   - Se compromete em que sentido? 
 

   - Afetivamente, por exemplo. 

 

   - O espírito pode se desviar do caminho traçado? 
 

   - Ele não foge às consequências do ontem, mas, com 

relação ao futuro, pode alterar os planos. Para chegar 
à montanha – e você fatalmente chegará –, os caminhos 

à sua disposição são os mais diferentes: alguns, sem 
dúvida, mais difíceis e penosos... É uma questão de 

escolha, de livre-arbítrio. 
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   - Pode uma pessoa não casar-se com quem havia 
se comprometido previamente? 
 

   - Se nele o amor não prevalecer sobre a paixão, pode. 

Neste sentido, os desencontros são numerosos. 
    

   - Dois espíritos que verdadeiramente se 
amassem... 
 

   - Triunfariam; a menos que, embora muito se 

amassem, ambos tivessem obstáculos a serem 
removidos. O ansiado reencontro no mundo entre dois 

espíritos que se amavam, poderia ser adiado... 
 

   - Por quanto tempo? 
 

   - Variável; pode ser que aconteça apenas no 

crepúsculo... 
 

   - E o carma? 
 

   - O carma ora aproxima, ora distancia. 
 

   - Quer dizer que muitas uniões matrimoniais 
podem ocorrer ao acaso? 
 

   - O acaso não existe; o que existe é a experiência a 
ser vivida. Quanto menos evoluído, menos o espírito 

tem as rédeas do próprio destino nas mãos. 

   Nota do médium: Sinceramente, eu não saberia 

dizer se foi o próprio Dr. Inácio Ferreira quem me 

influenciou a capturar esta significativa passagem 

de sua excelente obra, “Fala Dr. Inácio”, às pags. 

91, 92, 93, pelo médium Carlos A. Baccelli (Editora 

LEEPP, 1ª. Edição: outubro de 2005), ou se fora eu 

mesmo, que motivado pela alegria de ter 

encontrado, ou reencontrado, a minha doce Alma 

Gêmea, lhe pressenti o pensamento amigo e 

generoso, que, creio sinceramente, sempre está “à 
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disposição” de todos aqueles que vibram no Amor 

Real, e na sincera vontade de fazer sempre o 

Bem.  

   De qualquer maneira, já rogo a compreensão dos 

companheiros da Editora LEEP pela minha audácia 

em me socorrer desse texto, sem que antes tivesse 

lhes solicitado a devida permissão. (Risos dos 

nossos Benfeitores Dr. Inácio e Immanuel Kant!). 

   O que poderíamos aprender a parir das palavras 

acima, levando em consideração que cada pessoa, 

como cada coração, tem sempre um destino, mais ou 

menos traçado, sim, pois, voltamos a afirmar que o 

acaso não existe?! 
 

 
 

   Numa breve extensão do nosso Estudo, iniciado, 

mas nunca concluído, com o querido irmão e 

companheiro (muito leal!) Baccelli, podemos afirmar 

que quem não anda para a frente, ou mesmo estaca 

no caminho, acabará ficando para traz na grande 

corrida da , que, segundo as palavras de 

Jesus: quem não carregar a sua própria cruz da 

renovação espiritual, mediante uma força de vontade 

firme e uma coragem robusta em largar de mão as 

suas mazelas morais, sempre muito terríveis, não 

voltando a olhar mais no que ficou para traz, no que 

se refere aos quadros sinistros da corrupção e do 

desrespeito ao sentimento do próximo, e acalentados 

por milênios em nossa tela mental e emocional, e não 
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com a intenção mais que sincera de auxiliar os entes 

amados e os amigos e amigas delituosos mais 

carentes que nós mesmos de socorro e generosidade,  
seguindo para frente com Ele, e somente com Ele, 

embora nos valendo da companhia sempre 

indispensável dos Seus Abnegados Mensageiros 

Invisíveis, desencarnados e/ou encarnados, é certo 

que haverá de se envolver em maiores confusões que 

as de antes, pois, não podemos chegar a uma outra 

conclusão que não seja a de que, positivamente, 

precisamos mesmo é: seguir adiante! 
 

   Apesar de em mesmo me considerar um “homem” 

verdadeiramente romântico (quase um sonhador! – 

risos do Dr. Inácio!), não deixo de ser também um 

grande amigo do bom senso. 
 

   Por este motivo, minha gente, não fiquemos 

aguardando indefinidamente pela nossa alma gêmea, 

caso ela não queira caminhar agora ao nosso lado. 
 

   Ela, ou ele, fez a sua escolha. 
 

   Caberá a cada um de nós, sem distinção, fazer a 

nossa: que pela graça de Deus, será a de continuar 

seguindo à frente, caminhado sempre, mesmo que 

seja “na mais triste solidão”, mas confiantes de que 

se não somos felizes agora, é certo que havermos de 

ser no amanhã. 
 

   O triunfo do Amor Real não se mede pela 

metragem e nem se conta pelas horas e dias do Plano 

Material, pelo menos até que ele avance moralmente 

e de maneira que nos capacite a todos e a todas pelo 

entendimento do Sentimento Elevado, sim, porque 

se devemos ter cabeça para pensar, o coração da 

gente será sempre uma peça fundamental para que 
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consigamos abrir as asas da verdadeira felicidade 

que tantos de nós já almejamos, ansiamos... 
 

  
 

   E quem sabe se a partir deste “pequenino” 

desencontro de agora, entre Espíritos já tão 

trabalhados no amor e a gratidão, de um para com 

ou outro, não surgirá para nós uma “grande” 

oportunidade em conhecer alguém, um novo amor, 

não como ela (ou como ele!), a nossa prometida 

Alma Eterna, mas, quem sabe, quase igual a ela?!... 

(Risos novamente do querido Benfeitor!).  

_____________ 
 

 
 

Estudem o Livro de # 4, onde encontrarão impressionantes 

revelações mediúnicas clarividentes e de efeitos físicos sobre as ‘asas’ 
que foram ajustadas às costas de Vivaldo, São Luis IX reencarnado. 

_____________ 
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   A Vida, meus filhos e filhas do coração, é sempre 

repleta de muitas oportunidades, se soubermos 

aproveitá-las para o nosso bem, visando primeiro 

o bem dos outros: com certeza que Deus nos 

concederá a graça e a benção da Felicidade, não a 
melancólica e trágica felicidade dos homens, mas A 

Felicidade dos Anjos, que não se compra com os 

miseráveis tesouros da Terra Material, e nem com 

dinheiro fajuto dos ricos da carne. 
 

_____________ 

   Procuremos meditar bem nisso. 
 

   Sentimos, apenas, não poder ser um pouco mais 

prolixo em nossa muito humilde tarefa doutrinária de 

agora, pois, embora não tenhamos em mente à 

peçonha da lisonja, sempre muito contrária ao 

sentimento de caridade e de fraternidade, não 

podemos desconsiderar de que “toda palavra sã”, 

sempre versada naquela maravilhosa gentileza 

Cristã, aliás, como sempre nos fora orientada e 

exemplificada pelo querido Instrutor Emmanuel, será 

sempre de enorme valia para todos os corações que 

vibram na mesma sintonia de , pois, 

antes de tudo, devemos, mesmo, é: “nos amar, e nos 

devotar, uns aos outros, como Ele verdadeiramente 

nos amou e se devotou à cada um de nós!” 
 

   Obrigado, querido Vivaldo, o nosso doce São Luis 

IX, e muito obrigado à querida Sra. M., a inesquecível 

médium Elizabeth d´Espérance, pela beleza das suas 

ternas amizades. 
 

Inácio Ferreira (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 02 de agosto de 2015) 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 135 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

   Nota do médium: Inclusive, o estimado Dr. Carlos 

Baccelli, que originalmente psicografa os Livros do Dr. 

INÁCIO FERREIRA, foi o médium responsável pela 

produção do Prefácio (“Mediunidade Entre os Dois 

Mundos”) da primeira obra mediúnica (e também de 

pesquisa!) de Vivaldo P. S. Filho, que foi Assinado pelo 

Espírito ODILON FERNANDES: “MEDIUNIDADE EM 

DOIS MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS 

ASPÉCTOS MULTIDIMENSIONAIS NO PROCESSO DE 

CURA – Relatos de um Médium Espírita”, pelos Espíritos 

Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido Xavier & 

Adolfo Bezerra de Menezes. 

   
_______________________________ 

O Dr. Inácio Ferreira ao lado de seu caro amigo Carlos A. Baccelli. Uma 

parceria que tem reforçado, pela mediunidade, o prazer da leitura aos milhares 

de adeptos do Espiritismo contemporâneo.                                   
______________________________ 
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de 

junho de 1926 — Brentwood, 4 de agosto de 1962) foi uma atriz, modelo e cantora norte-

americana. Como estrela de cinema de Hollywood, é um dos maiores símbolos 

sexuais do século XX, imortalizada pelos cabelos loiros e as suas formas voluptuosas. 

Inicialmente, ficou famosa por interpretar personagens cômicos, tornando-se sucesso no 

cinema. Apesar de sua carreira ter durado apenas uma década, seus filmes arrecadaram 

mais de duzentos milhões de dólares até sua morte inesperada em 1962. Mais de 

cinquenta anos após sua morte, continua sendo considerada um dos maiores ícones 

da cultura popular. 

Marilyn Monroe – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brentwood_(Calif%C3%B3rnia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1962
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_(profiss%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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Apresentação # 10: (II) 
___________________ 

 

 

No Pentagrama da Vida Perfeita, o que vale mais é 

o confronto entre o nosso coração e as ideias que 
vão surgindo na cabeça da gente; esta última, que 
acabamos de citar e que faz parte do conjunto de 

peças e ornamentos do corpo, nem sempre se 

encontra iluminada pela razão, embora, o 
primeiro, que emoldura a santidade dos que 

prezam pela paz e pela alegria, nunca se encontre 
completamente às escuras, já que num átimo de 
tempo, ou num suspiro de carinho, de verdadeiro 

afeto, sempre haverá de estar, mais ou menos, 
apto a compreender o Amor, o Puro Amor, sem 

que, necessariamente, esteja camuflando os 
sentidos, isto segundo a capacidade que já possui 

de ver e de interagir com o que é belo pelo 
prisma do Cristo, que nos evoca o próprio Espírito 

às .  
 

– Marilyn Monroe (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 02 de julho de 2015, às 13hs33min) 
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___________________ 
 

Nota do médium em 26/10/2021: 
 

   Pela época desta psicografia, eu verdadeiramente me 

encontrava entusiasmado pelo que eu mesmo vinha 

recepcionado da parte destes Seres de Luz, a exemplo 

de Marilyn, e devo dizer que não somete pelo conteúdo 

moral e cientifico que as Mensagens geralmente traziam, 

mas pelo fato de seres eles mesmos, os 

, que tanto nos ofertaram 

em amor e romance, em aventura e em ficção-científica, 

quando aqui a Terra Material estavam encarnados, isso 
por meio dos seus filmes, seriados e/ou trabalhos os 

teatros, enfim, cada visita que eles me faziam, seja pelo 

dia, pela noite, ou pela madrugada, para que, jutos, 

pudéssemos levar a frete esta nossa humilde tarefa 

mediúnica, era sempre um motivo de grade deleite para 

o meu coração, que, sem dúvida, chorava o silêncio do 

meu próprio Lar, não pela falta de Jesus Cristo, é claro, 

mas pelas duras provações morais e materiais que 
parecem, até hoje, não desejarem se desprender do meu 

apagado Espírito... – Risos. 
 

   Que Deus os ilumine e abençoe sempre!! 
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Johnny Weissmuller, nascido János Weißmüller (Timișoara, 2 de 

junho de 1904 — Acapulco, México, 20 de janeiro de 1984) foi 

um atleta e ator estadunidense, famoso por interpretar Tarzan, o personagem 

de ficção criado pelo escritor estadunidense Edgar Rice Burroughs. 

No final dos anos 1950, Weissmuller mudou-se para Chicago, onde fundou uma empresa 

de piscinas. Seguiram-se outros empreendimentos, a maioria envolvendo Tarzan ou a 

natação de uma forma ou de outra, mas sem grandes resultados. Aposentou-se em 1965 e 

no ano seguinte juntou-se aos ex-Tarzans Jock Mahoney e James Pierce para a 

campanha publicitária de lançamento da série de TV Tarzan, estrelada por Ron Ely. Em 

1967 sua imagem foi imortalizada na capa do LP Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 

dos Beatles. 

Johnny Weissmuller – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1904
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acapulco
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atleta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tarzan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edgar_Rice_Burroughs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jock_Mahoney
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Pierce&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_TV
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ron_Ely
https://pt.wikipedia.org/wiki/LP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sgt._Pepper%27s_Lonely_Hearts_Club_Band
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beatles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johnny_Weissmuller
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Apresentação # 11: (III) 
___________________ 

 
 

Mais um Caso Comprovado de Reencarnação   

Vivaldo P. S. Filho: São Luis de França 

 

Pelo Espírito 

 

Seria realmente possível para qualquer pessoa, 

mesmo que por força de um auxílio externo (por 

intermédio dos sensitivos), fotografar-se, como 

numa impressionante “Self” Transcendental, dando 

ensejo a que venha, de maneira precisa e perfeita, 

adentrar nos escaninhos do próprio psiquismo, 

realizando dessa maneira a devassa parcial, ou 

quem sabe total, das suas Vidas Sucessivas                  

sobre a face do Planeta?!... 
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Quanto a isto, quanto a este tipo de feito 

mediúnico, meus senhores e minhas senhoras, 

caros irmãos e irmãs de Espiritismo, de 

Espiritualismo, e de Espiritualidade, não temos 

qualquer dúvida que possa ser feito pela própria 

capacidade mental e fluídica do nosso atual 

aparelho intermediário, que cuidamos como se 

estivéssemos tomando conta de um verdadeiro vaso 

de flores-divinas, tão perfumosas e tão belas, 

quanto delicadas!...  

Ah! Que deleite tem sito esta tarefa para os nossos 

Espíritos!!...   

Se ele afirma que nos ama, saibam vocês que  

nós também o amamos muito.  

Entretanto, agora, viemos apresentar os casos 

sugestivos, e mesmo comprovados, de 

Reencarnação Programada, e algumas vezes 

“Múltiplas”, pela proposta muito interessante da 

Nova (?!) . 

E, por favor, não se atrevam a interpretar-nos a 

delicadeza e a ternura como se fossemos algum 

malfeitor do Astral, pois não somos, apenas 

estamos tocados por uma poesia toda Cristã, que 

nos pede que: AMEMO-NOS UNS AOS OUTROS 

COMO JESUS NOS AMOU. 

Hernani G. Andrade (Espírito Supervisor)                        

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 04 de julho de 2015) 
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   Nota do médium: Definitivamente, não posso aceitar 

qualquer argumento de que todas estas ocorrências, 

verdadeiramente mediúnicas, sejam obra do acaso. 
 

   Não, absolutamente não. 
 

   Mesmo porque, para a maioria das criaturas que ainda 

não puderam privar da felicidade junto aos Espíritos do 

Senhor, que são as Vozes Celestiais, pelo menos, não, 

em estado de vigília, e com a ajuda de uma visão mais 

potente, que lhes pudessem possibilitar a apreciação da 

Gloriosa Vida Transcendental, tudo isso até que poderá 

parecer coisa “de gente sem espírito”, nada mais do que 
pura imaginação de pessoas de mente fraca. – E olha, 

que tem até adeptos do Espiritismo que, muitas vezes, 

franzem o senho quando soltamos, aqui e ali, algumas 

destas pérolas da minha própria capacidade mediúnica, 

desconsiderando por completo o que outros médiuns, 

além daqueles que foram pretensamente guindados por 

estes e estas à condição de ‘autoridades’ mediúnicas, 

e/ou doutrinárias, ou sei lá mais o que!...  
 

   Não estamos mais no século dezenove, ou anterior a 

este, mas sabemos que muitas pessoas ainda pensam 

com a sua mente e o coração voltados, ou devotados, 

para a idade média, como se os Espíritos de Deus fossem 
alguma coisa abstrata, sem qualquer substância mais 

palpável, que lhes impossibilitassem de serem sentidos 

e sentidas, pelas suas demais Criaturas. 
 

   Se não o pegamos em sua inteireza, na sua perfeita 

profundidade, não quer dizer que não possamos lhes 

perceber a presença e mesmo tocar-lhe “as carnes” 

(risos)...  
 

   Sim, podemos lhes tocar a natureza íntima... Somente 

bastará que amemo-nos uns aos outros, com a mesma 
intensidade com que Jesus nos amou, e busquemos na 

Natureza à nossa volta o verdadeiro “toque de Deus”, 

que se manifesta por toda a parte, seja no amor aos 
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animais, às plantas, às flores, às águas, à terra, ao ar, 

enfim, em cada uma destas substâncias haveremos de 

penetrar o Reino de Deus, como se estivéssemos 

beijando-Lhe a própria Face Augusta. 
 

 
 

   Nesta pequenina Mensagem acima, mais uma vez, 

sentimos a presença do poder magnânimo do Criador, 

pois, sem que tivéssemos tomado nota, pelo menos de 
uma maneira consciente, vimos que os Espíritos Amigos 

fizeram mais uma parceria iluminada, quando, agora, 

após três (3) anos de realizada a sua primeira 

mensagem por nosso intermédio, em 2012, e inserida 

no Livro de # 2: “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

o querido Johnny Weissmuller “volta” para nos 

presentear com esta nova psicografia, ao lado do 

, que, àquela época, também se 

fez presente em seu importante artigo, pois foi a partir 

dali que os meus Benfeitores Espirituais passaram a me 

ministrar todo um conjunto de psicografias que versam 

sobre as Reencarnações Múltiplas, por exemplo, visto 

que há casos onde os meus Amigos & Benfeitores da Vida 
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Maior antecipam acontecimentos científicos e sociais 

sobre a face do nosso Plano Material. 

____________ 
 

 
    

“Nada no mundo se compara ao sentimento de gratidão com o 
qual possamos distinguir uma alma verdadeiramente valorosa, que, 

apesar dos graves conflitos de ordem íntima, soube nos devotar 
amor e carinho, afeto e generosidade, tenha sido por uma palavra 

de conforto, tenha sido por um gesto de bondade que nos tenha 
direcionado num momento de angustia que atravessávamos, por 

obras de caridade amoedada doada à nossa pessoa, ou a algum de 
nossos mais caros familiares e amigos, ou mesmo: por obra de uma 

singela prece, direcionada à Deus, em nosso favor!”  
 

– André Luiz (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 03 de agosto de 2015, 01hs01min) 
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CASIMIRO CUNHA — Poeta vassourense, nasceu aos 14 de Abril de 1880 e 
desencarnou em 1914. Pobre, ao demais espírita confesso, não teve maior 
projeção no cenáculo literário do seu tempo, mau grado à suavidade da sua 

musa e inatos talentos literários. Há, na sua existência terrena, uma triste 
particularidade a assinalar, qual a de haver perdido uma vista aos 14 anos, por 
acidente, para de todo cegar da outra aos 16. Órfão de pai aos 7 anos, apenas 

frequentou escolas primárias. Era um espírito jovial e forte no infortúnio, que 
ele sabia aproveitar no enobrecimento da sua fé. Se tivesse tido maior cultura, 

atingiria as maiores culminâncias do firmamento literário.                                      
(Extrato a partir da obra “P. DE A.T.”, Chico Xavier, pela FEB)  

 

Bíblia do Caminho | Súmulas Biográficas | Casimiro Cunha (bibliadocaminho.com) 

http://bibliadocaminho.com/ocaminho/Tematica/BI/C/BiC28.1.htm
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Apresentação # 12:  
___________________ 

 

Prece do Dia de Hoje 
 

   Estimado irmão e irmã! 

 
   Na , peçamos ao Senhor 

Jesus que nos ilumine o coração pelas portas da 

Sabedoria Divina, rogando, acima de tudo, paz, 

alegria, e muita felicidade para os nossos irmãos e 

irmãs de romagem, a lembrança de que Deus é tudo 

isto, e muito mais!!... 
 

   Somos de parecer que, se temos ainda grandes 

conflitos de natureza íntima para resolvermos, diante 

da própria e urgente necessidade que todos e todas 

nós temos de transformarmo-nos para melhor, 

podemos e devemos, por nossa vez, apesar da 

enorme luta travada no dia a dia da existência 

material, por exemplo, concentrar um pouco mais de 

Amor, de Solidariedade, e de Caridade, entre aqueles 

e aquelas que seguem conosco, de perto ou de mais 

longe, não importa, necessitando de nossas mãos, de 

nossos bolsos, e, acima de tudo, de nossa sincera 

amizade! 
 

   Não podemos assegurar a Ventura do Céu somente 

por conta de uma mente iluminada pelo saber e pela 

instrução, mas, sem medo de muito avançarmos, 

haveremos de franquear, para cada um dos amigos 

sediados no solo da Terra Material, por exemplo, 

um espaço, mesmo que muito pequenino, no Grade 

Coração de Jesus, que haverá de vibrar de alegria por 

cada um de nós, em particular, que Lhe tiver 
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depositado a hóstia do AMOR devido, por intermédio 

das boas ações no mundo. 
 

   Sejamos irmãos e irmãs, enfim, todos sejamos 

unidos pela Causa Santa do Evangelho. 
 

   - Espíritas: "Amai-vos"! Este, minha gente, foi o 

primeiro mandamento espírita. 
 

   - Espíritas: "Instruí-vos"! Este, minha gente, foi 

o segundo mandamento espírita. 
 

   Sigamos à frente. 
 

 
 

   Confiemos no Senhor da Vida, e acendamos Luz no 

Caminho das trevas humanas. 
 

   Assim seja. 
 

Casimiro Cunha (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 17 de junho de 2015, às 07hs26min) 
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   Nota do médium: O Amigo Espiritual Casimiro 

Cunha, apresenta-nos, aqui, uma linda e muito doce 

Mensagem Espiritual espontânea, cunhada a partir do 
seu profundo amor ao Evangelho de Jesus Cristo. 
 

 

   Uma obra espírita que merece a atenção e o estudo de 

todos e de todas, trata-se do: “PARASO DE ALÉM-

TÚMULO”, o primeiro da lavra mediúnica santificada de 

Chico Xavier, Editada pela FEB, quando, dentre outros, 

veremos psicografias do Espírito Casimiro Cunha. 
 

   Que Jesus o ilumine. 
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(foto: Arquivo O Cruzeiro/EM) 

Vinicius de Moraes, nascido Marcus Vinícius da Cruz de Mello 
Moraes[nota 1] (Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1913 — Rio de Janeiro, 9 de 

julho de 1980), foi 
um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. 

 
Vinicius de Moraes – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinicius_de_Moraes#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1913
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canto_(m%C3%BAsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vinicius_de_Moraes
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Apresentação Especial # 13,                    
a partir da Obra Original:  

 

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra! 
___________________ 

 

Sejamos Sempre Felizes! 
 

 

 

DIA VEM, E DIA SE VAI... 

SEMPRE APÓS UMA MANHÃ, 

VEM A NOITE ESTRELADA,  

NUM VÉU DE LOUCURAS E TORMENTAS, 

VELADAMENTE ALEGRES E SORRIDENTES, 

SEI LÁ, QUEM SABE AO CERTO?!... 
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NAS GLEBAS DE LUZES ETERNAS, 

OU NOS MUNDOS DA DESILUSÃO, 

SEJA PARA O ANJO, OU PARA O HOMEM, 

HÁ SEMPRE UM PALMO DE TERRA À 

CONQUISTAR!..., 

QUE LONGE DE ENTREVEREM, 

NAS PERIPECIAS DO CRIME 

ENTREGAM-SE SEDOSOS CAVALHEIROS, 

E DAMAS APRECIÁVEIS,  

EM SEUS FORMOSOS SORRISOS!... 

 

DE UM MUNDO PARA O OUTRO, 

ENTRE DIMENSÕES QUE SE CORTAM, 

MUDAM A FORMA ENCANTADORA, 

SE FOREM BELOS, FICAM FEIOS, 

SE FOREM FEIOS FICAM BELOS... 

 

UNS SOBEM, OUTROS JÁ DESCEM, 

NUM VAI E VEM CONTINUADO, 

DE ALMAS QUE SE NUTREM PELO AMOR DE DEUS... 

 

SE NADA FIZERAM PELO BEM, 

EM OBRAS DE PAZ, AMOR, E EXPLENDOR... 
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DESCEM RAPIDINHOS, 

MUIDOS PELAS REFREGAS DE UMA CONSCIÊNCIA, 

QUE LHES ATORMANTA E LHES AFLIGEM... 

 

MAS, SE VENCERAM, DIANTE DO CRIME E DA 

PERVESIDADE, 

AH! ESTES ENCONTRAM E ALEGRIA, 

HAVIDOS E ESPERANÇOSOS POR MAIS LUZ! 

 

SENDO ASSIM, MEUS CAROS FILHOS E FILHAS, 

TEMOS DITO, SEMPRE E SEMPRE, 

MESMO DIANTE DA TRISTEZA, 

A NOS ARRAZAR OS CORAÇÕES, 

OU À FRENTE DO CAMAFEU DAS DESILUSÕES, 

TENDES CORAGEM...  

 

LUTA, ESPERA, E AGUARDA, 

SENDO PACIENTE, LUCIDO, E VICEJADOR, 

POIS A VIDA TEM DESSAS COISAS, 

QUANTO MAIS A GENTE SOFRE, BATALHA, E 

CORRE... 

MAIS TEMOS A LUCRAR, 
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JÁ QUE NA VIDA MAIS ALTA, 

ONDE A BELEZA SE EXPANDE 

DE MIL MODOS INEBRIANTES, 

SÓ SEREMOS MESMO FELIZES,  

CASO TENHAMOS LUTADO, COM UNHAS E DENTES, 

AO PREÇO DA FELICIDADE... 

DE MUINTA GENTE!!!... 

 

Vinícius de Moraes (Espírito)                              

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

(Salvador/BA, 01 de agosto de 2013, às 22hs15min) 
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   Nota do médium: O Querido Amigo Espiritual 

Vinícius de Moraes, informa-nos que ele fez o que pôde 

quanto à transmissão do seu pensamento por meu 

intermédio.  

   Pois, ele teve de romper determinados mecanismos 

psíquicos de minha própria mente mediúnica, há algum 

tempo já centrada na cultura espírita dos mesmos 

Benfeitores Espirituais, que, à sua época, ministraram as 

sagradas tarefas espirituais de Francisco Cândido Xavier 

(atualmente o nosso mais graduado Guia particular, 

seguido por Veneranda), para transmitir a sua singela 

Mensagem, mas, ainda nos esclarece que continua do 

mesmo modo que antes, com a versatilidade emocional 

e cultural que lhe caracterizavam a índole criativa.  

 

Vivaldo em seu Lar,                                                                                 

em 01 de setembro de 2020. 
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   É certo, que eu pude notar algumas características de 

sua alma verdadeiramente terna e doce, com uma aura 

envolvida, particularmente, por formoso rosa-carmim, 

que, ao nosso olhar clarividente, e muito emocionado, 

parecia envolver (espacialmente falando!) uma espécie 

de vida subliminar, como se este Amigo Espiritual tivesse 

trazido do Mais Além, e na intimidade de sua formosa 

aura magnética, as imagens (terá sido mesmo somente 

as imagens?!...) do Plano Espiritual Superior onde reside 

atualmente, cremos que a referida 9ª. Esfera 

Espiritual: Arte em geral ou Cultura e Ciência (segundo 

a obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André Luiz 

& Lucius, pelas consagradas mediunidades de Heigorina 

Cunha & Francisco C. Xavier, pela Editora IDE, de 

Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983). 
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   Para ser sincero com os amigos e amigas que nos 

leem, até que eu tentei melhorar a minha sintonia 

mental com ele, mas, apesar de lhe apreender pela 

clarividência (visualmente) as minúcias emocionais, e, 

até certo ponto, a delicadeza dos sons emanados por sua 

voz espiritual (pela clariaudiência), em quase nada pude 

lhe ser fiel ao que era antes, quando reencarnado entre 

nós. 

   Seguramente, cremos, que fora para que não nos 

distanciássemos do compromisso com a grande tarefa do 

Espiritismo, para que isso não ensejasse ao meu espírito 

(psicologicamente falando!) uma espécie de “vaidade” 

que, em nada mesmo, haveria de me ser util. 

____________ 

   Segundo a nossa Veneranda:  

   - Temos em nosso favor, estejamos encarnados ou 

desencarnados, um Equipamento Transcendental, de 

natureza cognitiva, que, ao mesmo tempo em que nos 

facilita a rememoração de determinadas virtudes na área 

da Cultura e da Ciência, do Esporte ou da Política, seja 

qual for o habito que adquirimos no decorrer das eras 

passadas, também nos evita que voltemos à vivenciá-

las, no presente, sem a devida aquiescência das virtudes 

do coração, naturalmente que ajustadas aos princípios 

da disciplina e da ordem, devidamente subordinados aos 

nossos Guias e Mentores da Vida Maior, contribuindo 

dessa maneira para que, de maneira inesperada e muito 

improdutiva, não venhamos a cair nas malhas de uma, 

ou mais, obsessão, invariavelmente perpetradas por 

desafetos do passado ou mesmo por agentes infernais 
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que, em hipótese alguma, desejam caminhar para a luz 

do Cristo, e nem ver ninguém mais caminhando para Ele, 

o Grande Triunfador do Mundo.  

  Chamamos-lhe, por aqui, de “Dispositivo de Proteção 

Psicológica ao Médium”, que, bem ajustado ao seu 

equipamento cerebral (físico, etérico, e astral), lhe serve 

como um excelente bloqueador das ações magnéticas 

e elétricas, realizadas por intermédio das células do 

diencéfalo/epitálamo. 

   Sem este dispositivo, os médiuns, de uma maneira 

geral, poderiam, e até com certa facilidade, apreender, 

em si mesmos, quanto a partir de si mesmos, de maneira 

inusitada e extraordinária, não somente os trejeitos, as 

nuanças faciais, a cultura, e a voz, como toda uma 

bagagem ancestral da linhagem fisiológica, morfológica, 

fisioquímica, e de natureza endócrina, tanto de si 

mesmos como a de outras pessoas do presente e do 

passado, encarnados ou desencarnados, a partir destes 

mesmos e/ou a partir dos seus campos mentais 

espalhados pela atmosfera mental do planeta, o que o 

levaria, dentro de certos limites impostos pela Lei 

da Genética e da Hereditariedade Espiritual, a uma 

surpreendente “transfiguração” físio-mento-magnética, 

nos moldes dos exemplos citados por Allan Kardec, em 

“O Livro dos Médiuns”, e ainda ir muito mais além, como 

verdadeiras cópias (sósias), uns dos outros. 

   Para o bom entendedor, tal circunstância poderia levar 

determinados Mensageiros encarnados (Os Médiuns com 

tarefas definidas, em labor de continuado sacrifício moral 

sobre si mesmo, e sobre a vida humana de uma maneira 

geral!) a triunfar diante dos homens carnais, trazendo, 

para si, os valores intelectuais (e os de natureza física!) 
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de outras pessoas, estejam reencarnadas ou não, mas, 

indiscutivelmente, inferiorizando-se diante das Leis 

Morais da Vida Superior, que primam por uma 

Mediunidade Simples, e Perfeitamente Caridosa. 

____________ 

   E dessa maneira, amigo leitor e leitora, no decorrer 

destes longos vinte (20) anos da minha atual e muito 

simplória tarefa na MEDIUNIDADE, diante do Consolador 

Prometido por Jesus Cristo, eu mesmo tenho observado 

que, verdadeiramente, todos nós, estejamos encarnados 

ou desencarnados, somos médiuns, e que:  

À RIGOR, TUDO É MEDIUNIDADE! 

____________ 

                                   

Capa do nosso Livro de # 3, de 06/2015. 
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____________ 

SINTONIA 

“De qualquer modo, é no mundo mental que se 

processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão 

de espírito a espírito. 

Daí procede a necessidade de renovação idealística, de 

estudo, de bondade operante e de fé ativa, se 

pretendemos conservar o contato com os Espíritos da 

Grande Luz. (...) 

Precisamos compreender ¾ repetimos ¾ que os nossos 

pensamentos são forças, imagens, coisas e criações 

visíveis e tangíveis no campo espiritual.  

Atraímos companheiros e recursos, de conformidade 

com a natureza de nossas ideias, aspirações, 

invocações e apelos. (...). 

Nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou 

da fé com que nos consagramos mentalmente aos 

objetivos que nos propomos alcançar.”  

 

– Emmanuel                               
(Chico Xavier, do Livro “ROTEIRO”, pela Editora FEB). 

____________ 
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Num estudo matemático-CHAVE minucioso, e detalhista, 

nas obras “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da 

Codificação Espírita” & “A Reencarnação Programada & 

Múltipla na Obra São Luis IX” (Portfólio da Obra São 

Luis IX), com seu encerramento no novo Livro de André 

Luiz, por nosso intermédio, “O HALITO DIVINO”, os 

nossos Benfeitores Espirituais não só afirmam que o Rei 

São Luis de França está, atualmente, reencarnado em solo 

brasileiro, como também afirmam que Chico Xavier foi a 

reencarnação de Allan Kardec, numa sintonia perfeita 

entre a sua última reencarnação, no século XX, como o 

Apóstolo da Mediunidade em terras do Brasil, e a de 

Kardec, no século XIX, como o grande Desbravador da 

Imortalidade Plena, sob o Céu venturoso da França.  

O que vem corroborar o trabalho doutrinário já 

empreendido por outros médiuns e estudiosos do 

Espiritismo nacional, oferecendo, a cada um dos espíritas 

contemporâneos, o que existe de real, e muito bem 

fundamentado, sobre este assunto que interessa à todas e 

à todos os verdadeiros estudiosos da Reencarnação, 

particularmente entre os adeptos sinceros do Espiritismo 

que amam Allan Kardec e Francisco C. Xavier, que 

foram duas Almas, mas um só Espírito!! 
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____________ 

 
 

Entre o fenômeno que, geralmente, deslumbra, e o 

Evangelho que te faz sentir, ficas com o Evangelho. 

Será a tua salvação!  

– Emmanuel                                                             
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                               

(Salvador/BA, 24 de junho de 2015) 

____________ 

Que Deus seja louvado. 
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Elvis Aaron Presley[nota 1] (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 
agosto de 1977), também conhecido mononimamente como Elvis, foi 

um cantor, músico e ator estadunidense. Tido como um dos mais significantes ícones 
culturais populares do século XX, ele é frequentemente chamado de o Rei do Rock, ou 

simplesmente "O Rei". Elvis fora ainda apelidado como Elvis, The Pelvis. 
 

Elvis Presley – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley#cite_note-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa_mon%C3%B4nima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cantor
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Apresentação Especial # 14,                    
a partir da Obra Original:  

 

“Elvis & Amigos” – Do Céu para a Terra! 
___________________ 

 

O Natal de Jesus! 
 

 

Assim nos aconselha o Espírito São Luis, em “O Livro dos 

Médiuns”, segunda parte, capítulo XXIV, Identidade dos 

Espíritos, item 267, 1º.: Não há outro critério para discernir o valor 

dos Espíritos senão o bom senso. 2º.: Julgam-se os Espíritos 

pela sua linguagem e suas ações. As ações dos Espíritos são 

os sentimentos que inspiram e os conselhos que dão. 3º.: 

Estando admitindo que os bons Espíritos não podem dizer e  

fazer senão o bem, tudo o que for mal não pode provir                           

de um bom Espírito. 

Allan Kardec, 1866 
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   Meus amigos e amigas! 

   Compreendendo a importância capital de todo o 

conjunto de , apresentadas 

ao plano dos mortais pelas faculdades mediúnicas do 

nosso médium Vivaldo P. S Filho, informações, 

estas, totalmente associadas com o que existe de 

mais sagrado para os Cristãos, e para os adeptos do 

Espiritismo, em particular, que é “O Novo 

Testamento” (composto a partir dos quatro 

Evangelhos canônicos), além das mais respeitadas 

obras do Espiritualismo, como um todo, que são os 

cinco (5) Livros do Pentateuco Kardequiano e as 

obras, todas elas de inigualável valor moral, 

espiritual, e doutrinário, da lavra mediúnica e 

abençoada de Francisco C. Xavier, citamos a 

passagem acima, extraída do Livro-Maior da Ciência 

Espírita, compreendendo a natural apreensão, isto, 

por parte de determinados companheiros e 

companheiras espíritas, em ver, “de uma hora 

para outra”, serem vertidas do Céu para a Terra 

Material uma infinidade deslumbrante de dados e de 

informes-CHAVES acerca da atual VOLTA, pelas 

portas da Reencarnação Programada (e mesmo 

Múltipla!), do Espírito São Luis de França, ao solo do 

Brasil. 

   Fica evidenciado, pelo menos para aqueles e para 

aquelas que já se sentem afinados com a lúcida 

orientação de no seu passado glorioso 

junto à Allan Kardec, não somente a precisa sintonia 
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do seu grande coração para com a recepção das 

Mensagens Orientadoras dos Espíritos da Luz, por 

intermédio dele mesmo na atualidade, já 

reencarnado desde o ano de 1964, em Salvador, 

Bahia, mas, e principalmente, uma compreensão 

definitiva, para qualquer um de nós, de que, 

positivamente, O Céu existe e que o Cristo comanda 

as nossas existências, e tudo vindo à lume de uma 

maneira que não há como pôr em dúvida a realidade 

das Vidas Sucessivas, já que aqui, quanto das vezes 

anteriores, temos demostrado os fatos & dados por 

meio de um conjunto incalculável de elementos-

CHAVES, sempre concordantes & universais, 

que, pode-se dizer, se ramificam por toda a obra- 

básica da Terceira Revelação Divina, pela obra de 

Chico Xavier, quanto pela BÍBLIA SAGRADA, por 

exemplo!!... 

   - A proposta máxima que tem sido a causa de tudo 

isso é a de AMOR, sem dúvida.  

   - Mas também tem sido a de Instrução. 

   E é exatamente pela Instrução, pela boa e em 

orientada instrução, aquele que ates de qualquer 

coisa eleva o coração das criaturas, que estamos de 

volta, tanto eu mesmo, este pobre Espírito em busca 

de mais luz para si mesmo, e de sempre mais 

trabalho Evangelizador, quanto a vigorosa plêiade de 

Entidades Celestiais que estão subordinadas ao 

, para que, neste exato 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 166 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

momento da vida planetária, quando muitos de nós, 

humildes seres desencarnados, estão se preparando 

para o Grande Retorno (ou a Grande Volta) ao 

solo do Plano Material, a 5ª. Esfera, por exemplo, 

embora alguns já tenham partido para ai, quando 

haveremos de conduzir os povos e as nações da vida 

humana pela sagrada rota do Evangelho do Senhor, 

seja pelos caminhos abençoados da Cultura, da Arte, 

da Ciência, ou então, pela proposta, sempre muito 

respeitosa, da Política, obviamente que procurando 

consumir o tesouro das horas e dos dias, dos meses 

e dos anos pela promoção do inadiável, e definitivo, 

“reencontro” dos homens e das mulheres de matéria 

carnal com o Cristo de Deus, um Encontro Todo 

Espiritual, e Completamente Emocional e Semimetal, 

aliás, como os diria Emmanuel, pelo Chico, estamos 

na era do Espírito-Sentimento. 
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   Não podemos deixar de recordar, que a primeira 

tarefa do sincero Cristão, diante dos demais irmãos 

e irmãs de romagem pelo mundo, é exatamente o de 

AMAR: 

. 

 

“Se historicamente não podemos precisar com 

certeza onde e quando se deu a noite do 

nascimento de Nosso Senhor, o Plenipotenciário 

Divino, é certo que ela aconteceu. Emmanuel 

assim a define: 

“Harmonias divinas cantavam um hino de 

sublimadas esperanças nos corações dos homens 

e da Natureza. A manjedoura é o teatro de todas 

as glorificações da luz e da humildade, e, 

enquanto alvorecia uma nova era para o globo 

terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, a 

‘noite silenciosa, a noite santa’.” 

(Emmanuel/Chico Xavier, “A CAMINHO DA 

LUZ”, cap. 11, 22ª. Edição, FEB, de 1996) 

   Antes de seguirmos a diante, precisamos esclarecer 

ao leitor que o pequeno extrato acima não foi retirado 

diretamente da obra de , publicada pela 

FEB, mas de um interessante estudo realizado sobre 

‘O Natal de Jesus’ (“Visão Espírita do Natal”), de 

autoria do companheiro de crença Cláudio Fajardo 

(http://pt.slideshare.net/fajardo1960/viso-esprita-do-natal), 

datado de 24/11/2003. 

http://pt.slideshare.net/fajardo1960/viso-esprita-do-natal
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_______________ 

   Por que, então, nós fizemos questão de ofertar aos 

nossos leitores, exatamente este texto aí, pinçado do 

estudo do irmão Cláudio?...  

   Exatamente, para fazermos um perfeito paralelo 

entre a sua específica Edição da obra, 22ª., do ano 

de 1996, com a que possui o nosso Vivaldo, já na 

sua 31º. Edição, a do ano de 2004... 

   _______________ 
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   Como ponto de partida para este novo Estudo 

sobre A Doce Chegada do Rabí, o das surpreendentes 

ocorrências matemáticas-CHAVES, levando em 

consideração que temos os # chaves-básicos que 

dizem aos fatos & dados das 

& Vivaldo P. S. Filho, em particular destas 

duas (2) personalidades, que são: 4, 7, 8, 9, 10 

& 17, que, como todos poderão observar, e os mais 

sensíveis até com algumas lágrimas nos olhos, não 

poderiam ser mais sugestivas: 

- A Data da 22ª. edição de “A Caminho da Luz”, 

utilizada por Cláudio Fajardo para este específico 

estudo de: 1996: O exato ano (1996) do início das 

tarefas mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho (São Luis 

de França), como poderemos verificar a partir de 

uma leitura na sua (1ª.) primeira obra mediúnica, 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de 

um Médium Espírita”, que levou cerca de 16-17 anos 

para ser concluída. 

- A Data da 31º. Edição de “A Caminho da Luz”, 

que faz parte da coleção pessoal de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis de França): 2004: Aqui temos o dia 

(2) e o mês (4) de abril, de nascimento de Chico 

Xavier (o Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

Vivaldo P. S. Filho), e um dos co-Autores Espirituais 

da sua (1ª.) primeira obra mediúnica & de pesquisa, 

“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de 

um Médium Espírita”, que levou cerca de 16-17 anos 

para ser concluída. 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, 

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos materiais 

suficientes. Esta parte da ciência espírita mostra 

desde já que não é uma concepção sistemática 

individual, de um homem ou de um Espírito, mas 

produto de múltiplas observações, que tiram               

sua autoridade da concordância                    

existente entre elas”.  

– Allan Kardec 

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao estudo dos 

fluidos espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O destaque é nosso. 

   Não podemos nos esquecer que nas obras 

anteriores de autoria mediúnica de Vivaldo P. S. 

Filho, que, sob a nossa proteção, se desvestiu da 

aparente ou pretensa condição de criatura muito 

humilde, e nos acolheu com toda a coragem possível, 

e que é uma característica de sua personalidade 

combatente e desprendida e destemida, embora 

muito simples e profundamente amorosa, pela sua 

natural condição de Mensageiro Encarnado das Altas 

Esferas do Mundo Espiritual, e pela graça de Deus, 

pôde trazer ao mundo das forças fisiológicas todo um 

cortejo de doces e elas , 

pelo menos, sobre várias de suas reencarnações 

passadas, profundamente enraizadas dentro do 

contexto doutrinário do Espiritismo-Evangélico, em 
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Allan Kardec & Chico Xavier, quanto dos próprios 

Livros Sagrados da Bíblia (o Antigo e o Novo 

Testamentos). 

   Por este motivo, fica muito claro que a frese de 

Allan Kardec, logo acima, se enquadra perfeitamente 

ao nosso serviço de “garimpagem” dos fundamentos 

e das bases Cristãs de nosso esforço espiritual. 

   Agora, retornemos para a Mensagem de um pouco 

antes, a do querido Instrutor Emmanuel, quando 

poderemos pinçar mais algumas fortes evidencias 

(senão, provas mesmo!), de que os Poderes de Deus 

regem as nossas vidas, objetivas e subjetivas, por 

meios de equações e cálculos, mesmo que muito 

simples, tão precisos, e tão perfeitos, quanto a sua 

própria Sabedoria. 

   Todas as informações numéricas-CHAVES estão 

dispostas nas obras que acabamos de citar, sempre 

de uma maneira racional & metódica, com um 

encadeamento e um cruzamento de fatos & 

dados tão perfeitos, quanto miraculoso, claro, 

que se assim podemos nos expressar!... 
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_______________ 

   Como dissemos e vamos afirmando, tudo muito 

simples de se entender... 

 - “Harmonias divinas cantavam um hino de 

sublimadas esperanças no coração dos homens e da 

Natureza. A manjedoura é o teatro de todas as 

glorificações da luz e da humildade, e, enquanto 

alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca 

mais se esqueceria o Natal, a ‘noite silenciosa, a noite 

santa’.” (Extrato da 31ª. Edição, pela FEB, 9/2004). 

   De imediato, precisamos todos e todas relembrar 

das “aparentes” (somente aparentes!) coincidências 

numéricas entre estas duas (2) edições citadas de “À 

Caminho da Luz”. 

 

Aqui, temos a capa da 31ª. Edição, pela Editora da FEB                                                                                      

de 9/2004, da coleção particular de Vivaldo. 
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   Agora, vejamos que coisa mais curiosa temos 

acima, nas duas palavras em destaque neste exato e 

específico texto de Emmanuel/Chico Xavier: 

- A palavra “teatro”. Que, naturalmente, nos 

remete a uma específica referência, que aqui se 

apresenta muito sugestiva mesmo, ao fato de, desde 

junho de 2012, o nosso Vivaldo P. S. Filho (São Luis 

IX) estar recepcionado, pela sua abençoada pena 

mediúnica, as Mensagens Espirituais de inúmeras 

Entidades da Vida Maior, ligadas ou comprometidas 

com a Cultura e com a Arte dos Planos Superiores do 

Planeta, de uma maneira geral, o que lhe possibilitou 

concluir, no enigmático mês (9), de setembro, deste 

mesmo ano de 2012, o belo Livro: “MENSAGENS 

DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, pela  

Coord. Espiritual de Elvis Presley & Santa Clara de 

Assis (que todos nós já sabemos, ser considerada a 

“Padroeira da Televisão”, pela venerável Religião 

Católica), e que foi psicografado em Homenagem ao 

Livro: “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 

Chico Xavier, FEB). 
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   E logo ao final de seu maravilhoso texto, sobre o 

Natal de Jesus, Emmanuel faz a conexão perfeita, 

de seu belo texto, com a passagem do Nascimento 

de Jesus Cristo, com a figura “santa” daquele 

que, mais adiante, já no século 21, viria na 

personalidade espiritual de São Luis de França, 

embora estando reencarnado como um humilde, e, 

praticamente, desconhecido médium espírita, com a 

incumbência de prestar contas ao plano material 

sobre algumas das grandes Verdades, ainda muito 

incompreendidas, da Passagem do Senhor pela Terra 

dos homens de matéria mais densa.  

_____________ 

   Nota do médium: Somo obrigados a interferir na 

Mensagem acima, para recomendar aos leitores o Estudo da 

nossa obra mediúnica (# 4): “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – 

A Revelação do Amor”, dos Espíritos William Crookes, Léon 

Denis & Adolfo B. de Menezes, quando poderão compreender 

o que o querido Elvis está tentando nos lecionar sobre estas 

ocorrências transcendentais da Vida de Jesus Cristo, por 

exemplo, já que este específico Livro, além de inúmeras 

Mensagens dos Espíritos de Luz, traz uma quantidade muito 

boa de  que fizeram parte de minha 

atual tarefa mediúnica, ou até aquela presente data, e que, 

creio, possa servir de alguma maneira para que outros 

médiuns e estudiosos verifiquem como esta ferramenta do 

Espírito Imortal se manifesta, claro que segundo a natureza 

de cada sensitivo e a dos Seus Guias, por exemplo!... 

   Vale o estudo pela proposta mesma do Assunto. 

   _____________ 
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Mas, façamos um pouco mais!! - I 

   Da seguinte maneira... 

- “Harmonias divinas cantavam um hino de 

sublimadas esperanças no coração dos homens e da 

Natureza. A manjedoura é o teatro de todas as 

glorificações da luz e da humildade, e, enquanto 

alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca 

mais se esqueceria o Natal, a ‘noite silenciosa, a noite 

santa’.” (Extrato da 31ª. Edição, pela FEB, 9/2004). 

- Palavra... teatro, que uma contagem de ida, vai 

cair sobre a palavra de #: 20. 

- Palavra... teatro, que uma contagem de volta, vai 

cair sobre a palavra de #: 32. 

- Palavra... santa, que uma contagem de ida, vai 

cair sobre a palavra de #: 51. 

- Palavra... santa, que uma contagem de volta, vai 

cair sobre a palavra de #: 1. 

   Vejamos, aqui, a coisa por este prisma, levando em 

consideração que estamos lidando com Elementos-

Chaves, que podem ser... Numéricos, Literários & 

Editoriais, em forma de 

: 

- 20 (ida) + 32 (volta) + 51 (ida) + 1 (volta) + 11 

(o # do Capítulo, em Estudo!) = 115. 

- 20 (ida) + 32 (volta) + 51 (ida) + 1 (volta) + 

104 (o # da página, em Estudo!) = 208. 
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   O que vocês me dizer a respeito do que temos em 

termos de (#) elementos? 

- 10 (dos # 2 + 8): Temos o exato dia (10) do 

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

- 7 (dos # 1 + 1 + 5): Temos o exato mês (7) de 

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

Luis IX). 

 _____________ 

   Mesmo porque, segundo deduzimos, ninguém, ou 

pelo menos quase ninguém sobre a face do mundo 

transitório, em sã consciência, poderá apresentar 

um parecer de forma negativista aos fatos & dados 

surpreendentemente positivos da 

, como aqui estamos apresentando, 

e como já fora motivo de atentos Estudos em obras 

anteriores pelo nosso médium Vivaldo P. S. Filho, 

se bem que todos e todas vocês estejam convidados 

a fazerem o seu próprio juízo de valor, sendo 

honestos consigo mesmos, e, claro, com qualquer um 

de nós!!... 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10 

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

17. E este é o número em que está toda a multidão 

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

Páscoa, trad. de Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).    

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

   “Não; falta-lhe para isso o sentido.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 10, Atributos da 

Divindade, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, 

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

que há de ter uma causa. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são nosso). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 7, Provas da 

existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 17, Dos elementos 

gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, Conhecimento do 

princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. 

impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de                          

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

permitiu reconhecê-la, sem o que é provável ainda a 

ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

– ou 3hs da tarde! – sob a regência do signo 

de , do dia 10 do mês (7) de julho de 

1964.  

   Curiosamente, Vivaldo P. S. Filho (São Luis de 

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

Família”, em Salvador/BA, Brasil, numa perfeita alusão 

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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(Albert Einstein) 

 

   Nota do médium: Que, segundo entendo, 

em decorrência de minha experiência humilde 

na tarefa mediúnica, no decorrer dos últimos 

vinte (20) anos, se apresenta como uma 

verdadeira “antecipação do futuro” (como 

entenderia de uma maneira geral André Luiz, 

por Chico Xavier!), já que o seu esclarecido 

raciocínio se encaixa muito bem com o que tem 

nos informado, agora, as Mentes Iluminadas 

dos Benfeitores da Vida Maior.  

   Pessoalmente, estamos muito longe de 

realizar qualquer tipo de conexão entre a figura 

singular de Einstein e à nossa personalidade 

muito rastejante. Entretanto, minha gente, por 

força mesmo das inúmeras ocorrências de 

origem Transcendental, que temos podido reter 

nas retinas de nossa própria mente mediúnica, 

temos a segurança de que, positivamente, o 

http://blog.hipertacular.com/wp-content/uploads/2010/06/einstein.jpg
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trabalho dele, todo especial no campo da 

Ciência humana, e o nosso, mesmo que muito 

singelo, na esfera do psiquismo espiritual do 

planeta Terra, estão em perfeita conexão com 

os insuperáveis Esquemas Matemáticos-CHAVE 

inseridos na 

, por exemplo, e 

como vem sendo devidamente apresentado 

pelos nossos amorosos Guias Espirituais em 

várias de minhas obras mediúnicas anteriores, 

todas versando sobre a Ciência dos Espíritos 

e, muito especialmente, e como foco principal, 

no Evangelho de Jesus Cristo. 

 

Com esta pequena referência ao pensamento 

iluminado do grande Mensageiro da Ciência 

Universal, Albert Einstein, cremos, pelo 

menos entre os espiritistas mais sinceros e 
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mais devotados ao Estudo dos fenômenos de 

Além-Túmulo, não haveremos de encontrar 

maiores resistências quanto ao que está sendo 

lecionado, aqui, pelo muito querido e amoroso 

Benfeitor Elvis Presley, porque, como já temos 

visto, aqui e ali, pela Doutrina Espírita, por 

meio de Livros de verdadeiro valor moral e 

cientifico, a exemplo do que foi produzido 

por Chico Xavier, que foi a maior antena 

psíquica que a humanidade já conheceu, a 

despeito do livre-arbítrio que possuímos pela 

condição de Espíritos Imortais que somos, 

todos e todas, filhos de Deus... 

  

Não há como acreditarmos que não haja um 

COTROLE PRECISO & MAIOR da parte do 

Criador em relação às suas criaturas, em 

relação ao que quer que seja, embora, por 
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meio desse livre-arbítrio, tenhamos, aqui e ali, 

a impressão de que estejamos controlando 

alguma coisa!!... 

Evidentemente, que, aqui, estamos apenas 

passados a frente o que temos observado pelo 

Estudo do Espiritismo e pelo que eu tenho 

capturado pelas minhas próprias e múltiplas 

faculdades psíquicas, aliás, o que já é muita 

coisa para qualquer um ou uma de nós (risos), 

porém, minha gente, creio que seria algo muito 

arriscado, para qualquer um bem-intencionado 

investigador, achar-se capaz de dizer alguma 

coisa em definitivo, a não ser, é claro, que Deus 

verdadeiramente Comanda as nossas Vidas 

Imortais pelo Seu Amor, sua Justiça, e a Sua 

Caridade, onde quer que nós estejamos, se no 

nosso acanhado Plano Material (5ª. Esfera) ou 

no Além-Túmulo, se na Terra ou nos Espaços 

Infinitos!!...  
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Mas, façamos um pouco mais!! - II 

   _____________ 

Mas demos continuidade à sua palavra 

carregada de emoção e de lucidez: 

A Caminho da Luz 

 

   Esta específica obra de Emmanuel (pelo Chico 

Xavier), apresenta-nos, por si mesma, um poderoso 

móvel de análise e de estudo, de reflexão e, muito 

naturalmente, o de sua conclusão, o de fechamento 

mesmo, isto, sobre as impressionantes referências 

matemáticas-CHAVES do sábio e devotado Instrutor 

de Chico Xavier em relação à positiva VOLTA do 

glorioso (O Apóstolo Espiritual 

da Codificação Espírita) ao solo do Brasil generoso, 

na segunda metade do século 20, já na personalidade 

transitória do amorosíssimo médium Vivaldo P. S. 

Filho, que, mais à frente, no começo do século 21, e 

sob os cuidados da Falange do Espírito de Verdade 

(João Batista/Chico Xavier – embora, alguns médiuns 

e autores já encarnados, quanto desencarnados, 

afirmem Allan Kardec/Francisco C. Xavier se tratar da 

reencarnação de João Evangelista.  
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   Nada contra! – Risos. 

   Mesmo porque, nas várias obras que temos vertido 

do “Céu para a Terra”, pelo nosso Vivaldo, temos 

explicado, e instruído, que isso se deva ao fato de 

existir, no Mundo Maior, uma ferramenta preciosa 

chamada de , ele próprio 

haveria de colocar as suas diversificadas faculdades 

mediúnicas à serviço do Consolador Prometido, 

mesmo que à golpes de pedradas, de injurias, e 

difamações, por parte de uma classe “privilegiada” 

de eleitos do Espiritismo, que, mal sabendo da 

condição de extrema penúria moral pela qual se 

arrastam, se consideram, ou se creem, de maneira 

absolutamente errônea, os “donos exclusivos da 

verdade espírita”, quando não, incapazes até de 

respirarem sem o auxílio de seus tenazes verdugos 

espirituais, ou podemos até lhes chamar de (seus) 

comparsas do grande crime moral que praticam, 

cada um e uma sentindo-se possuidores de um poder 

divino que não possuem, todos e todas se colocando 

na condição de pseudo-defensores dos Postulados 

Espíritas, sem se darem conta de que estão mesmo 

é cavando um grande e terrível fosso, igual ao da 

narrativa Evangélica, onde haverão de se arrojarem 

logo após a passagem pelo inevitável portal da morte 

material. 
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   Um estudo matemático detalhado sobre esta 

específica reencarnação do Espírito São Luis IX, 

poderá ser acessado na obra original: 

 (EM 3 VOLUMES), num sub-Capítulo, 

que foi Assinado pelo Espírito Clóvis Tavares, e 

que foi amorosamente e ricamente preparado por 

Vivaldo, além de vermos um trabalho carregado 

de uma variada gama informações numéricas-

CHAVES, em bases históricas e doutrinárias, 

todas precisas. 

   Direcionemos a nossa atenção para os dois (2) 

séculos que se referem à grande e atual VOLTA de 

São Luis IX, em terras da Bahia de Todos os 

Santos. Sim, trata-se aqui de um grande retorno, 

pois, por exemplo, ele já havia envergado a 

indumentária carnal do grande Governador: Tomé 

de Sousa, compactuando, ao lado de Manoel da 

Nóbrega ( ) e de José de Anchieta 

( ), para a futura implantação do 

Espiritismo na Pátria do Cruzeiro, que ali começava a 

nascer: 
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- Séculos 20 & 21...  

   Quando... 2 + 2 + 1 = 5.  

   Temos, aqui, o exato número (5) de Livros que 

compõem o . 

   _____________ 

   Mas, Literariamente, e evidentemente que não 

apenas Numericamente, nós poderemos concluir 

assim também: 

________________ 

Vejamos a questão # 5, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    Que pensar da opinião que atribui a formação 

primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou 

seja, ao acaso? {LE-8} 

   “Outro absurdo. Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso como um ser inteligente? E, além 

disso, que é o acaso? Nada!” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 5, Provas da 

existência de Deus, CAPÍTULO I, Deus, p. 75, 1ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA BILINGUE) – 1ª. impressão – 10 mil 

exemplares – 4/2013, tradução de Evandro Noleto bezerra,                           

Edição da FEB.                                          

________________    

CONTRA FATOS & DADOS                                             

NÃO HÁ ARGUMENTOS!!   
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_____________ 

 
ESTAMOS DESVENDANDO                                                     

OS CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS,                                   

PELA OBRA DE EMMANUEL, POR CHICO XAVIER                                                                     

SOBRE A ATUAL VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 

_____________ 
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   Vejamos que o a coisa não fica somente aí, dentro 

de um contexto exclusivo do Espiritismo, embora a 

Terceira Revelação Divina seja a continuidade do 

pensamento de Jesus, dando uma nova visão, uma 

luz melhor, sobre as suas palavras e os seus Vivos 

Ensinamentos... 

   Pois bem, vejamos como este # 5 de agora se 

enquadra perfeitamente ao texto de lá detrás, 

Assinado por , quando ele nos dá uma 

nova luz sobre a vida sentimental e amorosa de 

Vivaldo junto à sua Eterna Alma Gêmea, 

(também Maria de Magdala & Ruth 

bíblica, ambas que são personagens santificadas da 

Bíblia), aqui identificada apenas como a Senhora M., 

e notemos que a explicação apresenta-se totalmente 

racional sobre este específico número (5) que se 

contra entranhado dentro do conjunto de equações 

que estão subordinadas a uma (nova) Programação 

Reencarnatória preparada para a nossa Sra. M.,  

(D´Espérance), desde tempos recuados da história 

humana do plano material, seguindo o projeto da 

Governança Planetária para a vinda de Jesus ao plano 

dos mortais: 

- O número 5: Que, segundo sabemos, trata-se da 

5ª. MULHER (DESCONHECIDA) DA GENEALOGIA 

DE JESUS CRISTO, mantida em segredo pelos 

Evangelistas São Mateus e São Lucas (Lc 4:26: “a 

mulher viúva”).  
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   Levemos em consideração que no Evangelho de 

São Lucas, que também foi uma das reencarnações 

passadas de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX, ao 

mesmo tempo em que envergava a indumentária 

carnal do Apóstolo Filipe, numa perfeita e autentica 

, como bem detalhada, 

matematicamente perfeita, na nossa obra original: 

, este, dividido em três (3) VOLUMES, que 

podem ser adquiridos ‘gratuitamente’ através do Site 

Espírita: www.vivaldoespiritismo17.com.br, este 

“OS ASCENDENTES DE JESUS” (que aparece em 

Mt 1:1-17) está no exato sub-Capítulo de número 

5, do Capítulo # 3  (pela fonte espírita: “O NOVO 

TESTAMENTO”, pela tradução do original em grego, 

Haroldo Dutra Dias, 1ª. Edição, CEI, 2010), quando 

somados (5 + 3), teremos o # 8, que nos direcionará 

imediatamente para o exato Capítulo # 8 de Lucas 

(lembremos que sempre utilizamos o Evangelho de 

São Lucas, por ter sido ele uma das reencarnações 

passadas de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) e que 

logicamente se mantém em conexão com os fatos  & 

dados “codificados” da Terceira Revelação, agora 

devidamente decodificados pela Nova Ciência da 

: “AS MULHERES QUE 

ACOMPANHAVAM JESUS”, TENDO COMO A 

SUA PRINCIPAL PERSONAGEM, DENTRO DESTE 

ESPECIFICO CONTEXTO EVANGÉLICO, EXATAMENTE 

A PERSONALIDADE DA ENIGÁTICA MULHER: 

, A NOSSA ATUAL SENHORA M. (QUE 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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COMO SAEMOS, TRATA-SE DA ALMA GÊMEA DE 

VIVALDO P. S. FILHO/SÃO LUIS IX/ ).  

   E seria interessante que refizéssemos a pergunta: 

mas o # 3, que se refere ao Capítulo de # 3, 

também de São Lucas, onde se encaixaria neste 

contexto?!... 

  A resposta é muito simples: O Capítulo 3 de Lucas, 

traz no seu sub-Capítulo # 5: “OS ASCENDENTES 

DE JESUS”. 

   A dobradinha divina cai com perfeição neste nosso 

Estudo pela Decodificação Espírita, quando vemos 

perfeitamente Decodificado: mais alguns “Sinais” 

do Evangelho de Jesus Cristo. 

   _____________ 

   Só para não deixarmos passar batido, vejamos que 

a 5ª. MULHER (DESCONHECIDA) DA GENEALOGIA 

DE JESUS, COMO CITADA NO EVANGELHO DE SÃO 

LUCAS, aparece exatamente no Capítulo de # 4, 

versículo 26: quando poderá ser matematicamente 

deduzido: ... “e a nenhuma delas foi enviado 

Elias, senão para uma mulher viúva, Serepta da 

Sidônia...” 

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

IX (a futura reencarnação de São Lucas!!).  

- 8 (2 + 6): O mês (8) de agosto da morte de São 

Luis IX (a futura reencarnação de São Lucas!!).  

    



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 193 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

         ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas 

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                  

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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   No contexto matemático-CHAVE das 

, nada passa despercebido diante do olhar 

atento e magnânimo do Sublime Salvador de Nossas 

Vidas. 

 

Jesus – O Governador da Terra. 

_____________ 

   Mas, continuemos com o nosso precioso Estudo de 

mais atrás atentando para os detalhes, para que 

não nos percamos no principal: 

- Novamente, os elementos de #... 20 + 21 (dos 

séculos 20 & 21) = 41.  

   Antes da gente avançar, um pouco mais, neste 

específico episódio-CHAVE, devemos nos lembrar de 

que estamos tratando de situações-chaves que 

tem a ver com a Missão e a Vida de São Luis IX, como 

um todo, embora estejamos nos centrando, mais 

especificamente, nestas suas duas (2) existências 

materiais, que, por assim dizer, tem mais a ver com 

a Doutrina Espírita, ou antes, tanto com a Codificação 

como com a Decodificação Espírita, por isso vejamos 

como as coisas Evoluem... 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 195 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

   Se colocarmos numa situação invertida (14): 

- Teremos: O exato mês (1) de janeiro do 

nascimento de Isabel de Aragão, a Rainha Santa 

de Portugal (a segunda mais graduada Diretora da 

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX), e 

Co-Autora deste Livro de # 10). 

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

de Chico Xavier/Allan Kardec (que é o Diretor Geral 

na Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX, 

e que comanda as suas humildes tarefas à Luz do 

Consolador Prometido, neste século 20-21, e Co-

Autor deste Livro de # 10, por Emmanuel). 

_____________ 

 

Os 

SÃO CLAROS & EVIDENTES.                                                         

Realmente, só não vê que não quer enxergar. 

_____________ 
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   Mas, se a gente for dar um outro tratamento aos 

dois elementos (4 & 1) que vimos acima, é certo 

que a razão nos leve a crer, de maneira óbvia, que 

existe, sim, um Controle-CHAVE Maior sobre as 

ocorrências que dizem respeito às 

... assim: 

- Novamente, os elementos de #... 20 + 21 (dos 

séculos 20 & 21) = 41.  

   Quando: 4 + 1 = 5. 

________________ 

Vejamos a questão # 5, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    Que pensar da opinião que atribui a formação 

primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou 

seja, ao acaso? {LE-8} 

   “Outro absurdo. Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso como um ser inteligente? E, além 

disso, que é o acaso? Nada!” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 5, Provas da 

existência de Deus, CAPÍTULO I, Deus, p. 75, 1ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA BILINGUE) – 1ª. impressão – 10 mil 

exemplares – 4/2013, tradução de Evandro Noleto bezerra,                           

Edição da FEB.                                          

________________    

CONTRA FATOS & DADOS                                             

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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   “De nossa parte, voltamos a dizer que não 

estamos somente supondo, mas verdadeiramente 

estamos concluindo e assegurando tudo isto, pelos 

fatos numéricos, literários & editoriais dentro da 

Doutrina Espírita já apresentados!!” (Breve extrato do 

nosso Livro de # 125). 

 

A reencarnação estudada a partir de Sinais & Códigos 

Secretos de Deus pelo Espiritismo. 

_________________ 

“A princípio quase que só encontrou incredulidade, 

porém, ao cabo de pouco, a multiplicidade das 

experiências não mais permitiu lhe pusessem em 

dúvida a realidade.”  

– Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, item III, 

93. Edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – FEB, 5/2013.   

(O destaque é nosso).                             

_________________  
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Mas, façamos um pouco mais!! - III 

   _____________ 

  

     Assim, procuremos seguir as belas orientações 

do nosso querido Chico Xavier, e nos voltemos para 

a grande caminhada de luz, sabedoria, paz, e amor, 

também por meio da incomparável obra de 

!!..., levando em conta que o Evangelho 

é o nosso Livro MÁXIMO!!  
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   Mais uma vez, observemos a substância-CHAVE 

das ocorrências matemáticas-cruzadas, entre 

uma e outra fonte, de Edições distintas da mesma 

obra, tomadas por dois pesquisadores diferentes: 

Cláudio Farjado e Vivaldo P. S. Filho, mas que ambas 

se dedicam ao mesmo assunto, e verifiquemos de um 

exemplar da 31ª. Edição, pela FEB, e que pertence à 

coleção pessoal do nosso medianeiro: 

- Capítulo XI, à pág. 97: Vejamos que interessante. 

Aqui, logo no começo deste específico Capítulo, de 

“A CAMINHO DA LUZ”, Roma, que traz, mais 

adiante, no último sub-capítulo, NAS VÉSPERAS DO 

SENHOR, uma lição de Emmanuel em relação à 

chegada de Jesus ao mundo material, quanto ao 

número da página, deste seu sub-capítulo (final): 

104.  

   _____________ 

   Vejamos que trocadilho, logo nesse item: 

- 10: Temos o exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). E o exato mês 

(10) do nascimento de Allan Kardec (Chico 

Xavier)..., temos, então, o Codificador Espiritual do 

Espiritismo e o seu DeCodificador Encarnado. 

- 4: Temos o exato mês (4) de abril do nascimento 

de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). E o mês (4) do 

nascimento de Chico Xavier (Allan Kardec). 

- Sendo que o mês (4) de abril também marca o 

nascimento do próprio Espiritismo. 
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 _________________ 

 

_________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                          
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004). 

_________________    
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   Mas, a coisa não se define por aqui, sim, porque se 

vocês forem observar atentamente o que fizemos, ou 

o que encontramos um pouco antes, mais acima, 

veremos que os FATOS & DADOS que dizem respeito 

às Vidas Sucessivas de São Luis IX são realmente de 

estremecer qualquer coração sinceramente devotado 

às coisas do Mais Alto, que creem e que aceitam Deus 

como o Criador Supremo da Vida Universal, visto que 

acabáramos de encontrar, ou de Decifrar, o seguinte 

Esquema-CHAVE...    

- Novamente, os elementos de #... 20 + 21 (dos 

séculos 20 & 21) = 41.  (O # da pág. 104?!!)... 

- Teremos: O exato mês (1) de janeiro do 

nascimento de Isabel de Aragão, a Rainha Santa 

de Portugal (a segunda mais graduada Diretora da 

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX), e 

Co-Autora deste Livro de # 10). 

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

de Chico Xavier/Allan Kardec (que é o Diretor Geral 

na Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX, 

e que comanda as suas humildes tarefas à Luz do 

Consolador Prometido, neste século 20-21, e Co-

Autor deste Livro de # 10, por Emmanuel). 

_____________ 

Os 

SÃO CLAROS & EVIDENTES.                                                         

Realmente, só não vê que não quer enxergar. 

_____________ 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 202 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

   Mas, se a gente for dar um outro tratamento aos 

dois elementos (4 & 1) que vimos acima, é certo 

que a razão nos leve a crer, de maneira óbvia, que 

existe, sim, um Controle-CHAVE Maior sobre as 

ocorrências que dizem respeito às 

... assim: 

- Novamente, os elementos de #... 20 + 21 (dos 

séculos 20 & 21) = 41. (O # da pág. 104?!!)... 

   Quando: 4 + 1 = 5. 

________________ 

Vejamos a questão # 5, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    Que pensar da opinião que atribui a formação 

primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou 

seja, ao acaso? {LE-8} 

   “Outro absurdo. Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso como um ser inteligente? E, além 

disso, que é o acaso? Nada!” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 5, Provas da 

existência de Deus, CAPÍTULO I, Deus, p. 75, 1ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA BILINGUE) – 1ª. impressão – 10 mil 

exemplares – 4/2013, tradução de Evandro Noleto bezerra,                           

Edição da FEB.                                          

________________    

CONTRA FATOS & DADOS                                             

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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_____________ 

   Até aqui, o quadro da Matemática Reencarnatória 

(quanto o quadro da atual Direção Mediúnica) de 

Vivaldo P. S. Filho, ou do , que 

são o mesmo Espírito Imortal, se apresenta de 

maneira perfeita aos nossos olhos. 

   O SINCRONISMO E O ENCADEAMENTO NUMÉRICO, 

LITERÁRIO & EDITORIAL, SÃO MESMO DE TIRAR O 

FÔLEGO DE QUALQUER ESPÍRITA MAIS ESTUDIOSO, 

OU DE QUALQUER OUTRO SÉRIO INVESTIGADOR OU 

INVESTIGADORA, RELIGIOSO OU NÃO, QUE JÁ VEM 

SE DEBRUÇANDO SOBRE OS FATOS & DADOS DA 

REENCARNAÇÃO (PROGRAMADA E/OU MÚLTIPLA) 

EM SUAS VÁRIAS FACES!!... 

   E exatamente numa obra que nos leciona sobre a 

chegada do Mestre, compreendendo que, agora, ele, 

São Luis IX, é quem deve trazer ao mundo terreno a 

Decodificação dos , 

para o entendimento deste Episódio Triunfante do 

Senhor Jesus sobre as imensas tragédias do mundo, 

as do passado, as do presente, e as do futuro. 

   Nota do médium: Vejamos, que se formos desconsiderar 

a exatidão deste quadro matemático (todo espiritual), a 

rigor, também teremos que desconsiderar a idoneidade 

(psíquica) da Editora da FEB, que publicou esta específica 

31ª. Edição de A Caminho da Luz, quanto a 22ª. Edição, 

utilizada mais atrás, embora seja a Moral de Chico Xavier 

que esteja pairando sobre todos os fatos & dados!! 

_____________ 
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______________ 

Na condição de médium respeitoso à Obra de Allan 

Kardec quanto à de Chico Xavier, preciso voltar a 

dizer que todas as obras que foram originalmente 

editadas antes de 1964, o ano de meu atual 

nascimento, serão sempre as mais seguras, 

cientificamente falando, por motivos que são 

mais que evidentes, embora devamos considerar 

aquelas outras edições que vieram depois da 

desencarnação de Chico Xavier até o mês (6) de 

junho de 2015, quando da divulgação (virtual) do 

nosso Livro original: “São Luis IX”, isto eu digo 

pelo fato de sabermos que muitas delas podem ter 

sido alteradas em sua redação original, isto por 

motivos variados, mas que, acima de qualquer 

interesse humano, sempre nos depararemos com 

os Interesses do Mais Alto, e por isso devemos 

parafrasear uma lucida sentença que temos 

originalmente pelo: “O Livro dos Médiuns”, de 

Allan Kardec: “O QUE DEUS QUER,                              

SE CUMPRE.”  

   Que fiquem todos com o nosso carinho, na 

lembrança de que de estamos Estudando com Jesus 

Cristo, Allan Kardec & Francisco C. Xavier. 

(Livro # 131: “ESTUDANDO E APRENDENDO COM ALLAN 

KARDEC & CHICO XAVIER – Vol. 3”, Nota do Médium do Capítulo 

# 6, pelo Espírito Yvonne A. Pereira, pág. 181, 10/2020).                          

______________ 
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Mas, façamos um pouco mais!! - IV 

   _____________     

  

________________ 

Atualmente, a criptografia quântica já é uma realidade. 

Seguramente, os Agentes da Vida Superior do Planeta se 

aproveitaram, por exemplo, dessa Tecnologia para compor os 

inumeráveis “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS que 

integram as Revelações Divinas para a Terra, com a 

proposta de serem devidamente decodificados no Grande 

Futuro, aliás, como já vem sendo realizado, em parte,                   

pela Equipe do Espírito de Verdade.  
 

Veremos alguns comentários a esse respeito pelo nosso 

próprio médium e a partir de suas visões clarividentes, na 

obra original “SÃO LUIS IX” (VOLUME # 2), no que toca às 

irradiações da aura espiritual provocadas pela mente dos 

Espíritos, desencarnados e/ou encarnados, que se 

subordinam à determinados controles de dados, mediante 

uma serie de códigos transcendentais secretos decorrentes 

da alta tecnologia do Mundo Maior, que visa não somente o 

controle das transferências mentais de plano à plano, mas, e 

principalmente, o de sua devida segurança. 
________________ 

https://securityinformationnews.files.wordpress.com/2013/08/crypto.png
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   Certamente que, a partir de nosso modestíssimo 

Estudo, embora devamos afiançar-lhes que se trata 

de algo que vem muito Além de nossas modestas 

possibilidades morais, visto que vem da Parte do 

Cristo Amado, em torno deste venturoso assunto, 

tendo como contraponto as centenas de evidências & 

provas matemáticas-CHAVES apresentadas nas 

obras anteriores que versam sobre a 

, todas pelo nosso médium, sem medo de 

avançarmos muito dentro do conceito científico, já 

que a nossa proposta é somente a de ilustrar a mente 

de nossos irmãos e irmãs sediados no solo planetário 

com algumas pinceladas muito simples de aritmética, 

verificamos que tal Mecânica Científica do Mundo 

Maior, desde eras primitivas do mundo, já traziam os 

arquétipos das novas e sofisticadas técnicas da 

Ciência da computação, dentro do Esquema de 

códigos e outros elementos-chaves na transmissão 

de seu dados “secretos”, como atualmente vemos na 

Criptografia Quântica, mais precisamente, pelo 

menos em seu conceito primordial, ou conceptual, 

embora todos os cálculos, aqui, apresentados, 

evidentemente, que são de caráter muito simplório, 

não podendo, em hipótese alguma, nenhum de nós 

acreditarmos que estamos fazendo algo “do outro 

mundo” (risos), embora a qualidade das evidências 

& das inúmeras provas-CHAVES que temos trazido 

ao conhecimento de nossos irmãos e irmãs terrenos 

sobre este específico e empolgante assunto, o da 
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Mecânica Matemática Reencarnatória (Numerologia 

Bíblica & Numerologia Espírita – Esta última, por 

se adequar, com precisão absoluta, às centenas de 

provas equacionais dentro do enorme volume de 

obras da Codificação Espírita, precisamente: O 

Pentateuco Kardequiano, que são os 5 Livros da 

Codificação Espírita mais os seus dois (2) Livros 

complementares), a “Revista Espírita” (em 12 

Volumes, também por Allan Kardec), e as obras da 

incomparável lavra mediúnica de Chico Xavier, que 

conferem uma natural e positiva  autenticidade, 

quanto uma absoluta autoridade, seja doutrinária 

e/ou científica, que trazem elementos mediúnicos de 

inquestionável valor Espiritual. 
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_____________ 

   Voltemos um pouco o apontamento, e vejamos a 

partir daqui quais são os “Sinais” & “Códigos” da 

Espiritualidade Maior que podemos encontrar num 

exemplar, desta 31ª. edição, do “A CAMINHO DA 

LUZ”, de Emmanuel (por Chico Xavier/FEB), de 

propriedade de Vivaldo (que, claro, não caiu em suas 

mãos por uma obra do acaso!), somente que agora 

em sua página de # 97, que dá início ao Capítulo 

XI (11), Roma, O POVO ESTRUSCO: 

   Da seguinte maneira... 

- As Palavras-Chaves de # 28, 46, & 56, que são... 

“Gália”, “Jesus”, & “coroada”, isto, levado em 

consideração uma contagem de ida, dentro deste 

específico episódio da narrativa de Emmanuel!!  

_____________ 

   “Reconhecendo as dedicações ao trabalho, por 

parte de todos os Espíritos que se haviam localizado 

na Itália primitiva, então dividida em duas partes 

importantes, que eram a Gália Cisalpina e a Magna 

Grécia, ao norte e ao sul da península, os prepostos 

e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, 

que se ergueu rapidamente, coroada de lendas 

, para desempenhar tão grande papel 

na evolução do Mundo.”  

_____________ 
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   Observemos, aqui, como foi montado o Esquema 

de “códigos”, dentro deste texto de Emmanuel, que 

integralmente corresponde ao Esquema-Chave de 

que 

temos até aqui apresentado, a partir dos # básicos, 

que são: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

   Se somarmos os números que encontramos mais 

acima, que correspondem às suas devidas posições 

dentro do avanço natural, de ida, do texto do grande 

Mentor Emmanuel: 28 + 46 + 56 = 130.  

   Mas, se desejarmos lhe verificar a idoneidade 

absoluta, dentro do contexto no qual estamos 

nos propondo apresentar, o da 

, exatamente na obra 

máxima dos Cristãos, em “O NOVO TESTAMENTO”, 

apenas que lhe apresentando na devida posição, ou 

seja, no seu Capítulo 1, versículo 30, do 

Evangelho de São Lucas (e que está sendo 

devidamente escolhido de maneira  aleatória, mas, 

como temos dito, pelo fato de ter sido, ele, uma das 

reencarnações passadas do 

/Vivaldo P. S. Filho, ao mesmo tempo em que 

envergou a indumentária carnal do Apóstolo São 

Filipe, numa perfeita e bem sucedida Reencarnação 

Programada & Múltipla!!... – Os detalhes sobre 

estas duas (2) específicas reencarnações poderão 

ser acessadas na nossa obra original: “SÃO LUIS 

IX” (VOLUME # 2) ... 
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- Temos “O NOVO TESTAMENTO”, ANÚNCIO DO 

NASCIMENTO DE JESUS, em Lucas, Capítulo 1, 

versículo 30: “Disse-lhe, porém, o Anjo: Não 

temas, Maria, pois encontraste graça junto de 

Deus.”  

   Vemos, aqui, 

.  

   Ou seja, apresenta-se o Capítulo 1, e o versículo 

30, encontrados logo acima após a nossa rápida 

soma, e naturalmente a partir de seu resultado (do 

número 130), nos direcionando imediatamente para 

este episódio do Evangelho de Lucas, muito singelo, 

quão profundamente maravilhoso, e que corresponde 

inteiramente à proposta original deste nosso Capítulo 

de agora, a do “Natal de Jesus Cristo”. 

_______ 

   Segundo os nossos Benfeitores da Vida Mais Alta, 

para a devida Decodificação numérica-CHAVE, por 

exemplo, já que também entra em cena os fatos & 

dados literários-CHAVES & editoriais-CHAVES, destes 

“Sagrados Sinais de Deus”, não devemos apenas 

nos orientar pela sequência, mas, por um certo 

“ritmo”, já que, também, pela cadência certa é que 

haveremos de lograr o êxito final. 

   _______ 
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   Mas, sigamos em frente. 

   Se entre os companheiros que haverão de nos 

leem, tiver algum ou alguma mais atento que os 

demais, não temos dúvida de que, também, poderá 

verificar-se que, mais uma vez, o trabalho de 

Emmanuel, pelo Chico, basicamente pelo Chico, e 

que na verdade está subordinado ao Pensamento do 

Senhor, e dos Seus Prepostos, pois, deixamos para 

nesse momento final, o de nosso Estudo desta 

especifica página 97, do capítulo XI, Roma, do sub-

capítulo O POVO ETRUSCO, o seguinte detalhe deste 

mesmo texto de um pouco mais acima, e que 

pinçamos diretamente desta 31ª. edição, pela FEB, 

e que pertence ao nosso medianeiro: 

- Trata-se da palavra de # 59, deste mesmo 

primeiro parágrafo, que acabamos de Estudar mais 

acima. 

_____________ 

   “Reconhecendo as dedicações ao trabalho, por 

parte de todos os Espíritos que se haviam localizado 

na Itália primitiva, então dividida em duas partes 

importantes, que eram a Gália Cisalpina e a Magna 

Grécia, ao norte e ao sul da península, os prepostos 

e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, 

que se ergueu rapidamente, coroada de lendas 

, para desempenhar tão grande papel 

na evolução do Mundo.”  

_____________ 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 212 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

   Pois bem, façamos aqui, um pequeno Estudo deste 

número, recordando-nos apenas de que ele segue 

exatamente o encadeamento textual da narrativa de 

Emmanuel, pelo Chico, quando poderemos verificar 

que esta específica palavra-chave: , 

que absolutamente tem tudo a ver com a nossa atual 

proposta de Investigação, cai, sequencialmente, de 

ida, no número 59, e que numa contagem oposta,  

na de volta, dentro do texto corrido deste mesmo 

segmento, cai no número 10, e que somente agora 

viemos a lhe destacar dentro do texto, apenas para 

evidenciar à todos e à todas vocês que os 

, que produzem estes 

intrincados acontecimentos do maravilhoso Esquema 

de Deus para os Seus Universos, organizam os seus 

, também, com 

vistas ao futuro da vida aqui na Terra, por exemplo, 

mediante estes sábios esquemas de codificação & 

decodificação-CHAVES... 
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   Vejamos, por este prisma: 

- 59 (ida) + 10 (volta) + 11 (o # do Capítulo XI, 

em Estudo!) + 97 (o # da página, em Estudo!) = 

177... 

   Claro, que um Estudo de , 

dentro da proposta que temos apresentado, não 

existe chance de fazer as coisas sem que, em algum 

momento, ou em todos (risos), a personalidade de 

não entre em cena!!..., por esta razão 

vemos como este # (177) surge de maneira que fica 

impossível não referendar a santidade do que, ele 

mesmo, vem apresentando pelas suas múltiplas 

faculdades psíquicas, até porque, como se diz, a 

obra fala pelo seu autor!!... 

   Vejamos: 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 10x o # 7: O exato mês (7) de julho do 

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

- # 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- Uma vez, a gente invertendo os # 4... & 6, vamos 

ter: O exato ano de (19) 64, do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

__________________ 
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   __________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10 

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

17. E este é o número em que está toda a multidão 

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

Páscoa, trad. de Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).    

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

   “Não; falta-lhe para isso o sentido.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 10, Atributos da 

Divindade, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, 

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

que há de ter uma causa. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são nosso). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 7, Provas da 

existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição 

(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 17, Dos elementos 

gerais do Universo, Parte Primeira, Capítulo II, Conhecimento do 

princípio das coisas , 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. 

impressão – 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de                          

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

permitiu reconhecê-la, sem o que é provável ainda a 

ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano XI, No. 7, Julho de 

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005. (Os destaques são nossos).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

– ou 3hs da tarde! – sob a regência do signo 

de , do dia 10 do mês (7) de julho de 

1964.  

   Curiosamente, Vivaldo P. S. Filho (São Luis de 

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

Família”, em Salvador/BA, Brasil, numa perfeita alusão 

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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   Irão me perguntar, como foi que encontramos o 

elemento de # 64, do ano (1964) do nascimento 

do querido Vivaldo, não é isso?!... – Risos... 

   Da seguinte maneira... 

______ De volta ao começo!! ______ 

- As Palavras-Chaves de # 28, 46, & 56, que são... 

“Gália”, “Jesus”, & “coroada”, isto, levado em 

consideração uma contagem de ida, dentro deste 

específico episódio da narrativa de Emmanuel!!  

_____________ 

   “Reconhecendo as dedicações ao trabalho, por 

parte de todos os Espíritos que se haviam localizado 

na Itália primitiva, então dividida em duas partes 

importantes, que eram a Gália Cisalpina e a Magna 

Grécia, ao norte e ao sul da península, os prepostos 

e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, 

que se ergueu rapidamente, coroada de lendas 

, para desempenhar tão grande papel 

na evolução do Mundo.”  

_____________ 

   Do elemento de # 46 (Jesus)..., da ida, que foi 

invertido para o # 64. 

   Novamente, vocês haverão de perguntar-me, e 

com toda a razão: E os demais (#) elementos desta 

específica passagem, como ficam?!  

   A resposta eu tenho, de pronto. – Risos... 
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   Façamos, aqui, da seguinte maneira: 28 (Gália) 

+ 56 (coroada) = 84. 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho/Lucas). 

- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho/Lucas). 

_____________ 

 

São Luis IX, o Espírito que habitou São Lucas & São Filipe 

(Múltipla), e agora habita Vivaldo P. S. Filho. 
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      ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas 

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                  

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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   O que poderíamos deduzir desta emblemática 

passagem Evangélica, já que ela nos convoca a uma 

profunda reflexão doutrinária?! 

   É o fato mesmo, e como pode ser facilmente 

comprovado pelos arquivos (backups) dos Livros 

mediúnicos de Vivaldo P. S. Filho, como por exemplo: 

“CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

Amor”, que , agora na condição física do 

amoroso médium Vivaldo, e em decorrência dos 

graves desvios doutrinários perpetrados por algumas 

pseudo-lideranças de nosso movimento espiritista, 

tem alertado de uma maneira insistente que as 

nossas agremiações formalizadas estão com os 

seus dias contados, seguindo, naturalmente, as 

orientações de Allan Kardec, quando ainda encarnado 

no século XIX (e como consta das páginas da “Revista 

Espírita”, e as de Chico Xavier, que seguramente 

afirmou, segundo um biógrafo muito amigo dele: “No 

futuro não haverá templos de pedra”. 

   Por sinal, para nós, isto é um acontecimento dos 

mais naturais possíveis, pois o Senhor da Vida já se 

sentia bem mais à vontade ao realizar as suas divinas 

preleções, as curas, e a sua assistência, no ambiente 

encantador da própria Natureza, enfim, ao ar livre, 

colocando em xeque, até mesmo antes do seu 

nascedouro, a Igreja que haveria de, mais cedo ou 

mais tarde, ruir, pela incapacidade que temos, pelo 

menos até que nos melhoremos intimamente, 

de tratar dos Assuntos que dizem respeito ao Céu. 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 222 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

 

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 (reencarnando mais tarde como 

Gutenberg, o pai da Imprensa).  

   Para um estudo, sob a ótica do Plano Material, 

mesmo que sintético, a respeito do assunto, 

poderão todos e todas consultar a obra: 

“DIÁLOGOS COM HERNANI GUIMARÃES 

ANDRADE”, pela Editora Didier, 2011. 

Extrato (adaptado) da obra São Luis IX, pelo Espírito Rafael A. Ranieri. 

   Até aqui, os fatos & os dados da Decodificação 

Espírita não nos levam a outro pensamento... Ainda 

aqui, a sequência e o encadeamento precisos são 

mesmo de assombrar! 

   Antes que demos prosseguimento às análises 

equacionais deste intrigante Esquema-Chave, se 

bem que muito simples de realizar, mas muito bem 

entranhado no Novo Testamento, por exemplo, 

notamos, a partir destes mesmos dados, 

apresentados como um verdadeiro quebra-cabeças 

divino, como tudo nos aproxima ainda mais da 

realidade de Deus, como nos sentenciou A. Einstein: 
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A Fórmula do Amor 

Quem foi que disse que o amor não tem 

“fórmula”?! 

_______________ 

      

Albert Einstein (Ulm, 14 de março de 1879 — Princeton, 18 de abril de 1955) foi um físico 

teórico alemão, radicado nos Estados Unidos em 1933, que desenvolveu a teoria da relatividade 

geral, um dos dois pilares da física moderna (ao lado da mecânica quântica). Embora mais 

conhecido por sua fórmula de equivalência massa-energia, E=mc² — que foi chamada de "a 

equação mais famosa do mundo" —, foi laureado com o Prêmio Nobel de Física de 1921 "por 

suas contribuições à física teórica e, especialmente, por sua descoberta da lei do efeito 

fotoelétrico", que foi fundamental no estabelecimento da teoria quântica. 

(Fonte: Wikipédia: em 08/07/2015).                                                                               

_______________ 

   É certo que não poderemos lhe identificar a 

natureza íntima, a partir  dos quadros infinitesimais 

e sempre maravilhosos dos números e das equações 

hiperdinâmicas dos Mundos Espirituais Superiores, 

segundo uma ótima primitiva humana, enfim, por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ulm
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1879
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princeton
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1955
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relatividade_geral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Relatividade_geral
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica_qu%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equival%C3%AAncia_massa-energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_F%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_fotoel%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_fotoel%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Introdu%C3%A7%C3%A3o_%C3%A0_mec%C3%A2nica_qu%C3%A2ntica
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meio de uma existência puramente materialista, 

quando observamos homens e mulheres, de todas as 

idades, aparentemente bem postos, tanto física como 

socialmente, tanto cultural como politicamente, que, 

em verdade e vida, só se prestam às familiaridades 

da corrupção e dos acertos em forma de medonhos 

“conchavos”, entre eles mesmos e os seus comparsas, 

puramente transitórios, já que todo o mal passará, 

seja hoje ou amanhã. 

   Mas, se formos buscar, lá no fundo do coração, 

daquelas almas bondosas, cheias de valor espiritual, 

todas carregadas de boa vontade para com o próximo, 

embora, reconhecidamente, não estejam ainda 

figurando entre os Espíritos que são verdadeiramente 

santificados, de maneira muito natural, espontânea 

mesmo, teremos a condição de lhes aferir o valor 

potencial: da carga e da massa de sua vestimenta 

espiritual. 

    Apesar de reconhecermos que, a cada momento do 

caminho, a cada instante mesmo, todo indivíduo, 

seja ele homem ou seja ela mulher, idoso ou jovem, 

criança ou adulto,  haverá de manifestar uma 

quantidade imensa de variantes cromáticas, 

caloríficas, tensionais e ondulatórias, como se as 

suas orbitas laborativas, a rigor, estivessem todas 

subordinadas aos ‘jogos’ mecânicos da Óptica, sem 

que pudéssemos verificar a precisão dos fatos e 

dados equacionais, em si mesmos, por conta destas 

mesmas inúmeras ondas, das incontáveis partículas, 

e das inabordáveis sequências aritméticas, nas quais 
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estão subordinadas toda a correnteza de  cálculos e 

equações que envolvem, e também se deixa envolver, 

o substrato da vestimenta espiritual. 

   Positivamente, temos como tocar-lhe a intimidade.  

   Se para os homens de matéria carnal, ainda se 

apresenta impossível a aferição magnética e tátil do 

Fluido do Amor, para nós, seres que já transitamos 

por outra faixa de existência dimensional, a situação 

se apresenta de maneira agradável, sublime mesmo, 

pois, segundo o adiantamento moral do Espírito, fica-

lhe muito fácil de apreender toda a intimidade das 

destas elas Personalidades, encarnadas e/ou 

desencarnadas, somente pelo olhar, e, um algo mais, 

pelo tato, sim, pois que para nós tudo continua 

sendo matéria. 

   Entretanto, da mesma maneira que podemos lhe 

sentir o gosto, pelo paladar aguçado dos Espíritos 

desencarnados, Espíritos outros, menos evoluídos, 

também, embora de uma maneira distinta, poderão 

se utilizar dos variados recursos da técnica e da 

engenharia mental para deleitarem-se com as 

emanações afetivas e sentimentais de nossos irmãos 

e irmãs da seda terrena. 

   Por isso, minha gente, fica evidente que, mesmo na 

condição de Criaturas melhores, ou um pouco 

melhor do que a gente vinha sendo (moralmente 

falando!) ninguém estará, absolutamente, a salvo 

durante a sua passagem pelo Mundo. 
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   O amor é, sem dúvida, a nossa maior salvaguarda 

diante dos grandes conflitos e males que continuam 

a arrasar a maioria dos corações humanos, mas 

desejar uma estadia de “completa segurança” 

durante a sua reencarnação, seja ela Programada ou 

não, é, sem dúvida, uma façanha impossível de ser 

realizada. 

   Lembremo-nos de que nem mesmo o Senhor ficou 

livre da tentação, e em dos apupos malditos dos 

criminosos de seu tempo 

   Nem mesmo Ele, que nada tinha a dever para o 

Mundo Material, deixou de plantar a sua semente no 

terreno frutuoso do sofrimento. 

   A luz que trazemos dentro de nós, antes de tudo, 

servirá para que possamos trilhar por caminhos mais 

seguros, mas não absolutamente seguros. 

   Se realmente desejamos iluminar-nos por dentro, 

que passemos a clarear, fazer luz, na vida e na mente 

dos nossos irmãos e irmãs que seguem ao nosso lado, 

ou mais atrás de nós. 

   A “fórmula” perfeita para isso, ainda é e será 

sempre O Evangelho de Jesus Cristo. 

   Se fizermos a nossa parte, segundo o Seu conselho 

de amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao 

nosso próximo mais que a nós mesmos, assim como 

Ele nos amou e continua amado, decididamente que 

estaremos solucionando todos os grandes e pequenos 

enigmas que trazemos no nosso próprio Espírito, 
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Imortal, desde tempos imemoriais do planeta Terra, 

e, quem sabe, até de outros cantos dos Universos 

Eternos de Deus. 

   Sejamos amorosos. 

                                         Albert Einstein  

 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                              

(Salvador/BA, 27 de julho de 2015, às 22hs07min) 

   Nota do médium: Mensagem espontânea 

ditada no meu Lar.  

   Para que possamos compreender melhor o 

que está sendo apresentado pelo querido 

Einstein, precisaremos todos e todas nos 

dirigir à primeira obra de minha lavra 

mediúnica (de fenômenos clarividentes, dentre 

outros tipos de observações psíquicas, e 

também de pesquisa): “MEDIUNIDADE EM 

DOIS MUNDOS/AMOR, SEXO, E OS 

VARIADOS ASPECTOS MULTIDIMENSIONAIS 

NO PROCESSO DE CURA – Relatos de um 

Médium Espírita”, pelas Entidades Elizabeth 

d´Espérance, Francisco C. Xavier & Adolfo 

Bezerra de Menezes, quando nos deram a 

oportunidade de relatar um determinado 

episódio de nossa clarividência, e de efeitos 

físicos, ao percebermos, não só visualmente 

como materialmente (pelos fluídos semi-

materializados), o teor real da Energia do 

Amor.  
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   Podemos assegurar que, praticamente, 

seguramos nas próprias mãos o poderoso 

Fluido do Sentimento...  

   Deixando-me a entrever algo da sua 

constituição, e da sua estrutura morfológica, 

como se fizesse realmente parte da Natureza 

Intima da Criação, não no sentido subjetivo, 

tão somente, mas, necessariamente, de forma 

positiva, como se fosse um elemento, ou um 

organismo vivo, inerente à organização 

psíquica, fisiológica, e biológica, por exemplo, 

de todas as criaturas. 
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   Há algumas semanas atrás, isto, pela segunda quinzena 

de junho de 2015, o Espírito de Einstein nos apareceu, em 

casa, durante um momento em que eu me encontrava 

pensativo nas palavras de amorosa Instrutora Veneranda, ao 

vê-la me afirmar que “eu vivia na Terra como se 

estivesse sendo mantido ‘por um fio’ de vida”.  

   Pois bem, imaginando o que significaria isso, pensei 

comigo mesmo: - “Poxa, nós vivemos mesmo por um 

sopro de Deus!” 

   Então, logo a seguir, ele, Einstein, me apareceu, se 

colocando um pouco acima de minha cabeça, talvez pela sua 

altura, já que eu meço 1,64cm, embora eu estivesse 

deitando na minha cama (mas muito lúcido e completamente 

acordado!), e com um “verdadeiro sopro divino” saído de 

sua delicada e forte boca semiaberta, me faz positivamente 

sentir (me desligando por completo de todas as minhas 

funções sensórias: fisiológicas e neurológicas, como se 

naquele exato instante eu tivesse, literalmente, parado de 

viver, ou deixado completamente de existir no plano 

material: numa perfeita morte súbita!), que eu nada 

era!... Risos..., ou que, em verdade, nada somos, pois 

somente Deus controla a vida e a morte das suas Criaturas, 

isto, através de seus inúmeros Representantes da Vida 

Perfeita, que são os Espíritos do Senhor. 

Nota extra de Vivaldo P. S. Filho 
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___________________ 

   

A promessa de uma vida melhor, quanto a de uma 

experiência feliz, para cada um de nós, sempre estará 

sujeita a uma série de ocorrências muito interessantes 

dentro do conjunto de “operações” sentimentais e 

emotivas, às quais, naturalmente, estaremos integrados, 

conectados, e, invariavelmente, interligados, de uns para 

com os outros, pois se estamos ininterruptamente agindo 

e interagindo, dentro do nosso cosmo íntimo, é natural 

que notemos que de alguma maneira também estaremos 

construído ou destruindo, por fora de nós mesmos. 

- Acautelai-vos, Crianças de Deus! 

Precisamos entender, em definitivo, que fomos trazidos ao 

plano das forças transitórias da matéria com o único 

propósito de crescer, crescer sempre, em Espírito, para 

Deus. 

- Educar-se, quer dizer: Iluminar-se. 

- Amar, quer dizer: Ser Amado. 

André Luiz (Espírito)                                                                              

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                  

(Salvador/BA, 17 de julho de 2015)                                    

___________________ 
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Mas, façamos um pouco mais!! - V 

   _____________     

 

   Continuemos com o nosso Estudo da obra de 

Emmanuel, “A CAMINHO DA LUZ”, procurando dar 

um término ao nosso apontamento, para que não se 

prolongue em demasia, pois não é este o nosso 

interesse, somente que fazendo uma pequena soma 

das páginas de # 97 & #104, deste mesmo 

exemplar, da 31ª. Edição, pela FEB, que o médium 

faz uso, a única, por pertencer à sua coleção de livros 

espíritas há alguns anos, que representa a primeira 

e a última página deste Capítulo XI (11): 

- 97 + 104 = 201.  
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   Então, vejamos o que conseguiremos encontrar, 

ainda no Evangelho de São Lucas, Capítulo de 

# 20, e versículo de # 1, como forma de elucidação 

dos fatos matemáticos-CHAVES produzidos pelos 

Agentes da Luz como forma de deixar “marcado” os 

episódios espirituais miraculosos que haveria, e/ou 

haverá, de surpreender o mundo dos mortais no 

decorrer dos séculos futuros: 

- Em “O NOVO TESTAMENTO”, Lucas 20:1, A 

AUTORIDADE DE JESUS: “e aconteceu que num 

dos dias, enquanto ele ensinava o povo no templo e 

evangelizava, aproximaram-se os sumos sacerdotes, 

os escribas e os anciãos...” (...):  

   Vejamos que, aqui, a situação passa como que a 

desenvolver as nossas referências de um pouco 

antes, quando no anterior episódio Evangélico vimos 

 citar, exatamente, João Batista, somente 

que no Capítulo 1, e versículo 10, ANÚNCIO DO 

NASCIMENTO DE JOÃO BATISTA, quando, aqui, 

temos João Batista novamente mencionado, só que 

no Capítulo 20, (versículo 4), A AUTORIDADE DE 

JESUS, do mesmo Evangelho de São Lucas, uma das 

encarnações passadas de São Luis IX/Vivaldo P. 

S. Filho. 

   Ainda aqui, a precisão das evidências e das provas 

numéricas-CHAVES continua se apresentando de 

maneira perfeita. 
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_____________ 

  Devemos desenvolver a lição..., quando em um 

marcante momento-CHAVE, temos...  

_____________ 

“O NOVO TESTAMENTO”, Lucas 20:1, A 

AUTORIDADE DE JESUS: 

“e aconteceu que num dos dias, enquanto ele 

ensinava o povo no templo e evangelizava, 

os sumos sacerdotes, os escribas 

e os anciãos...” (...) 

_____________ 

   Sendo que, dessa vez, iremos destacar uma outra 

palavra-chave, que ficou de fora do Esquema 

anterior, que se trata da palavra: aproximaram-se, 

que pode estar sugerindo quem vem ou está voltado 

de algum lugar, a depender do contexto, tendo em 

mente que estamos lidando com Códigos ... 

- Palavra-chave... “aproximaram-se”, que numa 

contagem de ida, cai sobre a palavra de # 16. 

- Palavra-chave... “aproximaram-se”, que numa 

contagem de volta, cai sobre a palavra de # 9. 

- 16 + 9 = 25. 

- 16 + 9 + 20 + 1 (do Cap. & vers.) = 46. 

   Será que vocês já percebem a profundidade da 

situação divina que vemos diante de nós?!... 
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   Vejamos, por esse prisma: 

- 10 (dos # 4 + 6): O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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

- Uma vez, a gente invertendo os # 4... & 6, vamos 

ter: O ano de (19) 64, do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

__________________ 

 

Vivaldo em seu Lar,                                                                                   

local de Estudo e Serviço Mediúnico. 
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   Perguntariam vocês, onde foi que encontramos 

este # 4, que pudesse fazer referência ao versículo 

# 4 de São Lucas, já que no cálculo acima não foi 

identificado nenhum número quatro?!..., pelo menos, 

não completamente solto. 

   _____________     

   Sendo assim, procuremos prestar atenção no 

Esquema muito interessante de luzes espirituais que 

estão sendo jorradas do Mais Alto por intermédio das 

circunstâncias-CHAVES, abaixo, que, evidentemente, 

foram colocadas ai para que, por nossa vez, 

pudéssemos fazer a devida Decodificação dos 

fantásticos “sinais”-chaves, que foram deixados ai 

em forma de 

, que haveriam de impressionar a visão, 

ainda muito obscura, dos homens de das mulheres 

materialistas da Terra, inclusive a de muitos espíritas 

e espiritualistas, como agora vem ocorrendo: 

   Verifiquemos a específica passagem de São Lucas, 

Capítulo 20, versículo 4, A AUTORIDADE DE 

JESUS, como observamos logo acima...  

“O batismo de João era do céu ou dos 

homens?” 

- Palavra-chave... “céu”, que numa contagem de 

ida, cai sobre a palavra de # 7. 

- Palavra-chave... “céu”, que numa contagem de 

volta, cai sobre a palavra de # 4. 
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   Elucidação... O # 4, representa a volta, o retorno 

de Vivaldo aos tempos de São Luis IX. 

   Elucidação... O # 7, representa a ida, a vinda de 

São Luis IX aos tempos de Vivaldo. 

   Muito curioso, vocês não acham?!... 

   _____________     

   Mas, sigamos... 

   Verifiquemos a específica passagem de São Lucas, 

Capítulo 20, versículo 4, A AUTORIDADE DE 

JESUS, como observamos logo acima...  

“O batismo de João era do céu ou dos 

homens?” 

- Palavra-chave... “céu”, que numa contagem de 

ida, cai sobre a palavra de # 7. 

- Palavra-chave... “céu”, que numa contagem de 

volta, cai sobre a palavra de # 4. 

   Quando temos: 

- 7 + 4... = 11. 

   Não é o exato Capítulo XI (11), de Emmanuel, 

pelo Chico, que estamos Estudando?!... 

   _____________     

CONTRA FATOS & DADOS                                          

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Sigamos mais, como já havíamos programado um 

pouco mais acima..., a partir da contagem pelas 

páginas de # 97 (inicial) + 104 (final), do Livro 

“A CAMINHO DA LUZ” ... = 201.  

_____________ 

- Em “O NOVO TESTAMENTO”, Lucas 20:1, A 

AUTORIDADE DE JESUS:  

“e aconteceu que num dos dias, enquanto ele 

ensinava o povo no templo e evangelizava, 

aproximaram-se os sumos sacerdotes, os escribas e 

os anciãos...” (...)                                         

_____________ 

- Palavra-chave... “ensinava”, que por meio de 

uma contagem de ida, cai sobre a palavra de # 9. 

- Palavra-chave... “ensinava”, que por meio de 

uma contagem de volta, cai sobre a palavra de # 

16. 

   Quando temos: 

- 9 + 16... = 25. 

   Num primeiro momento, poderá parecer que houve 

algum engano qualquer, mas vejamos assim... 

- 25 (acima) + 11 (anterior) + 20 (Capítulo) + 1 

(versículo) + 4 (versículo) = 61. 

   O que vocês têm a dizer sobre este específico 

acontecimento? 
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   De nossa parte, deduzimos assim... 

- 10 (dos # 9, pela coversão do # 6, pelos motivos-

chaves que já cohecemos de Livros ateriores!..., + 

1): O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX). 

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

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

__________________ 

   E assim sucessivamente... 

   Sim, porque a partir daqui outros elementos serão 

encontrados por meio de continuadas investigações!! 

__________________ 

Exemplar utilizado e pertencente ao médium Vivaldo P. S. Filho,             

do “A CAMINHO DA LUZ”: 31ª. EDIÇÃO, FEB, ANO 2004. 

__________________ 

   Exemplar utilizado e pertencente ao médium Vivaldo P. S. Filho, 

do “O NOVO TESTAMENTO”: 1ª. EDIÇÃO, CEI, ANO 2010. 

__________________ 

   Dessa maneira, acreditamos já ter sido bastante 

frutífero o nosso Estudo em torno da obra de 

Emmanuel (por Chico Xavier), “A CAMINHO DA 

LUZ”, pelas duas edições citadas mais atrás: 22ª. e 

a 31ª., ambas da FEB, para que pudéssemos compor 

um quadro mais que razoável de evidências, como 

sempre é do gosto dos investigadores materialistas, 

pois para os Espíritos verdadeiramente desprendidos 

dos formalismos e das convenções humanas apenas 
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a Fé bastaria – risos do querido Elvis Presley – apesar 

do nosso estimadíssimo Allan Kardec ter mencionado 

da nossa (estranha!) necessidade de vincular a fé à 

razão.  

   Já aqui, algo de bastante curioso se apresenta para 

todos nós, dentro deste pensamento muito lúcido, 

embora evidentemente cartesiano, do inigualável 

Codificador do Espiritismo, mas certamente que a 

prova definitiva de Deus, materialmente falando, 

jamais haveremos de ter, ou de encontrar, pois, 

quanto mais o Espírito avança no Conhecimento e no 

Sentimento, para além dos horizontes perpétuos da 

Criação, ainda haverá mais no que avançar e no que 

conhecer, no que mais sentir e mais amar, dentro do 

Concerto Magnânimo dos Universos Múltiplos, o 

que nos leva a crer que nunca, jamais, chegaremos 

a apalpar-Lhe as “Carnes Sagradas”, seja daqui a 

vinte mil séculos como daqui ao Infinito, já que Deus 

é Eterno!..., de qualquer maneira deixamos a nossa 

pequena ajuda no que diz respeito à realidade da 

REENCARNAÇÃO, mesmo que por um prisma que 

tenha a ver com um único Espírito, o de São Luis IX, 

que trazem a sua parcela de contribuição acerca dos 

fatos e dos episódios-ocultos-CHAVES que marcaram 

a Divina Melodia do Doce “Natal de Jesus”, claro 

que de uma maneira muito rápida, mas que se Deus 

permitir haveremos de ver outros estudantes de 

Espiritismo virem ao nosso encontro com a intenção 

de fazer a sua parte dentro do Serviço que vamos 

realizado com amor!! 
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Mas, façamos um pouco mais!! - VI 

   _____________     

 

   Como? Vocês ainda não estão satisfeitos com o que 

acabaram de se defrontar? – Risos...  

   Eu compreendo a ânsia de Estudo que todos e 

todas vocês possuem, especialmente quando se trata 

de alguma coisa que se refere à Emmanuel, pelo 

Chico, então vejamos o que iremos ter a partir de 

mais um quadro do “A CAMINHO DA LUZ”, fazendo 

uma breve exposição no que toca às páginas de # 

97 & 104, deste mesmo exemplar, da 31ª. Edição, 

pela FEB, que representa a primeira e a última 

página deste Capítulo XI (11): 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 242 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

As páginas de # 97(inicial) & 104 (final), 

que traz em sua Intimidade dados que nos 

convidam à reflexão!!..., da seguinte 

maneira... 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

- 7: O mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

- Uma vez, a gente unindo o #  6, pela sua natural 

conversão pelo # 9, pelos motivos-CHAVES que já 

conhecemos de Livros anteriores, ao # 4, vamos 

ter: O ano de (19) 64, do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

__________________ 
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__________________ 

 

Elvis, TV Special 1968. 

__________________ 

 

O Rei do Rock em seu último Especial de TV, em 1977. 

__________________ 
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Mas, façamos um pouco mais!! - VII 

   _____________     

    

_____________________ 

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, ou simplesmente Johannes 

Gutenberg (Mainz, c. 1400[1] - Mainz, 3 de fevereiro de 1468) foi 

um inventor, gravador e gráfico do Sacro Império Romano-Germânico. Gutenberg 

desenvolveu um sistema mecânico de tipos móveis que deu início à Revolução da 

Imprensa, e que é amplamente considerado o invento mais importante                     

do segundo milênio. 

Johannes Gutenberg – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org)                  

_____________________ 

   Pois bem, meus amigos e amigas, uma vez tendo 

feito este longo hiato literário-doutrinário-cientifico-

CHAVE, como acabamos de ver mais atras, para que 

pudéssemos validar os nossos apontamentos em 

torno das duas edições de uma das grandes obras de 

, pelo Chico, que, pela Graça de Deus, e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mainz
https://pt.wikipedia.org/wiki/1400
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mainz
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1468
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inven%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imp%C3%A9rio_Romano-Germ%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imprensa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imprensa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inven%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo_mil%C3%A9nio_d.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
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pela ajuda contínua dos Bons Espíritos, há de vencer 

em sua nova empreitada carnal, pois, se de um lado 

ele já dá os seus primeiros tropeços diante da 

fatalidade reencarnação, num ou noutro aspecto da 

vida familiar, social, e mesmo estudantil, por outro, 

vem conseguindo triunfar à frente dos serviços 

inadiáveis que havia assumido com Jesus Cristo, que 

é o de conduzir os seus semelhantes, as mentes 

humanas de seu atual tempo reencarnatório, pelo 

próprio exemplo, na direção de uma existência 

triunfante à serviço da Imortalidade, e das Vidas 

Sucessivas, pois, apesar da pouquíssima idade, já 

apresenta uma índole e um caráter moral que seria 

de colocar inveja em qualquer “figurão”, ou 

“eminência”, do atual movimento espírita brasileiro 

(nesta parte, o querido Elvis sorrir gostosamente e 

afirma ter tido o auxílio do generoso Benfeitor Dr. 

Inácio Ferreira), voltemos, então, aos sugestivos 

deixados pelo 

(mesmo que, na maioria 

das vezes, de maneira completamente inconsciente 

– sem que ele tivesse premeditado estes detalhes 

numéricos-CHAVES, o que seria um grande absurdo 

pensar desta maneira, que ele teria a capacidade de 

se evolver as minúcias do que vemos agora, aliás, a 

previsão do futuro total sobre a existência humana, 

segundo o Evangelho, somente Deus tem a 

capacidade de saber, pois à sua época não haviam 

sido ainda introduzidos os atuais números dos 

capítulos e dos versículos da Bíblia, o que 
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somente aconteceu muito mais tarde, por 

, embora maravilhosamente 

sugestionado pelas irradiações teledinâmicas das 

Mentalidades da Vida Superior que lhe assessorava a 

tarefa missionária de catalogação e apresentação dos 

fatos e das ocorrências da vida do Divino Profeta de 

Nazaré):  

    

  

   A partir de agora, nos coloquemos na mesma 

condição de um Harrison Ford, quando, na preciosa 

película cinematográfica “Indiana Jones – E o 

Reino da Caveira de Cristal” (Nota do médium: 

Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, é o 

quarto filme da série Indiana Jones, lançado em 22 de 

maio de 2008. Fonte: Wikipédia), passaremos a descobrir 

os “vestígios” de uma Ciência nova, até então oculta, 

até que corajosamente, e muito bem sugestionado 

pelos seus leais Amigos da Vida Maior, o valoroso 

Espírito São Luis de França, agora corporificado como 

um médium de diversificadas faculdades psíquicas – 
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no conceito do eminente médico, estudioso, e 

pesquisador espírita, Dr. Vitor Ronaldo Costa, que 

é também um grande incentivador no Brasil da 

técnica da Apometria, estes médiuns, assim como 

cremos que com o Vivaldo, podem ser classificados 

pelas suas variadas qualidades mediúnicas de 

criaturas: Exuberantes!, talvez não os médiuns em 

si mesmos (risos), mas certamente que o poder 

que eles e elas trazem em forma de mil 

fenômenos astrais diferentes, tal a variedade e as 

condições diversificadas como elas se manifestam 

diante dos seus olhos, sempre atentos, e dos seus 

sentidos aguçados para a Vida Espiritual... Vejamos 

que a nossa opinião, não se trata de mero “afago” à 

sua muito delicada personalidade, à de Vivaldo, 

mesmo porque, à nós mesmos, aos seus zelosos 

, o que tem valido de maneira 

inestimável, tanto para ele quanto para cada um de 

nós, Seres desencarnados, que caminhamos ao seu 

lado, é a condição de profunda ternura e de elevado 

carinho que ele mesmo nutre pelos seus irmãos e 

irmãs de caminhada... Sabemos, sim, o quanto estes 

nossos comentários lhe “sufoca” o Espírito manso, 

embora bastante arrojado, e a própria natureza 

emotiva e sentimental, tão caracterizada pelo desejo 

de amar quanto o de ser amado, mas precisamos de 

nos desabafarmos, senão o nosso pobre coração 

acabará por sofrer alguma espécie de disfunção 

mitral por não ter havido como descarregar as 

inúmeras correntes de eletricidade e de magnetismo 

que, naturalmente, concorrem tanto para o seu e o 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 248 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

nosso bem estar geral, como para a disfunção da 

bomba-cardíaca. (Risos do Benfeitor Espiritual), 

enfim, vem ele corporificando no plano dos mortais 

este novo conceito de fazer Ciência do Espiritismo. 

 

   Não que estejamos exatamente fazendo algo de 

novo, propriamente dito, mas apenas lançando uma 

nova luz, ou uma melhor perspectiva, sobre um tema 

já bastante assimilado pelos investigadores da Bíblia, 

que são mais ou menos religiosos, como pelos 

demais homens e mulheres da Ciência, que nada tem 

de religiosos, que são de mente fria e calculista, que 

vem se debruçando há muitos anos sobre os temas 

referentes aos Códigos & aos Sinais deixados nas 

Escrituras Sagradas dos Cristãos. 

   Estes últimos, que são os acadêmicos do mundo, e 

nós, Seres Espirituais profundamente concentrados 

na Salvação do Espírito Imortal, estamos cada vez 

mais perto um do outro, embora, às vezes, com 

interesses diferentes e muito diversificados, 

mas, invariavelmente, desejosos de compreender a 

natureza intima das coisas, seja as da Terra, ou seja 
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as da Vida do Mais-Além, no nosso caso, em 

particular, as de Mais-Além, de onde nos 

encontramos atualmente, ou seja, do nível espiritual 

de “mais acima”, se é que podemos realmente nos 

expressar dessa maneira (novamente, temos risos do 

benfeitor espiritual!). 

   Sim, é verdade, o que temos aqui é um bom ritmo 

de trabalho, conjugado a uma série de eventos, 

também “ritmados”, pois tudo vem soando aos 

nossos olhos (já esbugalhados pela luminosidade dos 

fatos & dados!) como uma verdadeira peça musical 

de Wagner, num ritmo quase alucinante de provas e 

evidências aritméticas, contribuindo decisivamente 

para o confronto de ideias e das anotações, leituras 

e releituras, análises e conclusões, acerca deste 

assunto tão intrigante, quanto empolgante, que é o 

da condição privilegiada dos Seres da Imortalidade 

em poder compor uma cadeia (ou uma teia!) tão 

formidável de elementos matemáticos-CHAVES que 

se desenvolvem e se desenrolam, se multiplicam e se 

somam, de uma maneira surpreendente, quase 

miraculosa, dando-nos a pensar de como será que foi 

possível, em períodos tão distintos da história 

humana, períodos que se intercalam e se entranham 

por mais de quatro mil anos corridos, conferindo, a 

cada um dos seus produtores, sejam eles encarnados 

ou desencarnados, o mais incomparável título de: 

Clarividência. 

   É certo que: esta é a nossa palavra-chave: 

! 
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   _____________ 

   Pelo móvel da Intuição-Clarividente, ao mesmo 

tempo abarcando o passado, o presente, e alguma 

coisa  do futuro, dentro de aspectos variados, e 

, os seus 

agentes, ou detentores, puderam se imiscuir no 

itinerário oculto da vida humana, como se as coisas 

do Mundo(s) Espiritual estivessem completamente à 

descoberto para cada um deles, os nossos Profetas 

e/ou os nossos amorosos Evangelistas, os grandes 

Médiuns e/ou os contemporâneos Sensitivos, embora 

sejam todos estes, vamos dizer: “farinha do mesmo 

saco”! – Risos... 

   Poderá parecer, que estamos nos desviando do 

nosso tema central, o do “Natal de Jesus Cristo”, 

porém, se os leitores fizerem uma abordagem mais 

cautelosa no conjunto desta obra notarão que todas 

as ocorrências em todos os capítulos, desde a sua 

apresentação inicial até o seu final, e esta nossa 

participação (que veio um pouco mais tarde!), está 

inteiramente conectada uma com a outra, por isso é 

de fundamental importância que observemos com 

toda a atenção o fato de o (São 

Luis IX/Vivaldo P. S. Filho) ter sido o escolhido, como 

o ponto convergente entre as obras de Allan Kardec, 

as de Chico Xavier, e as de alguns determinados 

investigadores da Reencarnação, e naturalmente O 

Novo Testamento, pois, ele mesmo, como uma das 

figuras centrais deste nosso enigmático “quebra-

cabeça”, é que foi imbuído pelo Senhor da Vida com 
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a tarefa de “VOLTAR” ao plano dos mortais para dar 

prosseguimento à 

, isto, obviamente, 

que dentro de um Esquema muito bem articulado 

pelas Mentalidades Superiores da Vida Planetária, 

desde os tempos imemoriais de nossa civilização 

terrena, compreendendo de que nada sobre a face do 

mundo material, e mesmo no Plano Invisível, está tão 

somente atrelado ao jogo ilusório dos movimentos 

casuais. 

   A situação, está mais que positivamente colocada, 

no que se refere , não 

somente pelas narrativas dos Livros Sagrados para 

os Cristãos, como também pelas impressionantes 

informações que foram trazidas para o Plano Material 

pela Mediunidade de Francisco C. Xavier. 
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_____________ 

    

   Quanto à comprovação dos fatos & dados de São 

Luis IX/ Lucas/Filipe/Vivaldo/Boaz (enfim, do grande  

Espírito Iluminado que lhes habitou ou tem habitado 

a personalidade material e transitória!), de ser ele 

ou não o epicentro, ou o ponto convergente, 

entre todas as ocorrências do judaísmo primitivo, dos 

tempos apostólicos, e das novas experiências 

reencarnatórias das QUATRO (4) MULHERES DA 

GENEALOGIA DE JESUS, particularmente com 

Elizabeth d´Espérance/Sra. M./Ruth, com a 

devida adição da QUINTA (5ª.) MULHER (“A VIÚVA 

SEREPTA”) DESCONHECIDA DO EVANGELHO, 

DENTRO DA CADEIA HEREDITÁRIA DO PRÓPRIO 

MESSIAS, em toda esta imensa quadra de doces  

manifestações divinas, os próprios números e as 

centenas de evidências matemáticas, históricas, 

psicológicas, morais, e mediúnicas, por exemplo, que 

se condensam dentro de toda a obra dos Espíritos da 

Luz, pelas faculdades psíquicas de Vivaldo, estão 

absolutamente à nosso favor: 
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VIDA DE SÃO LUCAS APÓSTOLO, 

EVANGELISTA 

E PRIMEIRO ICONÓGRAFO 

   São Lucas era originário da cidade de Antioquia. 

   De nobre procedência, aplicava-se desde sua juventude a progredir na 

sabedoria e no estudo das ciências e das artes, viajava pelo mundo afora a 

fim de saciar sua sede de conhecimentos, e se destacava em particular nos 

domínios da ciência medicinal e na arte pitoresca. Além do grego, 

conhecia igualmente o hebraico e o sírio. 

   Sob o reinado do Imperador Cláudio (aproximadamente 42 d. C.), ao 

dispensar seus cuidados aos enfermos da região de Tebas em Beócia, 

depara-se com o Apóstolo Paulo, cujas palavras de fogo o convencem de 

que a Verdade absoluta que ele tanto buscava se encontrava efetivamente 

junto aos Discípulos de Jesus Cristo. 

   Ele abandona, então, sem hesitar, todos os seus bens e tudo aquilo que 

o prendia aos erros de seus pais, bem como a medicina dos corpos para se 

tornar, a exemplo de Paulo, médico das almas. 

   Lucas segue o Apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, 

percorrendo sem tréguas as rotas do mundo a fim de proclamar a 

Evangelho. Ele o acompanha até Roma para sua última viagem. É lá que, 

sem dúvidas, o Apóstolo Paulo lhe ordena de redigir o terceiro Evangelho, 

dedicado a Teófilo, governador da Acaia, que se converte ao Cristianismo. 

   Um pouco mais tarde, Lucas remete a este mesmo Teófilo os Atos dos 

Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos narram os prodígios realizados pelo 

Espírito Santo junto aos Apóstolos, desde o Pentecostes até o cativeiro de 

Paulo em Roma. 

   Depois de ter se separado de seu mestre, Lucas retorna à Grécia para ai 

proclamar o Evangelho. Ele se fixa, novamente, na região de Tebas, onde 

morre em paz com a idade de oitenta anos. Existe uma tradição da Igreja 

que diz que São Lucas morreu sofrendo o martírio, suspenso em forma de 

cruz a uma oliveira pelos idólatras. 
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   Querendo render glória ao Seu fiel servidor, Deus faz correr de seu 

túmulo um líquido miraculoso, que curava as doenças dos olhos daqueles 

que se ungiam com fé. É assim que mesmo depois de sua morte, São Lucas 

continua a exercer a medicina - cura. 

   Muitos e longos anos mais tarde, o Imperador Constâncio, filho do 

Grande Constantino, faz transportar a relíquia do Santo à Constantinopla 

pelo intermédio de Santo Artêmio, Duque do Egito. Ele a coloca sob o 

altar da Igreja dos Santos Apóstolos, junto às relíquias dos Apóstolos 

André e Timóteo. 

   Segundo a Tradição, foi São Lucas que, em primeiro lugar, realizou três 

imagens da Santa Mãe de Deus trazendo em Seus braços o Menino-Deus. 

Ele os submete à aprovação da Santa Virgem, ainda em vida. Esta acolhe 

com alegria as santas imagens e diz: “Que a graça d´Aquele, Que por Mim 

foi gerado, esteja nelas!” 

   A partir de então, São Lucas representa, em imagem, os Apóstolos e 

transmite à Igreja esta piedosa e santa tradição da veneração dos ícones de 

Cristo e de Seus Santos. 

Fonte: Prólogo de Ocrid, por São Nicolau Velimirovic, Bispo de Žica e Ocrid      

Traduzido do original em sérvio 

http://www.igrejaortodoxa.com/vidasaolucas.php 

MORTE DE LUCAS (Reencarnação de Vivaldo P. S. Filho) 

   “Era médico. Não conheceu Jesus pessoalmente. Recolheu inúmeros 

relatos (principalmente dos apóstolos) e escreveu seu Evangelho. 

Notamos uma linguagem mais rebuscada, com termos e relatos mais 

profundos. Vemos uma atenção especial para com a infância de Jesus. 

Ele também escreveu o Ato dos Apóstolos. Foi enforcado em uma 

oliveira na Grécia.” 

MORTE DE FILIPE (Reencarnação Múltipla de Vivaldo P. S. Filho) 

   “Natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Um dos primeiros a ser 

chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael (João 1.43-46). 

Diz-nos Policrates, um cristão que foi Bispo de Éfeso durante o séc. II, 

que Filipe foi para a Ásia e foi sepultado em Hierápolis. Pregou na Frígia 

e morreu como mártir em Hierápolis. Foi enforcado de encontro a um 

pilar em Hierápolis (Frígia, Ásia Menor).” 

Fonte: http://www.catequisar.com.br/texto/colunas/juberto/13.htm 

http://www.igrejaortodoxa.com/vidasaolucas.php
http://www.catequisar.com.br/texto/colunas/juberto/13.htm
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SÃO LUCAS 

   O historiador São Jerônimo afirma que Lucas viveu a missão até a idade de 84 

anos, terminando sua vida com o martírio. Por isso, no hino das Laudes 

rezamos: “Cantamos hoje, Lucas, teu martírio, teu sangue derramado por Jesus, 

os dois livros que trazes nos teus braços e o teu halo de luz”. É considerado o 

Padroeiro dos médicos, por também ele ter exercido esse ofício, conforme diz 

São Paulo aos Colossenses (4,14): “Saúda-vos Lucas, nosso querido médico”. 

(fonte: http://santo.cancaonova.com/santo/sao-lucas-uma-figura-simpatica-do-cristianismo-primitivo/) 

http://santo.cancaonova.com/santo/sao-lucas-uma-figura-simpatica-do-cristianismo-primitivo/
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   _____________ 

   Vejamos que, aqui, a partir deste pequeno 

histórico sobre a vida apostolar de , numa 

fonte que merece respeito, embora a gente vá nos 

servir de um exemplar, que pertence ao Vivaldo,  do 

“O NOVO TESTAMENTO”, pela tradução por 

Haroldo Dutra Dias, em sua 1ª. Edição, pela CEI, do 

ano de 2010, para compor o nosso novo Esquema-

Chave, ou antes, para a sua Decodificação, então, 

vamos encontrar: UM VERDADEIRO SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO, EMBORA SINTÉTICO, MUITO BEM 

MONTADO E QUE VEM REFORÇAR A TESE DE QUE OS 

LIVROS SAGRADOS, A OBRA DE ALLAN KARDEC, 

& A OBRA IMENSA DOS ESPÍRITOS DE LUZ POR 

INTERMÉDIO DAS FACULDADES MEDIÚNICAS 

DE CHICO XAVIER, TRAZEM, EM SEU CONJUNTO, 

UMA SÉRIE INCALCULÁVEL DE INDISCUTÍVEIS 

“SINAIS” SECRETOS EM FORMA DE “CÓDIGOS” 

MATEMÁTICAMENTE PERFEITOS, mesmo porque 

é no Evangelho de Lucas que vamos encontrar 

a Genealogia de Jesus Segundo Maria, 

diferentemente da que encontramos em São Mateus, 

que fora concebida a partir da Genealogia Segundo 

José, o que para o nosso Estudo se apresenta de 

maneira à associar a figura de Nossa Senhora, A 

Mãe de Jesus Cristo, ao conjunto de Revelações 

que em abordagens muito sintéticas já possuímos e 

já tratamos: da Sexualidade Transcendental, sobre a 

Genealogia Espiritual, a Reencarnação, Mediunidade, 
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e Família, dentro do corpo doutrinário do Espiritismo-

Evangélico, e que já se encontram à disposição dos 

seus adeptos e de todos os demais interessados em 

conhecerem melhor sobre estes temas da maior 

relevância para a Alma Humana, nas dez (10) obras 

mediúnicas por intermédio do amigo Vivaldo P. S. 

Filho, quando podemos até afirmar que Maria 

Santíssima não somente é a Divina Tutora das 

Reencarnações sobre a Face do Plano Físico e 

Espiritual da Terra, como também é a responsável 

direta pela Equipe de Servidores Celestiais que 

integram A Falange da Verdade, e que estão 

encarregados de transmitirem ao plano dos mortais 

estas inúmeras ocorrências de natureza científico-

doutrinária, e o que nos conduz de “VOLTA” ao tema 

central de nosso Capítulo: o do “Natal de Jesus 

Cristo”, ou seja, o do “Nascimento de Jesus”, 

dando prosseguimento a uma série de Revelações 

Espirituais sobre A Nova Genealogia do Cristo, 

para O Quarto (4º.) Milênio da Era Cristã!!... 

_____________ 

   Como estamos estudando um texto originalmente 

produzido por irmãos da Igreja Católica, sem que 

tivéssemos interferido, pelo menos não diretamente 

(risos de Elvis!), vejamos a referência Evangélica 

para a morte de São Filipe, que fora a Reencarnação 

Múltipla de São Lucas, ao tempo do Senhor: 
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___________ 

- MORTE DE FILIPE (Reencarnação Múltipla de Vivaldo P. S. Filho) 

   “Natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Um dos primeiros a ser 

chamado por Jesus, a quem trouxe seu amigo Natanael (João 1.43-46). 

Diz-nos Policrates, um cristão que foi Bispo de Éfeso durante o séc. II, 

que Filipe foi para a Ásia e foi sepultado em Hierápolis. Pregou na Frígia 

e morreu como mártir em Hierápolis. Foi enforcado de encontro a um 

pilar em Hierápolis (Frígia, Ásia Menor).” 

Fonte: http://www.catequisar.com.br/texto/colunas/juberto/13.htm 

___________ 

  Mas, como dissemos logo acima, para fazer a sua 

Decifração iremos os basear pela Edição da CEI, 

JESUS CHAMA FILIPE E NATANAEL, em sua 1ª. 

Edição, para o Novo Testamento... 

   Assim... 

   Já neste episódio, temos as passagens de : 1: 

43-46. 

   Nos # 1... & 7 (dos # 4 + 3) ..., temos o exato 

elemento-chave de # 17. 

   Vejamos, por esse prisma: 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

- 7: O mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

- Uma vez, a gente invertendo os # 4... & 6, vamos 

ter: O ano de (19) 64, do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

http://www.catequisar.com.br/texto/colunas/juberto/13.htm
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__________________ 

   Completando o quadro da 

, pelo menos 

dentro deste sugestivo quadro acima. 

__________________ 

   Nota: Observemos que, segundo São Jerônimo, São 

Lucas morreu aos 84 anos de idade.  

   Quando...  

   O Elemento de # 8 é o exato mês (agosto) da morte de 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), enquanto o Elemento de 

# 4 é o exato mês (abril) de nascimento de São Luis IX 

(Vivaldo P. S. Filho), dando enquadramento profético-

matemático precisos. 

   __________________ 

 

__________________ 

   Estamos diante de fatos & dados que atestam a 

realidade da !! 
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__________________ 

   E quanto ao # 1, do Capítulo, que ficou sobrando, 

ou aparentemente isolado, sem um par para lhe fazer 

companhia em sua posição?!  

   Que faremos com ele?  

   A partir disso... 

   Já neste episódio, temos as passagens de : 1: 

43-46. 

- 1 + 4 + 3 + 4 + 6 = 18.  

   Temos aqui: O exato mês (1) de janeiro do 

nascimento de , e mais o mês (8) de 

agosto da morte de . (Nota: S. Lucas 

é venerado no Dia 18 de outubro). 

   Quando Elvis Presley, não somente Assina este 

específico Capítulo sobre o “Natal de Jesus”, 

como foi um dos Co-Autores Espirituais, ao lado da 

venerável Santa Clara de Assis, à rigor, da primeira 

obra psicográfica do médium Vivaldo P. S. Filho, 

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, em Homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

por Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB).  

   __________________ 

CONTRA FATOS & DADOS                                             

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 

   __________________ 
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   Sendo que: 1 + 8 (do # 18) = 9.  

   O enigmático mês (9) de setembro de 2012, 

quando Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX encerra a 

(1ª.) primeira parte original desta sua incrível 

obra mediúnica, que corresponde espiritualmente à 

Nona (9ª.) Esfera Espiritual da Terra (Arte em 

geral ou Cultural e Ciência), como foi Revelada na 

obra de Heigorina Cunha/Chico Xavier: “CIDADE 

NO ALÉM” (André Luiz & Lucius, pela Editora IDE, 

1ª. edição: 1983). 

   __________________ 

    

São Luis IX & a                                                                         

Decodificação do Espiritismo. 
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   Já que estamos centrando a nossa atenção na 

experiência reencarnatória de , que, 

, fora, também, um dos Escolhidos 

do Senhor para que as Profecias Sagradas pudessem 

ser cumpridas, pois já ficamos sabendo, pela obra 

original “SÃO LUIS IX”, que ele, inclusive, no 

passado do povo hebreu envergara a indumentária 

carnal de , o grande Governador do Egito, como 

a de Boaz (bisavô do Rei Davi), que ao lado da sua 

amada Ruth (D´Espérance/Sra. M.) comporiam o 

quadro de personagens bíblicos que daria origem à 

Genealogia de Jesus Cristo, como vemos narrado 

tanto no Evangelho do próprio Lucas (3:23-38) 

como no de Mateus (1:1-17). 

 

São Luis IX. 
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   __________________ 

   Mas, aproveitando essa nova abordagem, vejamos 

os Capítulos e os versículos encontrados nos dois (2) 

Evangelistas, e que narram sobre “A Genealogia de 

Jesus”, que naturalmente possibilitaria a “VOLTA” 

do Senhor da Vida pelo advento glorioso do seu 

Natal, da seguinte maneira... 

 

   Em São Lucas..., OS ASCENDENTES DE JESUS, 

3:23-38:  

- Somemos o Capítulo 3 + versículos 23 + 24 + 

25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 

+ 35 + 36 + 37 + 38 = 491. 
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   A situação-chave volta a se apresentar, cremos, 

não dando espaço para que haja alguma dúvida 

quanto à natureza Evangélica da 

, até porque, como se costuma dizer por aí, 

os # não mentem, da seguinte maneira... 

___________ 

   Vejamos, por esse prisma, a partir do # 491 que 

acabamos de encontrar (De São Lucas): 

- 10 (dos # 1 + 9): O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7 (da soma do # 1 + o #  6, que foi encontrado 

pela sua natural conversão pelo # 9, pelos motivos-

CHAVES que já conhecemos de Livros anteriores):  

O mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX). 

- Uma vez, a gente unindo o #  6 (pela sua natural 

conversão pelo # 9, pelos motivos-CHAVES que 

já conhecemos de Livros anteriores) ao # 4, vamos 

ter: O ano de (19) 64, do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 
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  ___________ 

   Agora, em São Mateus..., OS ASCENDENTES DE 

JESUS, 1:1-17:  

- Somemos o Capítulo 1 + versículos 1 + 2 + 3 + 

4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 

15 + 16 + 17 = 154. 

   Eu sei, que alguns mais apressados poderão dizer 

que aqui temos um impasse, isso diante dos # meio 

que inconsistentes que acabamos de verificar por 

meio deste novo episódio da Decodificação, como 

resultado discordante, mas isso verifica-se somente 

aparentemente mesmo, do anterior, mas a coisa não 

se dá dessa maneira, visto que a gente precisa pegar 

a coisa pelo seu Espírito e não apenas pela letra, que 

muitas vezes parece que deseja nos embaralhar as 

ideias (risos), então vejamos tudo pelo Espírito de 

Deus, pelo prisma dos Seres de Luz que projetaram 

no passado (?) longínquo esta específica fase do 

nosso Estudo... 

- 10 (dos # 1 + 5 + 4): O dia (10) do nascimento 

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

- 7 (da soma dos # 2 + 5, da página de # 25, do O 

Novo Testameto, 1ª. Edição, pela CEI, onde cai 

este vivo episódio da existência humana!): O mês 

(7) de julho do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

- Nos # 6... (1 + 5) & 4, temos: O ano (19) 64, do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
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‘Desde a minha infância, tenho procurado por um verdadeiro amor, 

como se o meu Espírito, desde sempre, já pressentisse a beleza            

e o encantamento das Almas Gêmeas!!’                                                                              

(Vivaldo P. S. Filho, em seu Lar, 31/10/2021) 
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___________ 

   Mas, demos continuidade ao nosso envolvente 

Estudo, somente que agora verificando o quadro 

aritmético da Numerologia Divina ou Espírita, no 

Evangelho de São Mateus: 

- E São Mateus 1:1-17... 

   Não seria aí um Sinal, 2x (1 + 1) um Sinal para 

que fossemos a direção do Capítulo 2, A FUGA PARA 

O EGITO, em seu versículo # 17?!..., neste mesmo 

exemplar do O Novo Testamento, 1ª. Edição, pela 

CEI, do ano de 2010?!... 

   “Então cumpriu-se...” 

 

Vivaldo com a Senhora M., no dia da chegada de sua Alma Gêmea em Salvador/BA: 

para o Grande Reencontro de Duas Almas (Criadas) Eternas uma para a Outra. 
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___________ 

— “Sim, somos dois corações numa só 

alma, sob os desígnios do Altíssimo!” 

– Alcione 

(Emmanuel/Chico Xavier, “Runúncia”, Ed. FEB) 

A trajetória de dois Espíritos milenares (encarnados), 

Senhora M. & Vivaldo P. S. Filho,  

por detrás do Véu de Isis! 

 

“As inúmeras tramas vividas por estas duas almas gloriosas, são a 

evidencia de que o Poder de Deus impera sobre as nossas ações, 

pois, apesar do destino nos acolher em seus braços, ‘nem sempre 

acolhedores’, vige a vontade do Altíssimo, que “trama” por nós, e 

para nós, compreendendo as nossas fragilidades de almas 

convertidas no mal, embora Criadas, perfeitamente, para o Bem.”  

– Neio Lúcio (Espírito)                                                                                 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                       

(Salvador/BA, 04 de julho de 2015)  

___________   



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 269 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

   Precisamos compreender a natureza muito singular 

destes quadros matemáticos-CHAVES, já que se 

integram dentro do sistema incorruptível da lógica e 

da racionalidade sequencial, pois o que aqui vem 

sendo observado é o fato de estarmos surpreendendo 

equações perfeitas, embora muito simples, de duas 

pessoas distintas (às vezes, mais!!), quando estes 

mesmos dados, em forma de fatos histórico-

matemáticos, por exemplo, se encadeiam e se 

cruzam de maneira perfeita e inquestionável, às 

suas existências passadas, quanto presentes e/ou 

futuras, subordinadas a uma série de cálculos, que, 

absolutamente, se encaixam dentro do contexto da 

narrativa histórico-pessoal de cada uma das duas 

personagens sob a nossa atenção central (Vivaldo e 

a Senhora M.), ou da obra mediúnica inteira, e vão 

se afilando e se estreitando cada vez mais na 

conicidade aritmética das suas Vidas Sucessivas 

sobre a face planetária, embora vão também se 

expandindo para Cima, dentro do contexto histórico-

matemático-CHAVE das suas 

, sempre tendo 

como ponto de apoio, ou fontes primordiais, as 

obras de Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier, e o 

Livro Sagrado dos Cristãos: A Bíblia (O Antigo e O 

Novo Testamentos), pois, não cansamos em afirmar 

que dentro desse conceito de Espiritualidade Plena, 

ou da 

, estes são os mais 

eficientes e os mais poderosos registros da Vida 

Orgânica de Deus sobre a face do Mundo Material, 
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já que estamos vendo: os limites, ou a alfândega, 

que demarcam O Mundo da Luz e a experiência 

humana. 

   Sinceramente, esperamos que não haja grandes 

dúvidas ou maiores questionamentos, mesmo que 

muito respeitáveis dentro do que dominamos de 

Ciência, seja quanto à idoneidade aritmética e 

estatística dos fatos, em si, 

!!... 

___________ 

 

“Prudência: sim, mas destemor: sempre!”  

por Vivaldo P. S. Filho.                                 

___________ 
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_____________ 

 

A Teia! 

   Vira-se de um lado.  

Move-se para o outro lado. 

Não tem jeito mesmo.  

A Única resposta plausível, para o que buscamos 

apresentar aqui, é a de aceitar a realidade dos 

“fatos” & dos “dados”, 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 do nosso humilde esforço, 

tem como o seu principal objeto de defesa: A TEIA!  
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Como num verdadeiro e excepcional filme de ficção- 

científica, os cálculos exatos, os números divinos, 

cada um em cenas deslumbrantes, se 

desenrolam a cada passo, como em cada momento 

deste Estudo, como numa imensa, quão 

maravilhosa e surpreendente, aventura do famoso 

Homem-Aranha.  

Sem dúvida, o Esquema que tem sido 

exaustivamente sugerido é dos mais interessantes e 

que haverá de empolgar a quantos se interessem e 

se dediquem à análise de todo este farto material, 

de substância profundamente enraizada no 

Evangelho do Cristo.  

 

E caberá, a cada um dos leitores amigos e amigas, 

e aos estudiosos do Espiritismo-Ciência, em 

particular, enfim, fazer o seu próprio juízo de 

valor, tomando, como base de análise, o 

pensamento sempre esclarecido em Allan Kardec, o 

de que: ‘Melhor é repelir dez verdades do que 

admitir uma única falsidade, uma só                             

teoria errônea’ (O.L.M.). 
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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 diante da Verdade que estejamos 

consagrando ao mundo, pelas clareiras abençoadas 

da Inteligência e da Cultura. 

Estudem, reflitam e meditem. 

Esta orientação, sempre foi, e será sempre, a 

proposta do Espiritismo, seja ele Científico, 

Filosófico, e/ou Religioso. 

 

Francisco C. Xavier (esq.) e Dr. Hernani G. Andrade (dir.), no IBPP, 1978. 

____________ 

Hernani G. Andrade (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                         

____________ 
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______________ 

O Natal de Jesus                                 

 
 

 

...”porque nada acontece casualmente em parte 

alguma”...  

– Neio Lúcio                                                 
(Chico Xavier, “COLHEITA DO BEM” (Ed. Vinha de Luz) 

Os códigos secretos que desvendam a chegada do Messias de Nazaré. 

   Por mais incrível que isso possa parecer aos meus 

irmãos e irmãs leitores, não temos mais muita coisa, 

ou antes, não temos quase nada a acrescentar ao 

que já foi dito e redito milhares de vezes acerca do 
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“Natal de Jesus”, pelos inumeráveis estudiosos-

cientistas, quanto pelas incontáveis autoridades da 

Igreja de Roma, embora reconheçamos que alguns 

irmãos e irmãs espíritas também tenham dado a sua 

cota de suor e de neurônios como contribuição ao que 

podemos classificar como o Advento Supremo da 

Vida Humana, pois a “VOLTA” de Jesus de Nazaré 

ao Mundo, e não desconhecemos que Ele, o Pastor 

das ovelhas desgarradas da Terra, já havia estado 

entre os seres do Plano Material (5ª. Esfera), em 

outras circunstâncias mais modestas ainda, do que a 

de um simplório carpinteiro, embora a condição 

perfeita de Perfeito Representante do Pai Celestial..., 

aliás, estas outras duas (2) encarnações anteriores 

no solo abençoado da Terra dos homens materiais, 

que contam de mais de 2000-4000 mil anos antes de 

sua passagem pela Galileia, podemos assim dizer: 

Deram-lhe as condições vibratórias e físicas no seio 

do psiquismo e da materialidade planetária, isto, em 

relação ÀS VÁRIAS MORADAS NA CADA DE 

NOSSO PAI, em regiões diversas das diversas 

Dimensões e sub-simensões espirituais do planeta 

terreno, para que, mais adiante, fossem ministrados 

no grupo de “almas afins”, dentre eles os antigos 

patriarcas e anciãos do povo hebreu, o conjunto de 

glóbulos brancos que passariam a montar, a parir de 

sua própria síntese, uma intrigante cadeia 

sobressalente de hemácias capazes de dar-Lhe o 

suporte necessário para que não fosse tentado pelas 

coisas da “carne”.  
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   _____________ 

   Nota do médium: O querido Elvis, após um 

questionamento de minha parte, tendo em vista a minha 

grande ignorância nessa área da genética, quando eu quis 

saber como seria capaz de os glóbulos brancos darem origem 

à emacias, correndo, eu, o risco de também dar a maior 

mancada diante de sua imensa bondade!... ele, respondeu-

me: - “Cada corpo, como cada partícula do organismo celular 

humano, tem a sua contraparte etérica, e/ou espiritual, que, 

por sua vez, apresenta o seu conjunto variadíssimo de 

perispíritos, ou corpos sobressalentes, tal qual qualquer 

ser humano-espiritual sobre a face do plano material-

espiritual.”  

   Naturalmente, que ele me passou alguns registros visuais 

da situação que acabara de me relatar, embora tenha sido 

em caráter muito rápido, pois não nutro tanta curiosidade 

sobre as ocorrências astrais, visualmente falando, quando, 

em determinadas circunstâncias, sou capaz de observar toda 

a operação por intuição-clarividente, como se eu fosse capaz 

de abarcar uma grande área do psiquismo humano-espiritual 

num átimo de segundo sem que eu capte as imagens pelos 

órgãos da visão. 

      _____________ 

   E não falamos “puramente” da carne, porque, Ele, 

o Divino Messias em nada se comparava e nem se 

enquadrava ao que podemos classificar de roupagem 

carnal, propriamente dita. 

   Se este assunto ainda se apresenta como um 

dilema para os estudiosos da Terra (5ª. Esfera), 

tenhamos paciência: o certo é que estamos apenas 

cumprindo com a parte que nos cabe, que é a de 
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trazer para o Mundo Material alguma pequena “nota” 

do que temos testemunhado do Lado de Cá, onde as 

ocorrências de natureza material, por assim de dizer, 

ainda se enquadram milimetricamente com o tipo de 

vida que levam a grande massa de homens e de 

mulheres do plano físico, ou seja, sem grandes 

saltos, obviamente que dentro da “relatividade” com 

a qual devemos compreender as coisas do Espírito 

Imortal, as de natureza um pouco mais elevada que 

encontramos pelo lado de cá poderão ser entendidas 

como verdadeiros contos de fadas, iguais ou 

semelhantes às das magníficas estórias da literatura 

encantada do mundo. 

   Tanto Emmanuel como as demais escolas do 

pensamento Cristão, que já se debruçaram sobre 

esse maravilhoso assunto, o do Nascimento de Jesus, 

estão em perfeito sincronismo com a Verdade dos 

fatos, tenham eles sido narrados pelos Cristãos 

primitivos ou pelas diversas Escolas do pensamento 

filosófico e religioso da Terra. 
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   Tanto o nosso grande Instrutor Emmanuel, pela 

mediunidade de Chico Xavier, que priva do carinho 

de incontáveis Falanges Espirituais do Amor e da 

Instrução, quanto os demais seres que vivem se 

angustiando no solo material do planeta, e cada vez 

mais havidos pelas coisas inúteis e miseráveis de 

Mamon, apresentaram: Alguns poucos Pedaços 

da Verdade, em forma de tradições orais e/ou 

escritas, (e acreditem: materiais também! – os 

fenômenos mediúnicos, as inúmeras aparições 

tangíveis, e os fatos Evangélico-Espirituais narrados 

no Pentecostes, cremos que são a prova viva de que, 

positivamente, o homem pode ver algo que, a rigor, 

está transitando em outra faixa de existência, sem 

se dar conta do que realmente vivencia, ou se a 

“aparição fortuita” vivenciada de uma maneira 

inconsciente se encontra no seu habitat natural ou 

em alguma outra estação do Espaço semelhante ou 

aparentemente igual à sua, num movimento contínuo 

de – risos do benfeitor Elvis 

Presley! –,  sem detença, embora imperfeito, como 

ainda são imperfeitos os Espíritos que a habitam!), 

que são “frações” de nossas Interexistências, que, 

, principalmente aquelas presenciadas e 

sentidas ao longo da rápida passagem (3-5 anos) do 

Cristo pelo chão bem aventurado de Belém, poderão 

ser acessadas de uma maneira absolutamente 

inconsciente, senão sob um singular “dájá vú”: 

visualmente, fisicamente, e vibratoriamente, já que: 

No Universo Sem Limite de Deus: Tudo, ou pelo 
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menos quase isso, é Possível de ocorrer, segundo a 

vontade de cada criatura! 

 

   Neste caso, em particular, a Mediunidade Entre os 

Dois Mundos se afina perfeitamente entre os diversos 

planos existenciais, o material e o espiritual, como 

se ela, a santa mediunidade, se aconchegasse 

carinhosamente entre as diversas ocorrências vividas 

há mais de dois (2) mil anos pelos povos primitivos, 

que puderam testemunhar o advento milagroso do 

Nascimento de Jesus Cristo dentro da sua 

particular ótica (ou “Óptica”) existencial, como se 
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cada pessoa, em particular, estivesse vivendo ou 

transitando por extensões de planos dimensionais 

distintos, sem que estivessem na condição de cobaias 

dos seus opositores espirituais, mas, sim, tendo uma 

aparente alucinação, num transe multiexistencial 

totalmente forjado a partir do Psiquismo Vivo do 

Planeta Terra... 

___________ 

 

___________ 

   Seria bastante interessante que os leitores mais 

estudiosos, e que se interessam por esses assuntos 

de natureza científico-doutrinária, vão buscar algum 

entendimento sobre o que estamos narrando nas 

páginas da “Revista Espírita”, pois sabemos que 

Allan Kardec ofereceu aos leitores da Revista uma 

série de cinco (5) artigos sobre os Possessos de 

Morzine, quando por uma leve analogia poderemos 

contextuar as ocorrências surpreendentes ao tempo 

do Nascimento do Senhor, pois, se em Morzine 
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ocorriam ou ocorreram casos gravíssimos de 

mediunidade perturbada, em Belém, quando do 

nascimento da doce criança-Luz, e no decorrer 

dos demais anos, com o milagroso desfecho nas 

manifestações do Pentecostes, até ter se completado 

o período de “pacificação” de suas energias 

espirituais (e não duvidem disso, pois embora o 

Divino Pacificador não trouxesse, em si mesmo, 

qualquer item da arrasadora inferioridade humana, 

por fora dEle o que mais se via era, exatamente, a 

“perturbação dos homens”, como se o pobre-Rico 

Senhor estivesse trazendo: todas as cruzes do 

mundo sobre o seu próprio ombro pacífico!), tudo ao 

redor da região adocicada da Galileia parecia estar 

flutuando sobre uma brisa “diferente”. 

___________ 

   A chave para esse envolvente Enigma-Divino, 

poderemos encontrar exatamente na 

, citada por Mateus, no exato 

Capítulo 25, versículos 1-23, com a devida 

recomendação de que se utilizem, de preferência, do 

“O NOVO TESTAMENTO”, pela tradução do original 

grego, por Haroldo Dutra Dias, Editora do Conselho 

Espírita Internacional, 1ª. Edição, 2010. 

   Nota do médium em 31/10/2021: Por essa época, ainda 

não havíamos dado início às Decodificações da ‘Bíblia 

Sagrada’ pela tradução de JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA, 

que, segundo o médium Dr. Carlos A. Baccelli, foi a tradução 

preferida e utilizada por Emmanuel, pelo Chico Xavier. 
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   Indiscutivelmente, todo o Capítulo # 25, de São 

Mateus, deverá ser analisado em minúcias.  
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   Feito isso, temos a convicção de que todos ficarão 

felizes e tomados pelo Espírito Santo! 

   Escolhemos o Capítulo de # 25, por ser esta data, 

segundo alguns, a do “suposto” Nascimento de Nosso 

Senhor, embora para nós, que transitamos em Faixas 

de Vida Superior a do Planeta, não temos dúvida 

alguma quanto a isso, mesmo porque ai mesmo é 

que se encontram todas as evidências matemáticas 

em torno do maravilhoso dia (25) do nascimento 

de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

   Se forem Estudar atentamente cada passagem, 

como cada virgula e ainda cada ponto desse 

específico Capítulo de # 25, do Evangelista Mateus, 

cremos que os nossos irmãos do orbe planetário 

encontrarão todas as evidências aritméticas para 

darem por encerradas a suas buscas em torno do 

assunto, compreendendo que aqui nos reportamos, 

em particular, aos Espiritualistas, pois, entes, não 

comungam da desconfiança dos confessos estudiosos 

materialistas que franzem os seus senhos nos 

Sagrados Postulados do Espiritismo, e, nem tão 

pouco, duvidam da autenticidade das Escrituras 

Sagradas da Bíblia, já que as narrativas dos Profetas 

e dos Evangelistas estão em perfeita sinergia com 

as devidas numerações (#) dos capítulos e dos 

versículos, somente introduzidos muito mais tarde 

pelo grade mensageiro da Cultura, da Inteligência, e 

da Comunicação: , o Pai da 

Imprensa moderna. 
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___________ 

   Mas, e quanto ao mês (12) do nascimento do 

Messias de Nazaré, onde estaria ele revelado, mesmo 

que em forma de singelo “sinal” dos Céus?! 

   Pois bem, sigam imediatamente para o 

(a reencarnação do nosso 

Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX), no Capítulo 12, 

versículo 1-3: O FERMENTO DOS FARISEUS E 

DOS SADUCEUS.  

   E o estudando com o maior cuidado que merecem, 

todos chegarão, finalmente, a uma só conclusão: DE 

QUE TODOS OS “SINAIS” DE DEUS PARA A NOVA 

GERAÇÃO DE ESPÍRITAS SOBRE A “VOLTA” DO 

CRISTO AMADO EM NOVA GENEALOGIA SAGRADA, 

E SEGUINDO AS “ORIGENS PRIMITIVAS” DO POVO 

HEBREU E DA MONARQUIA CELESTIAL (POIS... O 
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REINO DE DEUS, DEFINITIVAMENTE, NÃO É DESTE 

MUNDO!) FORAM DEVIDAMENTE REVELADOS E OS 

SEUS SINAIS & CÓDIGOS SECRETOS: FINALMENTE 

DECODIFICADOS! 

   Mas, como sabemos que alguns poderão se manter 

entrincheirados nos subterrâneos da dúvida gratuita, 

rogamos a todos e a todas que se dirijam agora para 

o : 

- No Capítulo 1, MINISTÉRIO DO PRECURSOR, 

versículos 1-6. 

- No Capítulo 16, AS MULHERES VISITAM O 

TÚMULO, versículos 1-8.  

   E é exatamente neste primeiro (1) e último (16) 

capítulos de São Marcos é que veremos, ainda, e 

mais uma vez, a profecia de cumprir, pois quando 

fazemos a soma do Capítulo-versículo: 1 + 16 = 

17.... Teremos... O exato dia (10) e o mês (7) de 

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

Luis IX). 

___________ 

   Vejamos, como as coisas que dizem respeito ao 

Evangelho, por exemplo, estão subordinadas a um 

controle Maior, sim, porque tudo está ajustado 

Segundo a Vontade do Cristo-Amado, que Governa a 

existência humana, embora não deixemos de possuir 

aquele relativo livre-arbítrio que tanto prezam os 

defensores de sua liberdade com Mamon!!   
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___________ 

   E quando os companheiros forem se debruçar 

sobre estes dois itens do Evangelista Marcos, fazendo 

a devida conexão entre a missão atual de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX) e a Senhora M. (Elizabeth 

d´ Espérance/Maria de Magdala), e, claro, com as 

primitivas ocorrências do Evangelho do Cristo, por 

certo que tomarão um grande susto, por verem que 

os Espíritos do Senhor, que são , 

estão cientes de que a vida humana é repleta de 

grandes perigos para todos, sem distinção, porém, 

aqueles que lutarem até o fim, com Jesus Cristo, 

triunfarão! 

   Quanto ao , 

por ter sido ele a 

, que por sua vez foi o Espírito da Verdade, 

pedimos que se reportem ao Capítulo 1, no seu 

versículo 1... E logo a seguir, se dirijam para o 

versículo 17.  

   Quando teremos as seguintes palavrinhas: - 

“Porque a Lei foi dada por meio de Moisés; a graça 

e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.” 

- A palavra graça: nesse segmento do Capítulo 1, 

versículo 17, numa contagem de ida, aparece como 

a de # 11. 

- A palavra verdade: nesse segmento do capítulo 1, 

versículo 17, numa contagem de volta, aparece 

como a de # 15. 
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   Precisamos recordar de que os dois (1 & 1) 

pombinhos, Vivaldo e Senhora M., haveriam de 

futuramente se reencontrar para dar cumprimento a 

Profecia da Volta De Nosso Senhor, num 

reencontro que haveria de ser “gracioso”, romântico 

mesmo, caso fizessem a sua parte no acordado com 

o próprio Senhor da Vida, e a Equipe da Verdade a 

qual fazem parte. 

   Por outro lado, já sabemos que eles, 

, 

se reencontraram, ou antes, voltaram a manter 

contato nesta atual encarnação no exato mês (6: 1 

+ 5) de junho de 2015... Aliás, esses fatos estão 

registrados no banco de dados do Facebook, na 

Internet. 

   E ainda... 

- Quando: 6 (do # 1 + 5, da volta) + 2 (do # 11, 

da ida) = 8.  

   Reportando-nos de volta ao Capítulo 8 de Lucas, 

que narra a emblemática passagem: AS MULHERES 

QUE SEGUIRAM JESUS, tendo 

(a Senhora. M.) sido mencionada em primeiro pelo 

Evangelista. 

___________ 

   Claro, que outros FATOS & DADOS OCULTOS se 

encontram dentro destes santos episódios numérico-

CHAVES, mas não avançaremos por ai!! 
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   ___________ 

   Então, voltemos para o 

: 

- No Capítulo 16, AS MULHERES VISITAM O 

TÚMULO, versículos 1-8.  

   De pronto, temos o seguinte Esquema-Chave... 

- 1... + 6... + 1... = 17. 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

- 7:  O mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

___________ 

 

___________ 
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   Enquanto, que o elemento de # 8, aparentemente 

isolado, pode ser deduzido a partir dele mesmo... 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

___________ 
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      ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não 

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

         Para crê-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as coisas 

da Criação. O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da 

existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e 

avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. (A nota é de Allan 

Kardec). (Os grifos são nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 4, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode 

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

inteligente já não seria acaso. (A nota é de Allan Kardec). 

(Os grifos são meus). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 8, Provas da existência 

de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO 

HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares – 5/2013,                  

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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_____________ 

   Lembrando-nos apenas de que a Senhora M., é 

verdadeiramente uma “graça”, uma beleza mesmo 

de mulher! (Risos do !..., que 

entende que os espíritas, que a todo instante “andam 

com suas caras amarradas”, devem mesmo é ir para 

o Inferno, logo após tenham perdido as suas carcaças 

materiais pelo fenômeno natural da morte, pelo fato 

de não compreenderem e nem aceitarem o Amor e a 

Gentileza, de uns para com os outros, como uma 

!). 

   Já o querido Vivaldo, espiritualmente falando, se 

enquadra perfeitamente com a Tarefa luminosa do 

, pois traz, em si mesmo, a 

tempera e o destemor do bom combatente (risos 

novamente de Elvis! –, eu creio que ele deva ter feito 

uma conexão com a nossa encarnação como o Rei 

Luis IX de França!!), que lhe faculta dizer a verdade, 

somente a verdade, e nada mais que a verdade!..., 

aliás, o que tem deixado muitos espíritas com os 

cabelos em pé, tamanha a força e o poder destas 

mesmas Revelações, não exatamente porque estas 

Revelações lhe toquem a alma e de alguma maneira 

o próprio coração, lhes iluminando o caráter e a 

índole, visto que são ainda muito apegados e 

apegadas aos interesses materiais, mas porque, de 

alguma maneira, eles e/ou elas sabem que os seus 

tronos de pedra irão ruir assim que a maioria dos 
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seres terrenos, e que me perdoem a pretensão, por 

estes apontamentos mediúnicos, tomem ciência de 

que temos um Deus Bom, que nos assegura sempre 

novas oportunidades de Elevação-Moral, mas que 

também Ele é Justo, que Sabe Muito Bem como lidar 

com as ovelhas desgarradas do aprisco de Jesus, 

segundo as boas ou más ações de cada um!! 

   Estamos cientes de que, ainda, e por muito tempo 

(risos de Elvis!), os irmãos da Esfera terrena haverão 

de se perguntar, em torno das ocorrências subjetivas 

que “possuíram” todas as pessoas que vivenciaram a 

experiência magnânima do Natal de Jesus, da 

maneira como tentamos explicar aqui: - Seria mesmo 

possível que isso tivesse acontecido?! 

   A resposta, deixaremos para a Ciência dos homens, 

que, mais cedo ou mais tarde, haverá de nos acolher 

a palavra, o raciocínio, e, principalmente, 

, todo Evangélico, quando o 

Espiritismo estiver, para ela, na condição do “Livro” 

mais importante de sua prateleira, quando a partir de 

então os Espíritos desencarnados e as Almas 

encarnadas, poderão caminhar unidos e fazerem 

juntos uma nova história, bem mais emocionante e 

bem mais sincronizada com a Verdade de Deus. 

   Muita paz à todos e à todas. 

Elvis Presley (Espírito)                                                              

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                    

(Salvador/BA, 07 de agosto de 2015, às 10hs27min) 
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   Nota do médium: Chegando, aqui, ao termino da 

Apresentação de # 14, Assinada pelo nosso querido e 

grande Irmão Espiritual Elvis Presley, sobre o “Natal 

de Jesus”, eu peço licença aos leitores e aos nossos 

bondosos Benfeitores da Vida Maior para transcrever 

aqui duas notas importantes e que fazem parte de outra 

obra mediúnica de nossa lavra, embora o grande valor 

doutrinário que lhe compreendemos possuir, apenas por 

mais uma questão de gentileza e gratidão à nossa doce 

Alma Gêmea, a Senhora M., que temos fé de que 

haverá de seguir o seu caminho terreno, ao nosso lado 

ou não, com o coração voltado sempre para Jesus Cristo, 

obviamente que esperando de todos os leitores e as 

leitoras a sua total atenção para os quadros magníficos 

da , de uma maneira geral: 

 

Elvis Presley, o eterno Rei do Rock. 
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_____________ 

   

Vivaldo em um de seus épicos Especiais de TV na Bahia,                             

sobre o Rei do Rock, que foram levados ao ar                                     

nos anos de 1980-1990.                                            

_____________ 
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_____________ 

   

Vinícius, Dorival Caymmi, Jobim 

_____________ 
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_____________

Pelos Espíritos Tom Jobim & Vinícius de Moraes 

 

Nunca devemos dizer nunca... 

Palavrinha muito boa de se dizer,  

Mas carregada de infelicidade, 

Já que, na Vida, Toda Sentimental, do Espírito... 

Poderá fazer confusão, 

Seja no seu próprio coração, 

Seja nas ondas do seu pensamento, 

Ou seja na embriaguez da loucura... 

 

Pois, se traz, em si mesmo, 

A centelha da Eternidade, 

Como poderá, ele, cogitar da morte, da 

irracionalidade para si e para os outros?!... 

 

É verdade, 

Não temos ainda como representar, 

Em cada um de nós, 

A Plena Fagulha Celeste, 

Mas, se formos honestos, uns com os outros, 

- NO LAR, 
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- Na benção do Trabalho, 

- Nas portas do Emprego, 

- Nas correntes da Paixão, 

- Ou nas aduanas do Amor!... 

Sim, teremos conseguido, 

Na contagem insignificante do tempo, 

Compreender, em definitivo, 

Que o que nos vale mesmo, 

Perante Deus, Os Universos, e As Criaturas, 

É o Amor Pleno, 

Sempre Saudoso, Alegre...  

Feliz mesmo!... 

 

Sem ódio, sem rancor e sem mágoas, 

Livre, e liberto, 

Soberano!... 

 

Embora, acorrentado,  

Diante da nossa Alma doce, 

De Nossa Alma Encantada! 

A Alma Gêmea da nossa, 

Filha do mesmo Pai, 

Mas, que nasceu juntinho a nós, 
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Aguardando:  

Ternura, libertação, envolvimento, consagração, e 

muita fidelidade!..., 

Se bem que, desde o começo da Vida, 

Não vem sentindo de nós, 

Senão dor, lágrimas, e solidão... 

 

Pois é, meu caro amigo e amiga, 

Se desejamos realmente ser fiel à Deus,  

Não nos esqueçamos, 

De consagrar “um tanto” de devoção... 

A esta Bela Alma e Querida, 

Divina fonte de Luz, 

Que vem nos buscando o coração, 

Há milênios sem fim, 

Com a única proposta 

De crescer ao nosso lado, 

Com o Cristo: Senhor e Salvador!!..., 

Construindo a Paz Perene, 

No labirinto torturante de nossas vidas, 

Rogando ao Senhor, 

Piedade pelas nossas faltas, 
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Sem duvidar, porém,  

De que somos, verdadeiramente, 

Sua Pátria Feliz, 

No Universo Sublime da Emoção, 

Confiando que, em algum dia, 

Hoje, ou amanhã, 

Até mesmo na Eternidade, 

Estaremos com ela, a Alma Bela! 

 

O poeta e músico Vinícius de Moraes com a eterna “Garota de 

Ipanema”, Helo Pinheiro. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                   

(Salvador/BA, 18 de julho de 2015, às 07hs06min) 

   _____________ 

   Nota (adicional) do médium: Esta Mensagem muito 

generosa apresentada agora, foi transmitida de maneira 

completamente espontânea, pois, sequer, tínhamos em 

mente que poderíamos, nesta hora, ter a felicidade de 
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receber a visita de Entidades Espirituais tão queridas 

e tão formosas, quanto profundamente sentimentais, 

como as de Tom Jobim & Vinícius de Moraes, que nos 

trouxe do Mais Alto todo o segredo do seu amor pelas 

criaturas encarnadas na Terra Material (a 5ª. Esfera), 

embora estejamos conscientes de que a nossa venerável 

Alma Bela, Sra. M., já tenha envergado a indumentária 

fisiológica de (a venturosa Santa 

Madalena, como é carinhosamente reconhecida pela 

Igreja de Roma), tanto quando a da 

, a inolvidável heroína hebreia. 

    

A Senhora M. é a reencarnação da                                                     

corajosa rainha Ester da Pérsia. 

   Sim, “é por causa do amor”!  
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   Somente pelo amor, é que esses Espíritos Amigos 

poderiam sair dos Planos Felizes para virem se arrastar 

conosco, nesse mundo de provas e expiações, para nos 

consagrar tanto carinho, e tamanha emoção. 

 

O maestro, músico e compositor Tom Jobim. 

   É mesmo, “sei lá”!  

   Só Deus mesmo, para lhes retribuir tanto esforço, e 

tanto sacrifício. Só podemos mesmo é lhes agradecer, e 

agradecer muito. 

   Quanto à nossa Alma-Querida, devemos recomendar 

aos interessados que busquem algum subsídio sobre a 

vida pessoal e missionária de  na 

obra mediúnica incomparável de Chico Xavier, “Boa 

Nova”, no seu Cap. de # 20, pelo Espírito Humberto de 

Campos (pela Editora FEB). 

   Entretanto, aqui, por força da minha própria tarefa 

mediúnica, apesar de ser muito insignificante, devemos 

orientar aos mesmos que busquem o complemento 

sobre estes fatos narrados por Humberto de Campos em 

nossa obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A 

Revelação do Amor”. 
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_____________ 

 

    

Bezerra de Menezes, William Crookes, ao lado do grande filosofo 

do Espiritismo Léon Denis, Assinam a Autoria desta obra 

doutrinária, a de # 4 de nossa lavra).  

   _____________ 

   Hoje mesmo, logo após eu ter revisado o texto dos 

desses Amigos Espirituais, fui descansar um pouco, 

assistindo a um musical (em DVD) de um determinado 

grupo dos anos de 1970, quando no momento de uma 

das canções, interpretada um por uma linda jovem 

europeia, passei a lhe visualizar, pela minha própria  

, que também nos possibilita 

observar com muita precisão e clareza as irradiações 

fluídico-magnéticas dos corpos espirituais das pessoas 

que estão sendo observadas por mim mesmo durante 

determinadas circunstâncias, embora também tenhamos 

a lúcida capacidade de lhes visualizar, em específicos 

momentos, até mesmo as imagens projetas de seus 
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pensamentos, como se os “quadros vivos” de seus 

subconscientes estivessem completamente à descoberto 

para a nossa percepção psíquica, então, começamos a 

perceber (de uma maneira muito distinta) o tipo de fluido 

perispíritual (ou áurico) que saia de maneira abundante 

da área do quadril da jovem cantora em questão... 

   Numa energia muito linda, quase translúcida, em tom 

de um rosa-suave e muito brilhante, como se estivesse 

entranhado por pequenas estrias de um tom prateado 

sublime, embora tivéssemos também percebido que tal 

(sua) substancia fluídica, tinha, sim, consistência e 

autenticidade fisiológica, como se a jovem-garota em 

observação estivesse “se nutrindo dela mesma”, 

numa espécie de placenta astral que lhe facultaria uma 

“Transposição Reencarnatória” (isso, quando um 

determinado Espírito sai de um corpo físico e passa a 

viver ou habitar, em definitivo ou, quem sabe, por algum 

tempo mesmo, em outro corpo físico, já reencarnado, 

numa mesma reencarnação. Obviamente, que devemos 

considerar que o Espírito que habitava o segundo corpo 

haveria de ser “gentilmente” desalojado, isto, ocorreria 

naturalmente se caso já não fosse dele mesmo, numa 

específica Reencarnação Programada & Múltipla... 

Aliás, como é este caso mesmo que estou a relatar! Há 

outros casos em que os Espíritos inferiores também 

fazem o mesmo, se utilizando das suas técnicas 

científicas, embora que para o mal). 

   Cremos, que por um estudo mais adequado sobre o ectoplasma material e o 

ectoplasma espiritual, além das divesssas correntes de luz e de magnetismo 

oriundas do Cosmo, poderemos acessar o psiquismo de profundade da Criatura 

encarnada e mesmo desencarnada. E a Apometria seria uma boa opção de estudo 

para os companheiros espíritas que já estão, mais ou mesnos, versados em 

Mediunidade e a Vida Espiritual, de uma maeira geral!!. 
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   _____________ 

  

   De maneira muito clara, pudemos notar que os liames 

psíquicos que lhe prendiam ao corpo carnal “antigo” (na 

Europa...), se projetavam por fios luminosos através das 

incomensuráveis correntezas de luz e de força 

hiperdimensionais, através das quais estão subordinadas 

as infinitas ligações psíquicas entre os Seres, 

verdadeiramente, Interdimensionais (este conceito foi 

utilizado pelo querido Espírito J. Herculano Pires, ao 

apresentar ao Chico Xavier, num determinado momento 

em que o valoroso medianeiro das Minas Gerais 

psicografava, isso, em Uberaba/MG, algumas de suas 

habilidades como médium de Desdobramento, e, em 

especial, como um Espírito Imortal).  

   Curiosamente, como fiquei meio apreensivo, mesmo 

que isto seja muito natural para os médiuns sérios, em 

relação à determinados quadros de Vidas Passadas (e 
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mesmo Futuras) que temos observado no decorrer dos 

últimos vintes anos de atividade mediúnica ininterrupta, 

como se, às vezes, nos assaltasse determinadas 

dúvidas, notamos que o doce Espírito-feminino em 

observação, num maravilhoso fenômeno (seu) de 

Desdobramento Astral, ainda reencarnado na Europa 

(com seus aproximados 65 anos de idade), passou a 

me orientar da seguinte maneira, durante este 

mesmo fenômeno clarividente em análise:  

   - “Veja, observe bem como acontece... Veja a 

diferença, e mesmo a semelhança, entre o meu fluido 

íntimo europeu e este que está habitando o corpo 

de uma linda jovem loura numa determinada 

região do interior do Brasil. Somos a mesma pessoa, 

o mesmo Espírito: que habitamos em dois corpos físicos 

diferentes! Veja, Vivaldo!..., ainda como se opera o 

processo de readaptação de um perispírito que se 

encontra alojado em um corpo físico e vai fazer moradia 

em outro corpo físico. Note as específicas características 

do fluido que traz em si mesmo, os seus conteúdos 

fisioquímicos e fisiológicos de ambas as encarnações, os 

dois fluidos participam e interagem do mesmo conjunto 

de elementos celulares, de amas as existências, como 

dois irmãos siameses, embora um único Espírito.” 

   Poderá parecer como uma pouca Recomendação para 

um fenômeno tão profundo e de natureza tão sublime, 

mas o certo é que, a depender de cada médium que 

venha a observar estas ocorrências de natureza toda 

transcendental, por causa mesmo de cada uma das 

particularidades das faculdades psíquicas dos sensitivos, 

cada uma delas, das ocorrências, haverá de se parecer, 

ou se apresentar, como num verdadeiro oceano 
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universal, como se em poucos minutos, ou mesmo 

alguns segundos, tudo se desenvolvesse ao infinito do 

tempo, como se o medianeiro encarnado, por exemplo, 

pudesse abarcar o Universo inteiro: num átimo de 

tempo! 

 

   E este, é precisamente o meu caso em particular, até 

porque já sabemos por Allan Kardec (O.L.M.) que a 

mediunidade, em si mesma, independe da moral de 

quem a possui, ou seja, tanto os Espíritos Superiores 

como os inferiores, moralmente falado, tem as suas 

capacidades psíquicas...  

_____________ 

   Façamos um pequeno parêntese, para, a seguir, 

trazer uma pequena “nota do médium” que 

extraímos da obra de ANDRÉ LUIZ: 

, Cap. # 20, No Hospital, 

pela nossa própria lavra mediúnica, que me parece 

apropriado para o momento: 
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_____________ 
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   As duas (2) imagens acima, são duas preciosas obras 

primas da versatilidade e da intuição humana, pois, para 

a nossa percepção clarividente, são quadros perfeitos da 

Natureza Material & Espiritual, que, sem colocar e 

nem por, apresentam, em si mesmas, uma realidade 

inquestionável dos nossos Encontros e Desencontros 

diante das inumeráveis oportunidades de crescimento, 

evolução, e/ou reajustes, de uns diante dos outros, nos 

quais estamos todos, invariavelmente, subordinados por 

Leis Perfeitas, na nossa busca incessante de amar e 

sermos amados, seguindo sempre adiante no encontro 

definitivo com Deus, e porque não afirmamos, também: 

com a nossa Alma-Gêmea! 

   Trazendo de volta a lembrança sempre agradável das 

orientações, dos conselhos e das reflexões de Emmanuel 

(por Chico Xavier), temos a plena confiança da existência 

das Almas Gêmeas, tal qual ele mesmo nos leciona na 

sua obra doutrinária, de incomparável mérito científico, 

filosófico, e religioso, “O CONSOLADOR” (pela Editora 

da FEB), mais tarde, em decorrência de insipientes 

manifestações contrarias que foram feitas por alguns 

revisores da Editora da Federação Espírita Brasileira, 

tendo a oportunidade de ratificar o que ele mesmo 

havia dito ai a respeito deste tema catador, se 

colocando inteiramente contrário à mudança do seu 

pensamento inicial, ou original!!. 

   E, como bom espírita que me reconheço ser, muito 

lúcido e “clarividente” (risos!), prefiro ficar do lado do 

nosso grande Benfeitor !!! 

   Por outro lado, no decorrer dos anos, durante a 

produção dos meus livros mediúnicos, que obviamente 
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pertencem aos nossos Amigos Espirituais, temos sido 

testemunha ocular (e mesmo: material! – por conta de 

nossa mediunidade de efeitos físicos, que nos possibilita 

perceber, e sentir, de maneira palpável, os fluidos 

variados dos Mundos dos Espíritos, tanto quanto a 

possibilitar diversificados tipos de materializações dos 

próprios Mensageiros desencarnados, tanto no seio de 

meu modesto lar quanto em qualquer outro local que se 

sintam à vontade para a realização do feito mediúnico 

maravilhoso. É bom que recordemos aos nossos queridos 

leitores, que, vez por outra, temos percebido a presença 

de verdadeiros “agêneres”, ou seja, de Espíritos 

completamente corporificados em nosso meio ambiente 

material da Terra, que, salvo algumas situações menos 

felizes, se apresentam, unicamente, pelo desejo de me 

conhecer, de me dar um beijo, um olhar ou um abraço, 

em situações transcendentais que, mesmo para eles, são 

difíceis de compreender!) de várias espécies de Espíritos, 

ou antes, das naturezas espirituais (fisiologia mental e 

emocional, sentimental e física-astral) das almas que 

vivem para Além de nosso insignificante plano material, 

ou tridimensional.  

   Aqui, já no Capítulo 13, André Luiz traz a sua síntese 

sobre este tema tão acolhedor e que afaga tão bem os 

nossos corações, sim, como criaturas essencialmente 

sentimentais que somos, pois cada um de nós, sem 

distinção, mesmo não assumindo isto publicamente, 

somos criaturas manufaturas, pelas Mãos Magnânimas 

Do Criador Supremo, com vistas ao embelezamento do 

próprio coração, seja pela ternura, pelo afeto de uns para 

os outros, e/ou pela realização da maternidade e/ou da 

paternidade, através do sentido perfeito do AMOR, 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 313 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

na cumplicidade das almas-afins, ou a integração 

perfeita entre almas que se forjam nas labaredas do 

amor perfeito, diante de Deus, como Almas Gêmeas. 

   E neste jogo, de cartas marcadas (risos), de amor e 

desejo, de paixão e entrega total entre as sublimes 

irradiações do Espírito Imortal, passa a configurar a 

indelével identidade das personalidades, ou antes, das 

individualidades, que já nasceram com o destino traçado 

pelo Pai Celestial, no desiderato de se nutrirem, um pelo 

outro, DAS FORÇAS PERFEITAS DO AMOR! 

   Agora, os nossos irmãos devem estar se perguntando 

o porquê de estarmos recorrendo à estas imagens 

profundamente poéticas das Almas Gêmeas, neste 

estudo de André Luiz?! 

  Na verdade, o caso narrado pelo Benfeitor neste exato 

Capítulo, forçosamente nos conduz ao que muito nos 

atrai, tanto neste como no Outro Lado da Vida: O Sexo! 

   E este, tem sido um tema insistentemente abordado 

pelos nossos Amigos Espirituais, pois inúmeras foram as 

vezes que fizemos relatos de ocasiões nas quais eu pude, 

pessoalmente, e em completo estado de vigília, e sem 

qualquer transe psíquico mais profundo, realizar o 

ato sexual com algumas das maravilhosas Entidades 

Espirituais-femininas, duas delas desencarnadas, e uma 

outra já encarnada (neste último caso, ela estava em 

Desdobramento sonambúlico). 

   Com isto, procuremos entender que nenhum de nós, 

após a morte do corpo fisiológico, terá de abrir mão de 

um sentido tão maravilhoso, tão perfeito quanto tão 

sublime, que é o de realizar o Amor pelo SEXO! ... 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 1” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 314 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

   Sim, as mulheres, depois da morte, haverão de gerar 

novos bebês e amamentá-los com o mesmo amor e o 

mesmo carinho como fazem hoje.  

   E os homens, haverão de cumprir a sua tarefa ao lado 

de suas companheiras, que é o de nutri-las do afeto, do 

respeito, e da doçura da cordialidade que todas elas, 

evidentemente, merecem. 

   Não invalidando, aqui, em hipótese alguma, os 

casos variados de pessoas que se agradam por outras do 

mesmo sexo. 

   A Sexualidade Transcendental é uma realidade, 

não há como negarmos isso. 

   E como íamos dizendo, se hoje ainda não conseguimos 

educar as nossas forças espirituais, na área bendita da 

Sexualidade Superior, procuremos abençoá-la com o que 

temos de melhor em nosso favor, pelo amor Cristão à 

cada uma das criaturas que caminham ao nosso lado, 

independentemente de sermos homens ou mulheres, 

pois, dessa maneira, mesmo que inconscientemente, 

estaremos fortalecendo os nossos sentidos íntimos, à 

bem de todos, para que, mais tarde, possamos sentir o 

real desejo de amar, não apenas pela matéria, mas, 

principalmente, PELO ESPÍRITO! 

   Se conseguirmos dar esse primeiro passo, estaremos 

evitando que venhamos a cair na tentação do jogo da 

sedução-fácil, sem respeito nenhum aos demais, e 

providenciando o nosso contato final, pela sintonia do 

pensamento centrado no Amor-Divino, com aquela 

Alma Gêmea que nos fora prometida por DEUS, 

desde a nossa criação. 
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_____________ 

MENSAGEM DE BOM ÂNIMO 

“Enquanto o mundo hostil ruge e se desatina 

No mal com que a si mesmo alanceia e atraiçoa: 

Guarda contigo a paz risonha, amiga e boa 

E avança com Jesus na Jornada Divina.” 

-  

(Chico Xavier/Ramiro Gama: “LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER”, Editora Lake) 

_____________ 

 

Elvis Presley, além de ter sido a reencarnação do Rei Davi, foi 

também a reencarnação do Apóstolo André, quando no 

Espiritismo, ao tempo de Allan Kardec, ele assina a mensagem “A 

CÓLERA”, em “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, do Capitulo 

IX, e item 9, BEM-AVENTURADOS OS QUE SÃO BRANDOS E 

PACÍFICOS, Um Espírito protetor (Bordéus, 1863).  

“SE NÃO TIVESSE AMOR EU NADA SERIA”  

- São Paulo (1ª. Epístola aos Coríntios). 
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CORAÇÃO VIVO! 

“Quando não amamos alguém... não estamos vivos! 

A morte espiritual tem a ver com a mente enferma, 

mas, principalmente, com o coração vazio.” 

– Elvis Presley (Espírito)                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                     
(Salvador/BA, 02 de julho de 2015) 

“No sagrado ministério da vida, cada coração possui no Infinito a alma 

gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade.” 

(Emmanuel/Chico Xavier, “O CONSOLADOR”, AMOR, q. 323, FEB) 
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E assim encerramos a doce e instrutiva 
Apresentação de # 14,                                               

pelo Espírito Amigo Elvis Presley.                                 
_______________ 

 
O seu texto original, da 1ª. Versão, de 11/2015, foi tanto 
ampliado como resumido, a depender de cada caso, em 

decorrência do espaço e, claro, para que o trabalho atual não 
ficasse demasiadamente longo para o leitor e a leitora, a 

quem rendemos o nosso sincero preito de gratidão.                                                 

_______________ 
 
 

Mas, como nos diria André Luiz, pelo 
amado Chico Xavier... 

  

O Trabalho Continua... 
 

No Volume # 2, do Livro # 10 (b) 
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________________ 

 

Eu sou o caminho, e a verdade,  

e a vida. 

– Jesus (João 14,6)                                              

                       

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.)                   
_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

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

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada 
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com 

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    

    
(Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016,                                                     

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

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

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 9 obras 

anteriores. 

 

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

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas faculdades 

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

características matemático-mediúnicas que foram produzidas e 

apresentadas até o presente momento, em seu conjunto numa 

impressionante coleção, agora, de 10 Livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

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

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

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

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

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

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

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

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

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

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

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

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

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

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

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

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

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

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

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

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

evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação 

ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise, 

tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá 

levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

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

mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em 

torno da “Reencarnação Programada da Família Real de 

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

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

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

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

Revista & Ampliada de 10 & 11/2021, do Livro: “LUZ A FRENTE”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia 

Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os 

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO (Vol. # 1) 

 

Pelo Esp. Veneranda & Emmanuel                           

Com      
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Fim 
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As Despedidas... 
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_____ O Livro de # 26 _____ 

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas Tarefas 

na Mediunidade com Jesus Cristo (1996-2016)____ 

   
 

O médium  
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas explicativas  

do médium, sobre diversos fenômenos psíquicos vividos por ele mesmo). 
 

www.vivaldoespiritismo17.com.br 

facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

OS ARQUIVOS (EM PDF) DOS MAIS DE CEM (100) LIVROS 

PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS 

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!                                                

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 
 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
https://www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo/?__cft__%5b0%5d=AZW2QANnvqLA-PQWpXh-E8_0OQpHEAVhOvCFSFoSk8x60CMmKil1SM9aBKR7c1qqwu4JXLNdXG60A_ImkmE_ZHO8kcF5IDNYpreUX5hkCFBY8JLg827BAmcquwhxZsxVGjbtyMce564GyfJPMiyN93EZbcgznrU6QtJm-a53KTqjbwlVfKQHndeqod5eCeLOpPo&__tn__=kK-R
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_________________ 

 

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática, 

mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos 

os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o 

nosso próprio coração no conteúdo da obra original: 

 

“LUZ A FRETE – Vol. # 1 ”                                                                                   
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão: 11/2015. 

- 2ª. versão, Volume # 1, Revista & Ampliada: 10 & 11/2021.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

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

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

Uma nota importante: Precisamos alertar ao leitor interessado pelo nosso trabalho de 

investigação de algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, que a Decodificação do 

Espiritismo vem sendo realizada desde a obra original:  "São Luis IX" (EM 3 

VOLUMES) – com backup original de 03.03.2015 –, que teve a sua divulgação virtual 

por volta do mês (6) de junho de 2015, e que hoje já se espalha por praticamente toda 

a obra psicográfica de Vivaldo, a sua reencarnação atual, salvo raras exceções, e que 

naturalmente vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada no decorrer dos anos e de cada 

novo livro (e-book) virtual, carecendo inclusive da colaboração de qualquer um 

estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as 

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative 

work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism 

Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes) – 

with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6) June, 

2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays 

reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and 

improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual student 

collaboration that is willing to contribute with our simple effort  with your onw notes, study 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

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

mais de 100 obras, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!! 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

Espirituais sobre Ciência, Filosofia, e Religião (inéditas), os 

Amigos da Vida Maior, em grande parte da 9ª. Esfera 

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

somente de grandes verdades, mas, acima de tudo, de muita 

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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BY A FALANGE DA VERDADE 

___________________ 

    

Não hesitemos por um só momento de fazer o Bem, onde quer que 

estejamos, independentemente de termos muitos ou poucos 

recursos financeiros, até porque, na condição em que se encontra 

as demais criaturas que seguem pela vida humana, geralmente 

mais necessitadas, de quase tudo, do que nós mesmos, seria de 

partir o Santificado Coração de Jesus Cristo não lhes endereçarmos 

qualquer migalha de amor e de instrução, de alimento e/ou de 

remédio, por exemplo, que possa de alguma maneira lhes aliviar as 

extremas aflições do dia a dia da atual e dolorosa experiência 

terrena, que vai nos ensinando, a cada um da gente, estejamos 

encarnados ou desencarnados, que REALMENTE ‘Fora da 

Caridade não Existe Salvação’ para nenhum de nós, herdeiros 

que somos todos e todas do Eterno Amor!!                                                                                     

Espírito Dulce                                                                                  
Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                            

(Salvador/BA, 24 de outubro de 2021) 

By Veneranda & Emmanuel/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS                     

1ª. Versão... 11/2015. Revista & Ampliada: 10 & 11/2021. 


