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# 3 – Edição Extra Especial

______________________

Se hoje podemos nos considerar pessoas mais ou menos de bem, isto
se deve à Reencarnação, que nos possibilita aperfeiçoar o caráter.
–

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

______________________
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___________________
“Os casos de obsessão mais terríveis são os do amor
enlouquecido, ou seja, os da paixão exacerbada... São os
obsessores mais difíceis de ceder. Não são os que
perturbam por disputas religiosas, por serem rivais ou por
guardarem certos ressentimentos. Os espíritos obsessores
mais ferrenhos são os que foram feridos em seus próprios
sentimentos, estes, por assim dizer, ganham o direito de
perturbar. Os Espíritos Amigos costumam se referir a estes
casos como “obsessão por justa causa”... Obsessor
obsidiado estão tão interligados, que têm que resolver por
sim mesmos. Os Espíritos Amigos interferem, mas não
decidem.”

Imagem ilustrativa de uma edição antiga
capturada da Internet.

(Chico Xavier, “O EVANGELHO DE CHICO XAVIER”, item 192,
pág. 122-123, Carlos A. Baccelli, 9ª. edição,
Editora DIDIER, julho de 2008).

___________________
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Relatos de um Médium Espírita
Estudem os fatos impressionantes da

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho
sob a ótica de:

Allan Kardec & Francisco C. Xavier

No Livro # 1 (166 pág.):

“Mediunidade em Dois Mundos”
pelos Espíritos Elizabeth d´Espérance,
Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes

________________
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________________
Estudem as obras desta Nova Série, em 2 Volumes:

“SÃO LUCAS & SÃO FILIPE – E a Estratégia
(Reencarnacionista) do Grande Além”...
pela mediunidade de Vivaldo P. S. Filho,

pelo Espírito André Luiz

com Espíritos Amigos:

Livro # 108 – Vol. # 1

Livro # 109 – Vol. # 2

O Céu continua em festa, pelo motivo de estarmos
novamente podendo apresentar ao Plano Material o doce e
terno carinho da Boa Nova de Jesus Cristo pela
‘Numerologia Espírita’, um sistema sagrado de númeroschaves e fatos humano-espirituais concordantes &
universais sobre a VOLTA de São Luis de França.
SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA:
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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_______SÃO

LUIS IX EM 2020!!! _______

Livro # 110 – Vol. # 3

Livro # 111 – Vol. # 4

Em 2020, como sempre, produzido

Em Equipe, teremos

DOIS (2) VOLUMES EXTRAS desta mesma Série de Luz
da Autoria Espiritual de André Luiz, que, além de nos trazer
belas e instrutivas mensagens das Entidades da 9ª. Esfera
Espiritual da Terra, prosseguem na mesma tarefa dos dois
(2) volumes anteriores, a de desvendar os
Códigos de Deus na Obra de Emmanuel,
pela mediunidade de Chico Xavier.

Odilon Fernandes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 11 de dezembro de 2019)
SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA:
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus

________________
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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.

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

______****______
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Volume #3

São Luis – E a
Estratégia (Reencarnacionista)
do Grande Além
Com Espíritos

Por
Médium

Amigos

André Luiz

Vivaldo P. S. Filho

Uma das encarnações futuras de São Luis de França.

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

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

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste
trabalho espiritual:

“São Luis – E a Estratégia Reec. – Vol. 3”,
foram capturadas em fontes diversas da Internet e em obras da
literatura espiritualista. Por isso, rogamos aos detentores de seus
direitos autorais levarem em consideração que todo o nosso esforço
aqui é, unicamente, de utilidade pública, por força da Caridade, por
conta do sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido

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

1a edição: 01/2020 by Vivaldo P. S. Filho
Este livro, que tem a Autoria Espiritual de André
Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as
obras anteriores lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho
que fazem referência à atual Missão do Espírito de São
Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à época da
Codificação Espírita foi o Presidente Espiritual da
“Sociedade Espírita de Paris”, orientando de mais
perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à
Falange da Verdade.
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JÁ ESTAMOS EM COMEMORAÇÃO DOS

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

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

Como diria Emmanuel, por meio de Chico Xavier: “O
trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo
continuado de serviço empolgante e trabalho
renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão
continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter
solução de continuidade!...
Quem desejar reproduzir partes de meus livros
mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento
algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a
nossa específica obra como a fonte de consulta.
Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua
venda.
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Nota do médium: Rogamos aos nossos amigos
leitores que queiram nos perdoar a grande deficiência
cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões
de texto em nossos livros (E-books) mediúnicos, é natural
que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças.
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Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”.
Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos
especialistas encarnados da língua portuguesa, que,
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta
obra psicográfica.
______________
Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito
singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas
leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que
temos recebido por meio de singelas manifestações de
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...
Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por
meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração
com palavras de incentivo, quando, de minha parte,
peço que me mantenham em suas preces a Jesus, visto
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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 Mediunidade (Sempre) Gratuita, pois não há
como compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma
pessoa que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação,
como se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à
disposição das criaturas simplórias da Terra quando se diz
respeito ao nosso serviço junto aos Seres Celestiais.
Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico
Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35 & 36,
Editora LEEPP, Uberaba-MG, ano de 2007).
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus
com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não se
espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas
modalidades à minha tarefa no trabalho e na confraternização.
Procurem no fundo, não na superfície.”

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

O Médico-Amigo de Chico Xavier!

Prezado amigo Vivaldo,

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

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

ELIAS BARBOSA

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

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

– Allan Kardec
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano IX, março de
1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais,
parte I, 1ª. edição, FEB, 2004).
O destaque no texto de Kardec é nosso.
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do

Médium Vivaldo Filho

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista
Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão, coproduzido por ele mesmo na TV Itapoan (SBT Bahia), em
homenagem ao Rei do Rock, Elvis Presley. Agosto de 1991.

O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais
graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha
preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica
como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias
psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a
depender da natureza mental e emocional do diálogo,
faz questão de se fazer perceber com a personalidade
marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que
naturalmente me deixa completamente envolvido pela
emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre
segura, sóbria e sábia, embora muito simples e muito
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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
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INVÍSIVEL, 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, porem, os homens não foram criados para os
números.” (Os grifos são nossos).
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Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação
do Amor”, já nos apontamentos finais, quando, por nossa
vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande
médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia:

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

“Os Números são a Linguagem Universal
ofertada por Deus aos humanos como
confirmação da verdade.”
– Santo Agostinho (354–430 d.C.)
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Dedicatória Especial

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

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

1973

1972

Século XXI

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

1188

— Melun,

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

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

“Numerologia Espírita”
A “Numerologia Espírita”

nada mais é que

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

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

Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico,
pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e
fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o
Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não
podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu
também de maneira cientificamente racional e lógica.
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Dr. Inácio Ferreira
Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”,
com a devida adaptação para este livro de André Luiz Com
Espíritos Amigos.
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros
(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,
na lembrança evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA
RECEBESTES.”
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 1___

A MEDIUNIDADE DE

VIVALDO P. S. FILHO
À LUZ DO ESPIRITISMO

Queridos amigos e amigas em Jesus!
Peço a cada um que neste Natal possamos
todos parar por alguns momentos para refletir
no maravilhoso dom da MEDIUNIDADE,
lembrando que esta ferramenta, que existe
em todos, possa ser sempre utilizada na mais
perfeita sintonia com o Espiritismo, pois se
existem mil exemplos e modos de atuar com
ela, sem dúvida, embora o respeito e a
consideração que devamos ter para com todas
as formas de pensamento e cultura, somente
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por Allan Kardec & Chico Xavier é que
vamos encontrar 'a segurança ideal' para
que esta nossa tarefa, caso a abracemos,
caminhe por caminhos de luz e beleza,
embora as dificuldades que possam surgir
durante a nossa evolução para frente
e para o Alto.
Muita paz e alegria a todos!!

Vivaldo P. S. Filho
(Salvador/BA, 21 de dezembro de 2019)
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Nota do médium: Esta Mensagem Especial de
Natal, foi originalmente produzida para a nossa
Página & Perfil do Facebook, como que
pressagiando o 24º. Aniversário da nossa
modesta Mediunidade, que será comemorado logo
nos primeiros meses do ano de 2020 com a
recepção psicográfica dos Livros # 110 & 111,
evidentemente que como um convite para que os
demais medianeiros, espíritas ou não, conservem a
sua confiança em si mesmos, a partir de um atento
estudo nas obras da Codificação Espírita.

Em relação a mim mesmo, é claro, as minhas
faculdades psíquicas tem me oferecido uma
inapreciável condição de me perceber como Espírito
Imortal, que todos nós somos, até porque diante de
tão intensas e cotidianas visões e percepções
diversas do Plano dos Espíritos não tenho como dar
espaço em minha mente e em meu coração para
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duvidas em relação a nossa, a de todas as criaturas,
realidade transcendental para além do sepulcro,
quando tenho podido entreter contatos diretos,
objetivos, e plenamente no gozo de minha lucidez,
em pleno estado de vigília, com os Seres do AlémTúmulo, que já desde o comecinho de minha
eclosão mediúnica, e o seu conseqüente e natural
desenvolvimento, entre os anos de 1995-1996,
tem me dado a grande alegria de poder
testemunhar, por meio de mim mesmo, muito do
que outros tantos médiuns e sérios e competentes
pesquisadores do passado planetário, e do nosso
presente, já atestavam ou atestam, de que a nossa
existência humana significa apenas, e tão somente,
um pequeno sopro de nossa Eterna Vida Universal
com Deus!!
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros
(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,
na lembrança evangélica do:
“DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES.”
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 2___

_________________

Por

mais que eu tente exaltar e reverenciar o

nome e a memória daqueles irmãos de crença
espírita, que de alguma maneira se tornaram os
meus mais sinceros e necessários benfeitores, não
tenho como expressar toda a minha gratidão e
reconhecimento a estes companheiros de trabalho e
luta humana que tanto fizeram, se assim posso me
expressar, pelo sucesso desta minha atual tarefa
mediúnica,

Em Serviço do Cristo,

e dentre os

que fizeram de maneira mais decisiva, pública,
estão os eminentes Dr. Carlos A. Baccelli, que do
seio do Lar Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba,
Minas Gerais, creio, se apiedou de nossa humilde
condição psíquica e se permitiu transmitir, pela
Autoria do grande Benfeitor ODILON FERNANDES,
as instrutivas e comovedoras linhas que haveriam
de iluminar os meus singelos passos mediúnicos dali
por diante, dentro da Doutrina dos Imortais!...
_________________
Quanto o confrade Dr. Elias Barbosa, ao qual
nos reportaremos no VOLUME # 4 seguinte, Livro
# 111, cabendo-me apenas pedir paciência ao
atencioso e desejoso leitor! – Risos.
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Esta mensagem (acima), assinada pelo Espírito de ODILON FERNANDES, pelo médium
uberabense Carlos A. Bacclli, foi o primeiro impulso verdadeiramente seguro para que,
nesta reencarnação, eu pudesse encarnar a minha própria faculdade como uma coisa traçada
pelo Mais Alto, e desenvolvida por mim na mais sincera comunhão com Jesus Cristo.
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Quantos de nós, médiuns em começo de tarefas
ou não, um tanto já tarimbados ou não pelo estudo
e pela observação dos fatos transcendentais que
vem acompanhando no decorrer dos seus labores
mediúnicos, estamos solicitando dos corações mais
experientes alguma luz que possa nos aclarar os
caminhos que escolhemos para trilhar segundo o
nosso pequenino, ou mesmo já grande, cabedal de
conhecimento acerca deste tema, procurando nos
amparar nos ombros amigos e generosos que
geralmente se colocam a nossa disposição para nos
incentivar ainda mais no esforço que merece de
cada um de nós a mais dedicada resistência ao
materialismo?!...

O médium e autor Carlos A. Baccelli em abraço sincero e afetuoso em
Chico Xavier, com quem manteve uma amizade particular
e devotada por cerca de 30 anos.
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Embora, na maioria das vezes sejamos levados a
verificar que, mesmo no seio de nosso movimento
doutrinário, existem pessoas mais predispostas a
nos interditar a tarefa, não necessariamente por
falta de cultura espírita, mas porque resistem em
aceitar que outros médiuns, além daqueles de sua
esquisita preferência, tomem o seu devido lugar,
quem sabe, na vanguarda do próprio movimento
doutrinário, mas por profundo orgulho e doentia
vaidade, e por esta estranha razão, assim como
ocorreu comigo mesmo durante vários anos de
minha atual existência como médium de múltiplas
capacidades psíquicas, acabam por empurrarem
estes mesmos médiuns, menos tarimbados pelo
estudo e pela reflexão, na vala escura da desilusão
e da descrença numa causa toda ela santa, que veio
para nos ajudar a compreender melhor e mais a
fundo estas coisas maravilhosas, e ao mesmo
tempo complexas, do nosso próprio universo
intimo, assim como o das demais criaturas!...
Independentemente, de cairmos ou não nas
ciladas destes malditos homofobicos-contratemposdoutrinários, numa alusão perfeita a aqueles que,
em qualquer medida, rejeitam o que seja
moralmente diferente, ou aparentemente diferente,
precisamos estar atentos de que o Espiritismo não
pertence a uma única pessoa ou a determinados
grupos, formais ou não, mas absolutamente a
cada um de nós, enquanto crentes e seguidores
das idéias e dos ideais de Allan Kardec; devemos
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estar conscientes de que os homens passam, mas
as idéias boas e elevadas sempre ficarão, e
com este pensamento em mente e no coração da
gente é que devemos nos resguardar de toda e
qualquer ameaça das sombras, venham elas dos
irmãos reencarnados no Orbe ou dos Seres já
desencarnados, valendo-nos do estudo particular
das obras básicas da Codificação, quanto das que
foram mais tarde psicografadas, especialmente, por
Francisco C. Xavier, evidentemente que contando
com o farto material de estudo espiritualista que já
foi produzido por sábios investigadores da Alma em
recuados tempos da nossa existência planetária,
quanto os dos contemporâneos, que nos darão o
rumo certo a seguir e a segurança sempre almejada
por todos aqueles e aquelas que estejam realmente
interessados em servir com Jesus Cristo pelo
Consolador Prometido, em particular por ele, já que
pelo menos com a segurança desejada, não temos
condições de seguir pela Vida Invisível sem que,
sinceramente, já tenhamos algo, pelo menos
alguma coisa, do seu insuperável acervo de
cultura transcendental em nosso modelo de vida
mediúnica!
_______________
Fizemos este primeiro momento com a intenção
de prepararmos o nosso querido leitor na incursão
decodificadora que faremos, ainda, no material
áudio-visual que investigamos nos Livros # 108
& 109, dessa vez numa Palestra proferida pelo
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celebrado médium e autor espírita: Dr. Carlos A.
Baccelli, a partir do belo e precioso BOX-4
DVD's: "LINDOS CASOS DE CHICO XAVIER
CONTADOS POR SEUS AMIGOS", com copyright
do ano de 2010, embora seja um documentário de
palestras de 2008-2009, Brasil, pela Versátil Video
Spirite, e que fatalmente irá nos conduzir a um
resultado ajustado ao que temos tratado sempre,
sobre a atual VOLTA de Luis de França, visto que
o Baccelli foi, por assim dizer, juntamente com o
Espírito do Dr. ODILON FERNANDES, o nosso
verdadeiro padrinho espiritual, seguido mais tarde
pelo eminente e sábio Dr. Elias Barbosa, que, por
sua vez, e se Deus assim nos permitir, será
analisado, pela Decodificação, por mim mesmo em
nosso próximo Livro # 111, a partir da sua própria
palestra, também neste DVD histórico da Doutrina
Espírita.
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Simplesmente, pelo fato de eles dois terem me
dado a graciosa alegria de poder lhes receber o
apoio e o incentivo público quando mais eu
necessitei de confrontar o que eu pessoalmente
estava observando e analisando, por meio de
minhas próprias faculdades, com aquele mar quase
sem fim de bobagens que me eram derramadas
sempre que eu tentava conversar com algum
companheiro ou companheira de Centros Espíritas
que eu participava, mesmo que já na condição de
médium atuante!...
Como vocês podem verificar, pela bondade dos
Espíritos Amigos, e a generosidade destes dois
grandes exemplos de vida espírita, consegui vencer
este primeiro embate no seio doutrinário, e aqui já
estamos chegando ao Livro # 110, com muita luta
e muitas madrugadas sem dormir (risos), mas bem
mais experiente do que no começo de nossa tarefa,
reconhecido de que, sem a ajuda mais direta dos
mais experientes, certamente que será muito difícil
para qualquer iniciante na mediunidade avançar nos
seus ideais cristãos, pelo menos no que toca ao
vasto campo da atividade psíquica, e por esta razão
é que tenho humildemente procurado não apenas
esclarecer com o pouco de conhecimento que venho
adquirindo no decorrer dos meus 23 anos de tarefas
espíritas, mas informar aos que vão chegando que
procurem estudar bastante para que não venham
a se tornarem vitimas de pretensiosos e arrogantes
médiuns, doutrinadores e dirigentes de certos
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Centros Espíritas que nada mais vêem nestes
“novatos” senão uma espécie de concorrência aos
seus desatinos de pretensa superioridade moral e
cientifica dentro da Doutrina dos Imortais.

É duro falarmos estas coisas, pois reconheço
que estes fatos chocam a gente, mas precisamos
deixar o nosso alerta em forma de incentivo para
que todos se mantenham firmes no ideal que
começam a abraçar, o de conduzir o Espiritismo na
direção do futuro feliz para todos aqueles que já
sonham com uma Vida Celestial.
Logo a seguir, veremos a mais nova e empolgante
Decodificação do Espiritismo.

Vivaldo P. S. Filho
A Reencarnação de São Luis IX
Sob a Inspiração de André Luiz
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24-27 de dezembro de 2019)
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Nota do médium: Eu também não posso me
esquecer de deixar o meu preito de sincera gratidão à
Irmã Bernadete de O. Santana, do CEDLV, quanto ao
inesquecível médium, pesquisador e autor espírita
Carlos B. Loureiro, ambos de Salvador, na Bahia,
que, cada um a sua maneira, me deram a oportunidade
de me esclarecer e me desenvolver como médium...
Por outro lado, ficaremos muito felizes se pelo menos
alguns de nossos leitores fizessem a divulgação dos
meus links, tanto do Site Espírita quanto os do
Facebook, em suas redes sociais, visto que dessa
maneira vocês estarão fazendo a caridade para o com
próprio Espiritismo, divulgando-o!!!
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Eu sei que nem todos vão se colocar a disposição
para esta gentil tarefa para com a nossa obra, creio
que pelos mais variados motivos, e devemos aceitar a
sua conduta, entretanto, se pelo menos alguns fizerem
isto pela nossa obra, que, a rigor, é do Senhor, já
estaremos muito contentes, afinal, a caridade deve ser
uma obra de todos nós, especialmente quando se trata
de promover na Terra as belas e instrutivas mensagens
do Além-Túmulo.

______________

Outra coisa que merece ser mencionada aqui, como
forma de trazer ao nosso público um conhecimento a
mais sobre o curso de nossas obras, é o fato de os
livros (digitais: arquivos PDF) que tenho psicografado,
e que se encontram disponíveis no nosso Site Espírita,
já estarem sendo acessados em pelo menos 33 países
do globo terrestre, isto, segundo os dados que temos
acessado pelo sistema particular de informações que
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nos são disponibilizados pelo provedor: Wix, eu digo
pelo menos esta quantidade de países pelo fato de nem
sempre eu ter como acompanhar a rotina de entrada
dos novos leitores, quanto a dos mais antigos, que se
repetem constantemente, não porque o nosso provedor
não nos capacita a ver isto, mas pelo simples fato de
eu apenas me manter vinculado a ele de maneira
exclusivamente gratuita (risos), por não termos
condições financeiras pessoais para realizar algum
serviço mais ativo com ele, entretanto, posso dar
segurança a cada amigo leitor, que isso não me impede
em continuar procurando fazer o melhor ao meu
alcance, inclusive mantendo o principio de que nada
aceitamos até aqui, ou viremos a aceitar, de quem
que quem seja qualquer tipo de contribuição
financeira pelo o que temos humildemente
produzido em beneficio dos irmãos espíritas, dos
pesquisadores acadêmicos ou não, e dos demais
religiosos em geral, contribuindo como podemos pelo
avanço de nossa causa verdadeiramente Evangélica.
E que o Senhor nos abençoe a todos.
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Vivaldo em seu lar, em 12 de dezembro de 2019.
Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com 99 livros (e-books)
já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”, sempre na lembrança
evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”.
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 3___

Como

eu disse mais atrás, estou aqui para

refletir com o leitor acerca destes impressionantes
esquemas de Sinais & Códigos Secretos de Deus
que foram sendo harmoniosamente ajustados pelos
Espíritos do Senhor dentro do que existe de mais
sagrado para os espíritas, que são as obras básicas
da Codificação, por Allan Kardec, os livros que
foram, particularmente, psicografados pelo médium
Francisco C. Xavier, e fundamentalmente o
Antigo e o Novo Testamentos (Bíblia Sagrada),
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como temos afirmado e evidenciado de maneira
racional & universal, sempre desaguando na
idéia-base da VOLTA de Luis IX, dando-nos
condições de assegurar que a idéia Reencarnação
não se sustenta apenas por força de estudos
espirituais, essencialmente religiosos ou filosóficos,
mas por conta de um cem número de provas
cientificas, incansavelmente repetitivas dentro
do acervo cultural a nossa disposição pela Doutrina
dos Imortais, configurando-se, cremos, na mais
significativa Revelação Espírita desde o século XIX,
não porque estou pessoalmente sendo alvo de
muitos aconchegos sentimentais vindos do coração
venerável dos Espíritos de Escol da Falange da
Verdade, mas porque aqui, sem dúvida, a Lei da
Reencarnação vai sendo sistematicamente &
metodicamente comprovada pelo força e poder
inquebrantável de específicos fatos matemáticos
em forma de elementos-chaves: numéricos,
literários & editoriais, sempre se esposando ao
que de mais precioso nós temos na Cultura
Evangélica, deixando claro, para qualquer um que
venha se dar ao trabalho de estudar conosco, que
estamos realmente no rumo certo para a solução
deste emblemático problema das Vidas Sucessivas
de todos os seres humanos, estejamos encarnados
ou desencarnados, ainda deixando espaço para que
outros sábios ou, assim como eu mesmo me
considero, bem intencionados estudantes de
Espiritualidade venham ao encontro do que estamos
tratando, realizando a sua particular pesquisa e a
sua própria investigação, e oferecendo a sua
contribuição pessoal ao gigantesco edifício do
Espiritismo-Ciência!...
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Se os Espíritos de Luz tem dedicado seu valioso
tempo e esforço na comprovação da VOLTA de São
Luis IX, fiquemos certos de que, em determinados
momentos, quando assim se faz necessário,
elaboram outros preciosos estudos e esquemas
sobre outras especificas Personalidades, até porque
tudo se enquadra de maneira a referendarmos e
consagrarmos a Nova Genealogia de Jesus,
dando prosseguimento ao que foi apresentado nos
Evangelhos de Mateus e Lucas, por exemplo!!!
_________________
“A principio 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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Ea
vai encontrando o
seu espaço entre os adeptos do Espiritismo!
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Em relação ao trabalho que iremos nos debruçar a
seguir, vamos garimpar os Sinais & Códigos
Secretos de Deus que se encontram muito bem
ajustados dentro da PALESTRA DO DR. CARLOS
BACCELLI, do BOX-4 DVD´S SET: “LINDOS
CASOS DE CHICO XAVIER – CONTADOS POR
SEUS AMIGOS”, Direção e Pesquisa: Oceano Vieira
de Melo, Versátil Video Spirite, edição  do ano de
2010, que como das vezes anteriores irão nos
sugerir não apenas: O dia (10) e o mês (7) de
julho do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São
Luis IX), como também: O mês (4) de abril do
nascimento e o mês (8) da morte de São Luis
IX (Vivaldo P. S. Filho), fatos numéricos-chaves
conectados com a obra audio-visual em análise, e
isto estamos fazendo pelo fato de ter sido ele, o
estimado confrade Baccelli, o primeiro grande e fiel
amigo de Francisco C. Xavier a nos remeter uma
Mensagem de apoio ao nosso Livro # 1, ou ao
trabalho literário que viria a se tornar o nosso
primeiro livro pela mediunidade, o que me deixou
fortalecido para o trabalho que eu haveria de
desempenhar na elaboração dos mais de 100
livros que se seguiriam a este primeiro, sem contar
que, aqui, estamos lhe devotando a nossa profunda
consideração e reconhecimento pelo muito que fez
pela nossa pequenina alma!...
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A sua palestra não aparece de imediato como um
sinal numérico mais especifico, entretanto, com
o decorrer desta nova Decodificação vamos poder
verificar que o Mais Alto também se socorreu de
suas belas faculdades mediúnicas para, de alguma
maneira, nos deixar os Códigos de Deus que
fatalmente nos precisariam à idéia-base da VOLTA
de São Luis IX, como veremos mais adiante por
meio de fatos doutrinários-chaves que não podem
ser desconsiderados.
_______________________

Baccelli, o irmão de todos nós!!
_______________________
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______________

Lindos casos de Chico Xavier contados por
seus amigos – Vol. I

“Lindos Casos de Chico Xavier Contados por seus Amigos, apresentado em
embalagem especial, reúne 4 DVDs com mais de 8 horas de duração.
Formadores de opinião, que conviveram com o médium espírita por várias
décadas, relatam histórias protagonizadas por esse homem extraordinário e
como ele mudou as suas vidas para sempre. Esses vídeos inéditos foram
gravados durante o I e II Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua
obra, realizados respectivamente em Uberaba e Pedro Leopoldo, Minas Gerais.
Direção e pesquisa de Oceano Vieira de Melo (Eurípedes Barsanulfo –
Educador e Médium). Todos juntos para falar de Chico. Depoimentos
imperdíveis que entrarão para a História do Espiritismo: Carlos Baccelli,
Geraldo Lemos Neto, Nestor Masotti, Marlene Nobre, Elias Barbosa, Marival
Veloso, Adelino da Silveira, Caio Ramacciotti, Célia Diniz, Wanda Joviano,
Flávio Tavares, Divaldinho Mattos, Rubens Germinhasi, entre outros.”
Extras: “Cisco de Deus”, com Sérgio e Marlene Santos; “Chico: quantas coisas bonitas ele tinha para
nos dizer”, “Pelo ideal espírita”.

Fonte: http://www.dvdversatil.com.br/lindos-casos-de-chico-xavier-contados-por-seusamigos/

______________

54

Livro # 110: “SÃO LUIS – E a Estratégia Reenc. do G. Além” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

Ed. e-book:
2020

Logo na apresentação editorial do DVD, como já
verificamos no Livro # 109, as operações-chaves
foram ajustadas pelo Mundo Espiritual em relação
ao que temos tratando, da ligação astral existente
entre Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX) e à vida e
à missão de Chico Xavier (Allan Kardec), nesta
especifica produção espírita, quando na própria
apresentação do seu precioso conteúdo, na contracapa do BOX SET (ORIGINAL), em sua versão 
de 2010, veremos ser meticulosamente colocada a:
Reencarnação (Matematicamente) Programada
de São Luis IX, já que, como vimos mais acima na
apresentação do DVD, teremos: O exato mês (4)
de abril de nascimento, e o exato mês (8) de
agosto da morte de São Luis IX (Vivaldo P. S.
Filho), isto ocorrendo sem que os seus produtores
reencarnados tivessem como se darem conta dos
fatos transcendentais que estavam em curso por
meio da obra em realização!

_____________
“Lindos Casos de Chico Xavier Contados por
seus Amigos, apresentado em embalagem
especial, reúne 4 DVDs com mais de 8
horas de duração.”
_____________

A

situação chama a atenção pelo inusitado da

concordância
imediata
da
produção
deste
emblemático DVD com a atual missão de São
Luis, o que nos faz refletir como as mãos do Alto
trabalham pela execução da Vontade de Deus
mesmo no seio diverso da Cultura humana!...
Em destaque para os Amigos de Chico Xavier.
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O Amigo de Chico Xavier, Carlos A. Baccelli,
também se amolda dentro do Esquema de
Elementos-Chaves da ‘Numerologia Espírita’
de São Luis IX. – Parte I

- DR. CARLOS BACCELLI, Palestra com 53 min.,
disco 3.
Podemos iniciar a nossa decodificação, pelos
elementos que encontramos acima:
- 5 + 3 + 3 = 11: O exato mês (11) do
nascimento de Carlos A. Baccelli.
Num primeiro momento, a situação pode parecer
simplória demais para que acreditemos que haja
alguma coisa de excepcional nesta nossa nova
investigação, porém, uma vez a gente se
direcionando para a Palestra do Dr. Elias Barbosa
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– que será devidamente investigada no nosso
próximo Livro # 111. –, verificaremos que no caso
dele, do Dr. Elias, os fatos numéricos também
aparecem de maneira a nos evidenciar que ambos,
por meio de suas especificas palestras, estão
em perfeito sincronismo com a atual missão de São
Luis IX, a partir do seguinte quadro:
- DR. ELIAS BARBOSA, Palestra com 32 min.,
disco 2.
Podemos iniciar a nossa decodificação, mesmo
que de uma maneira muito superficial para o Dr.
Elias, por que para ele nos deteremos de maneira
mais estendida e aperfeiçoada no Livro # 111,
pelos elementos que encontramos acima:
- 2: O exato mês (2) de fevereiro do ano de 2011,
quando eu recebi a mensagem apoiadora dele junto
com a Revisão Doutrinária do nosso Livro # 1, que
aparece no mesmo em forma de Posfácio.
- 3: O exato mês (3) de março da desencarnação
do Dr. Elias, ainda no ano de 2011.
Enquanto, se forçarmos um pouco mais, vamos
ter o seguinte elemento:
- 2 + 3 + 2 = 7: O exato mês (7) do nascimento
de Dr. Elias Barbosa.
_____________
Como vemos, a situação numérica-chave se
apresenta em sincronismo perfeito tanto para um
quanto para o outro, os ligando.
São os Códigos de Deus pelo Espiritismo
assegurando a VOLTA de São Luis IX como
o médium Vivaldo P. S. Filho!!
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_____________
Vamos nos deter no Baccelli, que é a nossa
proposta de momento, dessa vez nos concentrando
no sincronismo de tempo da sua palestra, como
foi editada pela Versátil Video Spirite:

- T 0:00:50
Este (acima) é o exato momento que ele entra na
imagem corrida da gravação...

- T 0:01:04
Este (acima) é o exato momento em que ele, Dr.
Carlos Baccelli, durante a sua palestra, na imagem
corrida da gravação, menciona a palavra-chave:
“vindas”... – E no que faz lembrar esta palavra?...
Exatamente, ela entra no contexto da VOLTA de
São Luis IX, visto que ela está sugerindo alguém
ou várias pessoas que veio, chegou de algum lugar,
e deverá voltar para algum lugar, quando no caso
de São Luis de França ele está de VOLTA ao Plano
Material pela Reencarnação (Matematicamente)
Programada, de maneira que não deixa dúvidas
quanto ao fato maravilhoso da Decodificação do
Espiritismo!
Mas, de que maneira isso poderia se dar?
Afinal, estes elementos acima, por si só, não
representam ou não definem a questão sozinhos,
pelo menos sem que lhes consideremos dentro de
um esquema de Sinais & Códigos (Matemáticos)
de Deus que venham a deixar evidenciada a idéiabase das Vidas Sucessivas de São Luis de França,
segundo o que temos tratado:
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- 5 + 1 + 4 = 10: O exato dia (10) do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 4 + 3 (o elemento que indica o # do disco!) = 7:
O exato mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 5 + 1 = 6... Quando unido ao # 4, teremos o
elemento # 64, que naturalmente nos remete ao:
Ano de (19)64, do nascimento de Vivaldo P. S.
Filho (São Luis IX).
_______________________
“10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A

forma septenária é por causa da perfeição que se
celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito
Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei tem 10
mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, temos
17. E este é o número em que está toda a multidão
dos bem-aventurados.”

– Santo Agostinho
(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de
Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).

_______________________

59

Ed. e-book:
2020

Livro # 110: “SÃO LUIS – E a Estratégia Reenc. do G. Além” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho



Segundo

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

– ou 3hs da tarde! – sob a regência do signo
de câncer, do dia 10 do mês (7) de julho de
1964.
Curiosamente, Vivaldo P. S. Filho (São Luis de
França) (re)nasceu no Hospital da “Sagrada
Família”, em Salvador/BA, Brasil, numa perfeita
alusão à sua condição de principal Provedor
Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para
o 4º. Milênio da Era Cristã.
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O Amigo de Chico Xavier, Carlos A. Baccelli,
também se amolda dentro do Esquema de
Elementos-Chaves da ‘Numerologia Espírita’
de São Luis IX. – Parte II

- DR. CARLOS BACCELLI, Palestra com 53 min.,
disco 3.

- T 0:00:50
- T 0:01:04
Estes (acima) são os elementos que temos a
partir de uma análise na Palestra do Dr. Carlos
Baccelli, quando, inclusive, durante a sua palestra,
na imagem corrida da gravação, ele mencionou a
palavra-chave: “vindas”...
Podemos iniciar a nossa decodificação, pelos
elementos que encontramos acima:
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- 53 (tempo) + 3 (disco) + 50 (começo) + 1.04
(palavra-chave: “vindas”) = 107.04.
Uma vez sendo tratado de uma maneira correta o
impressionante fato numérico-chave de agora,
observemos no que vai dar:
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
E MAIS ISSO:
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de
São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 1 + 7 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).

_____________

Quando precisaremos nos socorrer das duas seguintes
passagens de O Livro dos Espíritos:
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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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______________
“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. (O destaque é nosso).

______________
Mais uma vez, me incluindo, estamos diante de
uma situação de deixar qualquer estudante de
Espiritualismo sem fôlego, tamanha a grandeza das
Revelações Espirituais que vamos descortinado a
cada nova etapa da Decodificação da Doutrina
dos Espíritos, que nos remete aos tempos de sua
Codificação por Allan Kardec, quando os olhos
atentos da assembléia de novos adeptos se
entretinham e se deslumbravam pela beleza e pelo
encantamento do que, seguramente, vinha da
Parte de Deus!!
Fica aqui o meu abraço a todos.

Vivaldo P. S. Filho
A Reencarnação de São Luis IX
Sob a Inspiração de André Luiz
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 28-30 de dezembro de 2019)
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Nota do médium: O aparelho Reprodutor de
CD/DVD (não profissional) que foi utilizado para
fazer estas anotações de cronometragem de tempo é
do modelo: SONY, DVP-SR370, de minha propriedade.
Uma vez que se trata de um aparelho não
profissional, será fácil deduzir que um profissional nos
dará uma maior precisão quanto ao conteúdo exato das
informações, sem que isto venha de alguma maneira a
desmerecer o que temos feito pelo meu próprio
aparelho, até porque o seu modelo (370) parece nos
evocar algo de natureza superior em sua fabricação e
produção em escala comercial.
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Isto, nos dar o que pensar sobre a origem e a
produção de todos os seres e coisas que, pelo menos,
fazem parte da nossa comunidade terrestre.
Vocês não acham?

_____________

As datas e os acontecimentos que trazemos, em sua
maioria, fazem parte da História do Espiritismo,
entretanto as situações que ocorreram relacionadas à
minha tarefa mediúnica, como no caso das cartas
eletrônicas (e-mails) que me foram enviadas pelo Dr.
Elias, estão registradas em meus backups, enquanto
que a mensagem do Carlos A. Baccelli somente tenho
registrada em nosso Livro # 1, com data de publicação
virtual do ano de 2015, já que a mensagem original,
infelizmente, foi perdida junto com o meu antigo
computador, entretanto, creio que, no caso dela, a
própria Editora LEEPP, na cidade de Uberaba, em Minas
Gerais, deverá ter mantido em sua memória digital esta
carta original pelo Espírito do Dr. Odilon Fernandes,
além, é claro, de o próprio querido Baccelli poder nos
testemunhar a autenticidade da mesma.
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De qualquer maneira, ai está toda a verdade sobre
estas duas grandes almas do movimento espírita, que
tanto me ajudaram a me manter confiante na tarefa
mediúnica que logo vislumbrei como sendo algo da
parte de Deus, embora as dificuldades com às quais eu
me deparei no contato com alguns companheiros e
companheiras de Doutrina, despreparados, e que,
seguramente, nada ou quase nada conheciam sobre o
complexo campo da mediunidade, apesar de, naquele
momento, estarem atuando em cargos de coordenação
doutrinária e/ou mediúnica, salvo algumas raríssimas
exceções, mas que, por sua vez, também, não
encontravam eco dentro das Cearas que freqüentavam
com a sincera boa vontade; neste último exemplo, por
várias vezes, e para a minha própria surpresa, ao
chegarmos e sermos diretamente orientados pelos
Benfeitores Espirituais da própria Seara, isto, por meio
dos seus médiuns mais competentes, a seguirmos
diretamente para o trabalho mediúnico da Casa, muito
provavelmente reconhecendo em minhas energias
psíquicas, por exemplo, a capacidade e a missão
modesta que eu trazia comigo mesmo, de maneira
descortês, e muito estranha, éramos interditados pelos
seus próprios diretores “mais graduados” e/ou pelos
seus fundadores, pasmem, eles mesmos descumprindo
as orientações que vinham dos seus próprios Mentores
Espirituais, os da própria Casa Espírita, sem base
nenhuma que pudesse lhes garantir a “imparcialidade”
dentro do contexto que nos apresentávamos!... E olha,
pessoal, que durante estas passagens mais agudas de
minha complicada vida doutrinária, eu já tinha mais de
dez (10) anos consecutivos de acurados estudos da
Doutrina Espírita, e, pelo menos metade disto, de
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experiência como médium atuante em mediúnica pelo
CEDLV, em Salvador, na Bahia, que de certa forma me
autorizava a participar de outros grupos mediúnicos,
não como eu desejava ou gostaria, mas da maneira que
pensavam os Espíritos Guias destes mesmos Centros
Espíritas que eu buscava para participar, apenas e tão
somente como um colaborador sem pretensão alguma,
até porque, por esta complicada época, eu ainda não
havida tido a bela Revelação Espiritual sobre algumas
das minhas existências passadas, pelo menos aquelas
que foram inicialmente apresentadas em nosso livro
original: “São Luis IX”.
Foi quando, então, ouvi

Veneranda

me orientar a

continuar realizando o meu trabalho mediúnico no
aconchego do próprio lar, que seria muito melhor para
mim, e que passasse a centralizar a minha atenção na
divulgação do mesmo pela Internet.
E assim, estamos fazendo desde então, pela Bondade
de Jesus e pela Assistência dos Espíritos Amigos.
Que Jesus nos ilumine a todos.
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Santa Isabel da Hungria
1207 - 1231

Santa Isabel de Aragão
1271 - 1336

Isabel de Portugal
1397 - 1471
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Às vezes eu fico a me perguntar aonde o nosso
querido Vivaldo deseja chegar!... – Risos.
Mas, embora a nossa terna preocupação com a
sua saúde física e mental, sim, porque a atividade
mediúnica, também, há de consumir de qualquer
médium, encarnado e/ou desencarnado, um
determinado percentual de força, inclusive física,
que de alguma maneira poderá lhe fazer falta mais
a frente, quem sabe até numa relação sexual bem
intencionada entre ele mesmo e a sua alma-querida
(risos), entretanto, mesmo com todo este leve
temor em relação ao seu próprio cálice de forças
psíquicas e físicas, vamos lhe endereçando a nossa
mais profunda gratidão e reconhecimento, pelo
motivo de vê-lo entregue a uma tarefa que somente
poderá abarcar, em sua inteireza, quando para o
Lado de Cá retornar vitorioso e feliz, por ter dado
mais do que recebido!...
Afinal de contas, como já temos certeza: FORA

DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO!!

Veneranda
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 01 de janeiro de 2020)
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Nota do médium: Depois de Chico Xavier (Allan
Kardec), Veneranda é o nosso mais graduado Guia
Espiritual.
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PRIMEIRA PARTE

André Luiz Entrevista

__________

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

Trazendo

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

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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Uma Conversa
Entre Irmãos do Evangelho:

1)

Querido Mestre! Iniciamos este novo batepapo, renovando o nosso grande respeito e
consideração ao seu Espírito, que tanto já
ofereceu de luta e destemor desde os
primeiros passos de Allan Kardec na Doutrina
dos Espíritos, quando o irmão praticamente
foi seqüestrado de uma especialíssima
reencarnação planetária para se engajar,
junto aos demais integrantes da

Falange da

Verdade, na condução das tarefas que cabia
ao Mestre de Lyon conduzir no Plano Material,
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tendo o senhor como o seu Presidente
Espiritual na ‘Sociedade Espírita de Paris’,
pois então, para lhe pedir que nos dê mais
algumas explicações sobre como está a atual
situação moral dos espíritas, e, em particular,
da Doutrina dos Espíritos, já que Amigo, na
condição de reencarnado, lançou algumas
luzes em duas apresentações anteriores,
mais atrás...
Pode ser?

R – Querido André! Estas sua suas palavras,
pode crer, derramam sobre o meu pobre
Espírito doces vibrações de esperança e
otimismo, visto que nunca será demais para
qualquer um de nós, estejamos encarnado ou
desencarnado, receber manifestações tão
cariciosas de paz e conforto, amizade e
respeito, o que evidentemente nos fortalece
ainda mais o próprio Espírito na tarefa que
temos pela frente, a de nos elevarmos para
Deus, pelo amor e pela instrução, isto,
segundo o Evangelho Segundo o Espiritismo,
mas especialmente pelo amor, porque não
poderemos jamais deixar de reconhecer que
somos seres essencialmente sentimentais,
evidentemente que também capacitados de
inteligência, ainda tão pouco utilizada pelas
pessoas terrenas, mas fundamentalmente
nos movendo pelo sabor do carinho e do
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afeto que devemos ter de uns para com os
outros...

Realmente, nas duas Apresentações que
traçamos mais atrás, parece que eu me
movia como se estivesse vivamente sendo
conduzido pelo sentimento de Personalidades
Invisíveis, que, além de você mesmo, me
davam aquele toque de Inspiração na direção
do que você acaba de nos perguntar, como se
o Mais Alto desejasse que, neste finalzinho de
2019, pudéssemos fazer algum tipo de
balanço espiritual em relação às nossas
próprias atividades dentro da Doutrina, e
evidentemente que trazendo a baila, para o
nosso estimado leitor, a real situação do
movimento espírita, visto que, enquanto
espíritas, precisamos nos manter em sinal de
alerta quanto a nossa responsabilidade diante
da Doutrina de Jesus!...
Posso lhe garantir que, enquanto em estado
de Emancipação Astral, tenho me defrontado
com situações de deixar o coração da gente
em frangalhos; não tenho como expressar em
palavras a grande dor que sinto ao verificar,
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na condição de Espírito, mais ou menos
liberto, o quanto a maioria dos espíritas está
vacilando em relação a si mesmos, porque
parece-nos que a maioria de nós – e os que
atualmente se encontra como médiuns tratase de um capítulo a parte dentro deste
terrível desgoverno doutrinário!!! –, se
conduzem como se nada tivéssemos haver
com a própria responsabilidade que todos nós
temos presentemente para com a elevação
da Humanidade inteira, ou seja, os espíritas,
quase que em sua totalidade, se conduzem
pelo Mundo Material como se estivessem
valsando em um salão de festa aterrorizante,
participando de uma dança verdadeiramente
macabra, que, mais cedo ou mais tarde,
haverá de nos trazer muita dor e sofrimento,
sim,
porque,
por
enquanto,
estamos
solenemente nos entregando às delícias de
Mamon, completamente desinteressados, e
não desinformados, quanto à realidade
espiritual que nos aguarda para Além do
Portal do Túmulo!...
Ai fica a questão: Mas, uma vez sabendo
tanto, tendo estudado tanto, como é que
podemos nos deixar levar por tanta
irresponsabilidade doutrinária?
Fica evidente que, por mais que tenhamos
cultura na cabeça, se não tivermos em maior
proporção o amor no coração, de nada nos

77

Livro # 110: “SÃO LUIS – E a Estratégia Reenc. do G. Além” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

Ed. e-book:
2020

adiantará tanto conhecimento, visto que o
sentimento que transita em nossa intimidade
não está sendo suficiente para nos evocar a
própria consciência, pelo menos a consciência
moral, que tem mais haver com a nossa pura
essência sentimental.
2)

Muitos, poderão lhe considerar um Espírito
“antiquado”, achando que o irmão está com a
cabeça demasiadamente voltada para o final
do século XIX (risos), e se acreditando
necessitados de “alguma” distração na Terra,
que por força do mandato que abraçaram
pela Doutrina precisam, também, de se
desanuviarem
de
tantos
problemas
pessoais e externos, a exemplo daqueles
que surgem no decorrer da própria atividade
doutrinaria, e em particular da mediúnica...
Que tem a nos dizer sobre isto?

R

–

Seria

uma

bobagem

sem

limites,

acreditarmos que algum Espírito mais ou
menos evoluído iria propor que os nossos
irmãos terrenos não se aproveitassem das
delícias verdadeiras que o Plano Material
oferece, para que, quando necessário e fosse
possível, desfrutassem da alegria e do prazer
do descanso e do lazer, até porque no Plano
Espiritual também existem Regiões belíssimas
que são verdadeiros Oásis de alegria e
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confraternização para os que já nutrem o
gozo real das belas emoções, e no caso dos
espíritas, em particular, somente estamos
dizendo que, antes de qualquer coisa,
fixemos os nossos desejos naquilo que
realmente poderá nos dar a paz de espírito;
infelizmente, para quem vive assim, é claro
(risos), temos observado que é crescente o
gosto pelo prazer desenfreado, como se para
os médiuns e os não médiuns não existisse
mais tempo algum senão aquele que pode ser
aproveitado em festas e badalações regadas
a bebidas alcoólicas, que por sinal faz um
mau terrível ao coração e à mente de nós
todos, e a uma música geralmente de
baixíssima qualidade, geralmente muito
agitada e perturbadora, aliás, você mesmo,
pelo Chico e pelo Waldo, já deu sinais de
como o espírita, e os médiuns em particular,
deve proceder em família e em sociedade,
entretanto, caro André, cada vez mais temos
visto estes irmãos se arrojarem em bares de
toda a espécie, eventos carnavalescos
carregados de vibrações enfermiças, sem
considerarem, sequer, que para ser um
espírita de verdade não basta apenas, e tão
somente, fazermos a caridade para os outros,
entregando o farnel mensal como se
estivéssemos nos desincumbindo de um fardo
angustiante, mas entregarmo-nos a uma
conduta mais sadia e mais regrada, por que
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não?..., que nos deixará mais leves e menos
trabalhosos para os nossos Espíritos Amigos,
que tentam de tudo para nos oferecer o bem
estar real, que ainda não somos capazes de
nos oferecer por nós mesmos...

E curiosamente, como sinalizamos mais
atrás, aqueles que estão entrando na
Doutrina em busca de uma orientação segura
em relação aos seus ideais Cristãos, muitas
vezes com potencialidades mediúnicas muito
destacadas e exuberantes, geralmente são
desconsiderados por muitos diretores e
encarregados dos Centros Espíritas, acabando
por afastar do seio doutrinário Personalidades
que provavelmente viriam a se tornar os
novos expoentes de nossa santa causa
evangélica?...
Mas, como se explica uma coisa dessa?
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Podemos assegurar que existe hoje, como
existiu no passado, uma orquestração de
Espíritos infelizes, e muito inteligentes, para
interditar o avanço moral dos espíritas e da
sociedade humana como um todo, fazendo
com que estes irmãos bem intencionados se
magoem com o Espiritismo e não com os
espíritas ignorantes ou mal intencionados,
partindo estes para rumos, talvez, incertos...
Então, todo momento de lazer e descanso
sempre será um bem sagrado da parte de
Deus para a nossa alegria e felicidade,
entretanto, que fique bem claro que o Senhor
também espera de nós um mínimo de bom
senso, para que esta mesma alegria e
felicidade, entre familiares e/ou amigos, ou
numa busca qualquer por uma companhia
amorosa que nos encha a vida de belas e
vivas emoções sexuais, não venha a se
transfigurar em passeios pavorosos na
escuridão das intenções mais baixas.
Que o 2020 seja bem aproveitado por todos
os adeptos e simpatizantes do Espiritismo.

________________
Muito obrigado, amado Luis de França!!

André Luiz (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 31 de dezembro de 2019)
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Nota do médium: De minha parte, posso assegurar
que eu sequer me dava conta do que haveria de ser
debatido entre Luis IX & André Luiz, cabendo a eles
mesmos, na Esfera deles, darem curso ao diálogo que
se manteve na mais tranqüila sintonia com o Bem
Maior, desejosos que estávamos de realizar alguma
coisa a mais que pudesse aclarar a mente e encantar o
coração do leitor que nos acompanha.

Embora a disciplina a qual todos estamos atrelados
por vocação espírita, não será certo que as pessoas,
encarnadas ou desencarnadas, que façam ainda uso de
drogas licitas, ou ilícitas, se afastem ou mesmo nem
iniciem o trabalho na mediunidade por causa disso,
visto que a atividade mediúnica e doutrinária lhes será
um grande apoio, para que, o quanto antes, deixem de
utilizar estas drogas, que, como sabemos, sempre são
causadoras de enormes malefícios a quem às usa e aos
familiares e amigos de quem lhes faz uso.
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Como já nos alertaram os Espíritos Superiores, por
meio de Allan Kardec: “Antes da ação, Deus julga a
intenção.”

83

Ed. e-book:
2020

Livro # 110: “SÃO LUIS – E a Estratégia Reenc. do G. Além” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

FIM DA PRIMEIRA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito

André Luiz

Com

84

Ed. e-book:
2020

Livro # 110: “SÃO LUIS – E a Estratégia Reenc. do G. Além” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

SEGUNDA PARTE

As Mensagens dos

__________

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

Trazendo

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

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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John Winston Ono Lennon MBE (Liverpool, 9 de outubro de 1940 – Nova Iorque, 8 de
dezembro de 1980) foi um cantor, compositor e ativista da paz britânico que co-fundou
os Beatles, a banda de maior sucesso comercial na história da música popular.

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Lennon
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___Capítulo # 1___

A MEDIUNIDADE ‘DE TODOS’ À
LUZ DO EVANGELHO DE
JESUS CRISTO

Meus queridos irmãos da Terra Material!
Sim, dentro do que se tem disponibilizado pela
Doutrina Espírita, estamos todos nós inseridos num
mesmo concerto de Vida Planetária, tendo cada
Dimensão Espiritual, ou Sub-Dimensão, a sua
responsabilidade em se desenvolver e evoluir na
direção de Mundos mais ou menos aperfeiçoados,
todos podendo compreender como se dão as coisas
de Deus, visto que, por qualquer nome que seja
conhecido ou somente pressentido, o TodoPoderoso está como sempre esteve: na intimidade
de cada criatura viva ou inanimada, embora as
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naturais diferenças de aceitação da Verdade, que
nos sugere sempre a um só destino, um único
desfecho, que é o da felicidade de todos os seus
filhos, Herdeiros da Criação, e podemos
assegurar que não existe maneira diferente de
chegarmos à felicidade que não seja pela tolerância
que devemos ter uns em relação aos outros, isto, é
claro, somente para começarmos a falar da
felicidade real, enquanto que esta tolerância
mútua, entre Espíritos que podem, ou não,
pensarem ou deduzirem as coisas da vida de
maneira distinta, imediatamente nos direciona o
coração para a generosidade, porque sem esta
pérola do sentimento elevado não existe força que
possa, aos olhos do Senhor, nos nivelar uns aos
outros, quando então, a partir deste ponto,
começaremos logo a ser seduzidos pelo poder do
amor, que nos lançará definitivamente ao Céu,
tendo por guia o Cristo Amado!...
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Se hoje, pelo menos enquanto espíritas, temos
consciência de que todos somos médiuns, cada um
com a sua potencialidade especifica, embora o
maior respeito e consideração que devamos ter para
com toda a forma de expressão religiosa, não
podemos desconsiderar que o Evangelho do Cristo
(João 14:6) será o meio mais eficaz para que
solucionemos os complexos enigmas que trazemos
dentro de nós mesmos, com vistas a uma
existência, ou múltiplas existências, mais harmônica
com os princípios da Caridade, que é o Amor do
Criador em ação constante, por onde devemos
pensar, sentir e agir ininterruptamente.
Confiemos sempre, especialmente pelo fato de
termos a nosso favor, e a nossa disposição, a
capacidade de ‘imaginarmos’ que dias melhores
sempre virão!...

Feliz Ano Novo!

John Lennon
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 27 de dezembro de 2019)
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Nota do médium: Esta linda mensagem, que
particularmente me tocou fundo o próprio coração, foi
psicografada originalmente para a nossa Página &
Perfil do Facebook, como tem ocorrido com algumas
outras mensagens que tenho recebido do Mundo Maior,
embora eu sempre me mantenha de prontidão para
utilizá-las em algum livro (virtual) que esteja ou venha
a ser produzido mediunicamente por mim mesmo.
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de
agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente
denominado como o Rei do Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma
extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na década de 50.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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___Capítulo # 2___

A Vida é uma Festa

Não podemos negar que para que possamos viver
no Plano Material, não tenhamos ‘de rebolar
bastante’ para que possamos conseguir para nós
mesmos, para a família, amigos e todas as demais
pessoas que venham a precisar da nossa ajuda,
algum tipo de alegria e conforto, por menor que
seja; se bem que, a partir dessa intensa luta diária
pela nossa sobrevivência, a nossa resistência física
e mental vá se desenvolvendo e capacitando-nos
para vivermos no Plano Espiritual, visto que deste

93

Ed. e-book:
2020

Livro # 110: “SÃO LUIS – E a Estratégia Reenc. do G. Além” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

Outro Lado da Vida, que não cessa, seremos
defrontados por mil modos de ação e entendimento,
fazendo com que sempre fiquemos de prontidão
para aprender e construir cada vez mais, em nosso
beneficio e no de todos aqueles que, de alguma
maneira, venham a necessitar da nossa singela
ajuda, porque, meus irmãos, por mais que a gente
procure a tranqüilidade dos preguiçosos e dos
egoístas, pelo menos nas Estações de Luz e Beleza
da Vida Maior, nunca a alcançaremos, pois que,
para a vida Espíritos Superiores, a inércia é coisa
que não existe, ou o esquecimento de que a
felicidade verdadeira comente conseguimos quando
estamos em trabalho permanente em beneficio
de todos, pois que:

FORA DA CARIDADE (DO AMOR)
NÃO HÁ SALVAÇÃO!!
Claro que, por aqui, também, temos lazer e
entretenimento, mas não imaginem vocês que estas
coisas estejam ligadas a algum tipo de descanso
para os nossos sentidos espirituais, não mesmo,
pois os Seres mais aperceiçoados em sentimento e
em inteligência se alegram pelo gosto de servir e de
amar, algo que está no conceito da existência moral
de todos os Filhos de Deus, embora nem todos já
percebendo a sua Realidade Transcendental.

Elvis Presley
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 31 de dezembro de 2019)
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Nota do médium: Este querido Amigo Espiritual,
sempre que pode vem ao meu encontro me dar
algumas lições, mesmo que muito breves, sobre a
sua atual condição astral, dando-me a compreender
que mesmo na condição de um Ser desencarnado, e de
uma Região Espiritual bem mais avançada do que a
nossa Terra Material, continua sendo o mesmo
homem de sempre, sem grandes diferenças por fora,
a não algumas variações de pele, que se apresentam
mais delicadas e de conformidade com a natureza física
de onde se encontra, onde os Espíritos são mais belos e
mais atraentes moralmente, embora por dentro dele
mesmo os órgãos tenham se aperfeiçoado de maneira a
não mais necessitar de alimentação material, a não ser
quando vem ao nosso plano de ação em tarefas de
auxilio e educação, quando acaba precisando de uma
alimentação mais ou menos física, mas mesmo assim
sem os excessos humanos.
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Evidentemente, que aperfeiçoado moralmente como
ele se encontra, embora em permanente processo
de crescimento moral para Deus, suas capacidades
psíquicas lhe dão condições de, sob específicos
aspectos, atuar como um verdadeiro Marvel dos
quadrinhos e dos filmes de Hollywood.

Uma coisa que eu já havia imaginado antes, e
comentado também, e que ele nos lembra agora, é o
fato de na 9ª. Dimensão onde ele se encontra
atualmente, pelo simples fato de apenas ser uma Terra
Espiritual mais avançada do que a nossa (5ª. Esfera),
existirem outras especificas Dimensões, por exemplo:
1ª., 2ª., 3ª., e assim por diante, não havendo termo
para a sua composição, o que nos traz a mente quão
será complexa a nossa caminhada rumo ao Infinito,
naturalmente por onde seremos experimentados de mil
maneira distintas, compartilhando experiências com
infinitas formas de vida física e espiritual, em planetas
e universos com particularidades físicas e astrais
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diferentes, numa aventura perene na companhia de
Deus!!!
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Elizabeth Rosemond Taylor (Londres, 27 de fevereiro de 1932 — Los Angeles, 23 de
março de 2011) foi uma atriz anglo-americana nascida na Inglaterra. Começou sua carreira
como atriz infantil no início dos anos 1940, tornando-se uma das estrelas mais populares do
cinema clássico de Hollywood nas décadas de 1950 e 1960.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor
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___Capítulo # 3___

É dando que se recebe!

Não

devemos desconsiderar qualquer forma de

reconhecimento e gratidão que venha em nossa
direção, em nossa intenção, seja da parte de
pessoas quanto de organizações, já que toda a
forma de honrar e bem dizer a nossa maneira de
pensar e agir será sempre uma benção na vida de
quem quer que seja, afinal, todos nós estamos ou
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estivemos no Plano Material para promover o bemestar de todos aqueles que pudessem ser servidos
pelo nosso carinho e pela nossa estima, fazendo
assim cumprir a Lei de Amor que Jesus nos legou
quando esteve entre os seres encarnados,
entretanto, meus amados, se por um lado devemos
sim saborear com toda a nossa paixão os licores
adocicados do carinho e do respeito em nossa
intenção, por outro: devemos reconhecer que, em
primeiro lugar, precisamos estar atentos e atentas
ao sagrado dever que nos compete no dar, e dar
cada vez mais de nós mesmos, para que a maior
honraria de todas, a da paz de espírito, possa nos
alcançar a existência pequenina, preparando-nos o
próprio coração para festas bem mais atraentes do
que aquelas que temos em planos exteriores, que
somente podem ser sentidas quando estamos em
comunhão perfeita com o Senhor da Vida, que
pede-nos que dediquemos a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus!...
Pois então, as coisas do sentimento, quando se
pratica a caridade, serão sempre o maior tributo
que qualquer Espírito possa receber, visto que,
como nos ensinou São Francisco: “É dando que se
recebe.”

Liz Taylor
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 31 de dezembro de 2019)
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Nota do médium: A querida Liz, quando nos
procura para transmitir a sua mensagem, aparece
dispersando a minha volta o seu agradável aroma de
Espírito-feminino, como se ela estivesse sempre
desejosa de me dizer que ela continua mulher, cheia de
vida e ansiosa por ser feliz ao lado da sua alma-gêmea,
que atualmente se encontra reencarnado no Plano
Material, aguardando a sua vez de juntar-se a ele numa
missão muito prazerosa no seio da família humana
brasileira, quando então, unidos pelos laços eternos de
amor e da paixão, se dedicarão ao estudo da Psicologia
infantil, fazendo dessa atividade profissional um
pedestal para a generosa tarefa que devem cumprir na
assistência às famílias mais carentes...
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Ela, segundo nos relata, será médium de efeitos
físicos, e atuará no meio espírita como uma médium
passista... Inclusive, ainda segundo nos informa,
reconhece as inúmeras dificuldades pelas quais passa o
movimento doutrinário brasileiro, e por esta razão que
preferiu traçar para ela mesma uma missão na área
acadêmica, para que isto lhe facilitasse o acesso aos
departamentos especializados do Centro Espírita ao
qual ela já se encontra vinculada pela programação
espiritual, quando sabe que se não tivesse um curso
superior seria bem mais difícil “de ser aceita” como
uma pessoa ‘vantajosa’ para as atividades sociais do
mesmo...
Ela conta que é triste reconhecer que os espíritas têm
dado maior preferência aos títulos da Terra do que aos
verdadeiros valores do sentimento, mas mesmo assim
ela tentará fazer a sua parte no que cabe realizar para
ajudar a minimizar os problemas da elitização no seio
do Espiritismo.
Aliás, este problema já foi alvo da preocupação de
Chico Xavier, quando encarnado, chegando ao ponto de
alertar aos seus amigos mais próximos de que: Os
espíritas estavam desencarnando mal.
De qualquer maneira, peçamos a Jesus Cristo que
ilumine a mente de todos nós, para que façamos da
Doutrina Espírita aquilo que foi do desejo de Allan
Kardec & Chico Xavier, uma Seara de paz e alegria
onde todos pudessem se tratar, verdadeiramente,
como irmãos, sem qualquer elitização e sem o excesso
de formalidades que vemos hoje.
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Bruce Lee, nascido Lee Jun-fan, em chinês 李振藩 (São Francisco, 27 de
novembro de 1940 — Kowloon, 20 de julho de 1973) foi um artista, ator, lutador
de artes marciais, filósofo e cineasta norte-americano que veio de uma família
de Hong Kong, fundador do Jeet Kune Do[1][2] e filho do astro da Ópera cantonesa Lee
Hoi-Chuen.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bruce_Lee
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___Capítulo # 4___

De Cabeça Fria,
e Coração aquecido!

Quanto

mais o tempo vai passando, nós, que

estamos deste Outro Lado da Vida, vamos ficando
com a impressão de que os Seres que se encontram
encarnados na Terra mais vão se assemelhando a
animais, não porque eu esteja me colocando na
condição
de
uma
Personalidade
já
muito
aperfeiçoada em moral e em conhecimento, mas
porque as coisas da matéria vão se transfigurando
aos nossos olhos em atividade humana cada vez

104

Ed. e-book:
2020

Livro # 110: “SÃO LUIS – E a Estratégia Reenc. do G. Além” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

mais materializada, ou animalizada, provavelmente
pelo fato de quem estagia por estas Regiões do
Espaço esteja mais interessado em avançar na
direção do Infinito, levando a própria existência a
sério, procurando realizar a limpeza moral a qual
todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos que
realizar de dentro para fora de nós mesmos,
enquanto que vocês, meus irmãos amados, estão
encarando a sua existência terrena como uma
espécie de sonho encantado das mil e uma noites,
algo que possam desfrutar sem qualquer
responsabilidade para com a Ordem Geral do
Universo, que nos impele ao trabalho ativo e
constante pelo embelezamento da nossa situação
interna e externa, e que, caso não tomem uma
providencia urgente em relação ao que, realmente,
devem realizar em beneficio da sua felicidade,
quanto pelo desenvolvimento espiritual das demais
criaturas, nossos irmãos e irmãs, acabarão por se
tornarem presas de si mesmos, quando não de
Espíritos terrivelmente consumidos pelo próprio ódio
e pela própria desgraça espiritual, no que levarão,
cremos, séculos para poderem ser resgatados pelos
Agentes da Luz, pelo fato de terem levado o
tempo necessário para se recomporem das mazelas
que acabaram por lhes tragar nas sombras de uma
vida infeliz que acolheram com tanto gosto!...

Bruce Lee
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 31 de dezembro de 2019)
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Nota do médium: Esta, foi a primeira carta
espiritual que psicografei deste grande Espírito do Bem,
que tem uma bagagem intelectual muito grande e que
traz em seu peito um coração carregado de amor por
Deus, pelo Cristo, e por todos os Seres da Criação...
Ele, não creio que volte a reencarnar na nossa Terra
Material; segundo posso pressentir, sua ida para
Mundos Mais Avançados se torna cada vez mais
necessária, pois trata-se de um vazo vivo de grandes
emoções, rico em conhecimento humano e espiritual
que haverá de trilhar por outros caminhos que não o da
nossa modestíssima Casa Planetária. – Pediu-me para
trazer a nossa lembrança aquela passagem evangélica
onde Nosso Senhor diz: “Assim, os últimos serão
primeiros, e os primeiros {serão} últimos.”
(Mateus 20:16), deixando claro que qualquer um de
nós, que ainda nos encontramos em transito
reencarnatório pela Terra, podemos, sim, chegar antes
do que ele aos Mundos Celestiais, com a compreensão
de que podemos a qualquer momento agir diferente de
como temos agido até aqui, passando a seguir para
frente renovados e entregues ao amor que devemos
devotar a Deus e ao nosso próximo.
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______________

Ele, assim como outros já fizeram, nos recomenda o
estudo da obra áudio-visual: “Não Será em 2012”
(FE Editora Jornalística).
Como afiança este livro, os celestes mensageiros de
Jesus estão se empenhando na manutenção da nossa
paz, entretanto, o que temos realizado de nossa parte
para que essa paz possa se concretizar?
Estamos realmente trabalhando pelo aniquilamento
do orgulho e do egoísmo em nossa vida?
Estes são dois males morais que estão triturando a
nossa oportunidade de avançar como Espíritos
Imortais, e que fatalmente nos algemarão cada vez
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mais em mundos atrasados, piores do que a própria
Terra onde atualmente estamos vivendo; seria muito
afirmarmos que estamos com muito mais chances de
virar: “comida de dinossauro” (risos) – segundo o
médium Carlos A. Baccelli!! –, numa próxima
encarnação, do que sermos favorecidos pelo Mais Alto,
com bases em nossas boas ações, com uma Morada
Espiritual-Material menos complicada, ou no mesmo
nível de evolução, do que a que temos atualmente?!...
São estas as perguntas que não querem calar.
Mas, que não percamos a esperança; se aqui os
dedicados Espíritos Amigos nos alertam, eles também
nos acolhem ao próprio coração nos dando a direção a
seguir, pela Caridade.
Que Jesus nos abençoe e proteja.
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Freddie Mercury, nome artístico de Farrokh Bulsara (Zanzibar, 5 de
setembro de 1946 — Londres, 24 de novembro de 1991), foi um cantor, pianista e
compositor britânico que ficou mundialmente famoso como fundador e vocalista da
banda britânica de rock Queen, que ele integrou de 1970 até o ano de sua morte.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury

109

Ed. e-book:
2020

Livro # 110: “SÃO LUIS – E a Estratégia Reenc. do G. Além” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

___Capítulo # 5___

Esperando por
Dias Melhores!

Se

atualmente nos encontramos decididos a

realizar coisas melhores do que aquelas que fizemos
no passado, certamente que teremos a nosso favor
toda a beleza da Doutrina Espírita, que nos favorece
com mensagens de alto valor moral, criando em
nosso coração a certeza de que finalmente estamos
no caminho certo, de que estamos seguindo com
Jesus, em pleno século 21, carregados de coragem
e confiança em Deus, em nós, e quem sabe até nas
demais pessoas, claro que devemos pensar dessa
maneira, também, com relação às pessoas que
seguem conosco durante a existência humana,
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embora nem sempre, na maioria das vezes,
possamos contar com a integralidade das suas boas
intenções em relação a gente, mas se é certo amar
a Deus e ao nosso próximo, não é menos correto
aguardar que alguém, também, venha em nosso
socorro nem que seja para nos dar um conselho ou
um abraço no momento de crise que estejamos
atravessando, já que o amor se reparte de maneira
múltipla, endereçando-se aos que vibram nesta
doce sinfonia sentimental, o que acaba gerando
para o emissor algum tipo de reação positiva da
vida em sua direção, em beneficio de quem a gerou
primeiro, se não for pela retribuição da parte
daqueles que endereçamos o nosso próprio coração,
certamente que virá da parte de alguém que tenha
recebido desta mesma vida o vintém de carinho e
auxilio de quem quer que seja!...
Seja lá como for, meus irmãos, aproveitemos
cada orvalho de bondade que já tenhamos em
nosso coração e ofertemos esta bendita luz do
Sentimento Puro de Deus a todos que estejam
necessitando de alguma ajuda; porque, em algum
momento mais adiante, seremos beneficiados pela
generosidade de alguém, que, também, tem
espalhado de si mesmo a felicidade de amar e a
alegria de servir.

Freddie Mercury
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 01 de janeiro de 2020)
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Nota do médium: Certa vez, por meio de uma
palestra em DVD, vi o médium Carlos Baccelli dizer
que, segundo os seus Benfeitores Espirituais, nós
devemos, acima de tudo, esperar as coisas boas da
parte de Jesus, fazendo uma breve alusão ao modo
como as pessoas pouco se suportam e se ajudam
durante a nossa estadia na Terra, o que naturalmente
nos evita um estresse por conta da falta de
solidariedade da parte daqueles que, a rigor, deveriam
se solidarizar conosco por temos, talvez, lhes ajudado
em algum momento de dificuldade...

Aqui, a gente observa o querido Freddy dar um
entendimento a mais sobre o assunto, deixando claro
que se não recebermos a ajuda de quem ajudamos,
continuemos confiantes e esperançosos, especialmente
em Jesus Cristo, pois que a Vida haverá de nos oferecer
a ajuda certa de quem, talvez, nunca esperássemos
qualquer socorro, ou de uma pessoa desconhecida.
Como se diz por ai: O Cristo está no leme da
nossa encarnação.
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Lúcio Mauro, nome artístico de Lúcio de Barros Barbalho (Belém, 14 de março de 1927 —
Rio de Janeiro, 11 de maio de 2019), foi um ator e humorista brasileiro, um dos pioneiros
na televisão no Brasil. Passou pela TV Rio, Tupi, pela Excelsior e TV Globo. Era conhecido
pelos personagens humorísticos que interpretava.

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio_Mauro
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___Capítulo # 6___

Nas Mãos do Cristo!

Amigo Jesus!
Eu sei que não tenho direito de Lhe pedir mais
nada, por tudo e por tanto que já me deste do teu
coração tão amoroso, entretanto, amantíssimo
Irmão, aqui estou para lhe rogar os lírios de sua
profunda bondade para todas as mães de filhos
ingratos, por todos os pais que foram esquecidos
pela família, e por todos os filhos de Deus
atormentados por não poderem estar juntos do pai
e da sua mãezinha que tanto amam, por inúmeros
motivos que não vale a pena mencionarmos aqui,
nesta carta singela, onde procuro humildemente
lhes devotar o pouco, muito pouco mesmo, de
compaixão que trago dentro de mim por cada um
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deles em particular, certo que estou que o Senhor
irá me atender, já que sei o quanto é grande o seu
amor por cada um de nós, que na maioria das vezes
nos encontramos tão distraídos no Plano Material,
esquecidos de que existe um Poder Maior que vela
pelas criaturas humanas, e por conta desta
lamentável mancada de nossa parte, vamos
seguindo pela existência terrena derrapando em
cada metro de chão que parece nos subtrair ao
fundo poço das amarguras e das tentações
perversas, que, diga-se de passagem, acabam por
nos arrojar a personalidade tão atrasada em
situações cada vez mais duras pra nós mesmos...
Sejamos francos conosco, e particularmente
contigo mesmo Senhor!... Será que já não está na
hora e no dia de pararmos com tudo isto, e
passarmos a seguir por caminhos melhores, como
anunciados na sua Boa Nova?!...
Em sendo assim, Mestre Amado! Dai-nos a tua
força e a tua resistência, para que não venhamos
a cair em novas tentações, endereçando ao
coração de cada um destes que acabei de lhe
oferecer aos próprios cuidados, quanto ao Espírito
dos desgraçados assim como eu mesmo, todo o
carinho de sua perfeita atenção, socorrendo-nos e
amando-nos, para que sejamos felizes para sempre.

Lúcio Mauro
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 01 de janeiro de 2020)
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Nota do médium: Esta foi a primeira carta espiritual
que recebei deste grande Espírito de Luz, que
atualmente se encontra já bastante familiarizado com a
Região do Espaço onde atualmente reside, já que desde
que foi acolhido pela atenção e cuidados do Espírito de
Chico Xavier está em pleno ritmo de rejuvenescimento,
embora o pouco tempo de sua desencarnação, hoje me
aparecendo com uma aparência física-astral entre 2025 anos de idade terrena, creio que não mais do que
isso...
Que Deus o abençoe.
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FIM DA SEGUNDA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito
Com

André Luiz
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TERCEIRA PARTE

André Luiz Fala sobre
Os Códigos de Deus no

__________

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

Trazendo

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

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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Carlos Justiniano Ribeiro Chagas (Oliveira, 9 de julho de 1879 – Rio de
Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi
um biólogo, médico sanitarista, cientista e bacteriologista brasileiro, que
trabalhou como clínico e pesquisador.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
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___Capítulo # 7___
UMA DECODIFICAÇÃO (MATEMÁTICA)
SOBRE O REI SANTO DE FRANÇA,
PELA OBRA DE EMMANUEL &
FRANCISCO C. XAVIER – Parte III

O

trabalho vai se desenvolvendo e a cada nova

etapa, segundo as circunstâncias e necessidade do
momento, vamos procurando dar um novo
tratamento
ao
que
temos
oferecido
pela
Decodificação do Espiritismo, partindo de um
modelo novo de investigação, quando para a alegria
de todos tudo volta a ser devidamente comprovado
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sobre a autenticidade dos Sinais, Códigos &
Enigmas Secretos de Deus pelo Espiritismo,
ficando a descoberto um novo quadro de
informações (matemáticas) transcendentais que
se encontram ajustadas dentro da literatura em
análise, deixando cada vez mais evidenciado que
Vivaldo, o nosso médium, é sim não apenas a
reencarnação de Luis de França, como a de
outras grandes Personalidades do passado próximo,
ou remoto, da civilização humana, como temos
afirmado desde que demos publicidade ao nosso
livro original: “São Luis IX”!...
São inéditos acontecimentos-chaves: numéricos,
literários & editoriais, sempre concordantes &
universais, que oferece a todos, e não somente
aos adeptos da Doutrina, em sua essência, a
VOLTA de Nosso Senhor Jesus Cristo, que
deverá ocorrer no Quarto (4º.) Milênio da Era
Cristã, embora também estejamos apreciando em
linhas cada vez mais claras como se deu a
programação de Vidas Sucessivas de São Luis IX,
toda ela forjada a partir do glorioso pensamento do
Cristo, que lhe autorizou a inserir na História da
Humanidade, no decorrer dos séculos e dos
milênios da vida planetária, o impressionante
esquema de Códigos Matemáticos que hoje
vemos se esboçando para quem realmente já tem
olhos para ver e encarar, de frente e com a
necessária tranqüilidade, a atraente beleza da
Lei da Reencarnação!!!
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Temos dito a cada novo estudo que tudo aqui se
manifesta como uma maravilhosa corrente de luz
doutrinária, que imediatamente nos evoca a
seguinte passagem: “NINGUÉM PODERÁ VER O
REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO.”,
no Capítulo IV, do seu formoso: “O Evangelho
Segundo o Espiritismo”, com particular destaque
para a Instruções dos Espíritos: Limites da
encarnação: 24. – Necessidade da encarnação: 25
e 26), que naturalmente nos lança à idéia-base da
atual VOLTA de São Luis de França, até porque
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ele está inserido neste contexto de genética divina
por ter sido, em vidas passadas, a Personalidade do
Boaz (bíblico), o generoso companheiro de Ruth
(bíblica), bisavô do Rei Davi (bíblico).

Vivaldo P. S. Filho, a reencarnação de São Luis,
em seu Lar, no dia 12 de maio de 2019.

As evidências estão ai,
e as provas também!!!
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O Espírito André Luiz, em parceria espiritual com Elvis
Presley, traz pelo médium baiano as encantadoras e
instrutivas páginas das Entidades da 9ª. Esfera da Terra.
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Emmanuel e a sua conexão com a
Missão de São Luis de França.

O tratamento que vamos dar a este novo episódio
da Decodificação do Espiritismo, não poderia ser
outro que não seja pela existência de algum
elemento-chave destro deste especifico livro de
Emmanuel, pelo Chico, que possa nos dar uma
segura autoridade em afirmarmos que São Luis IX
está, atualmente, reencarnado na Personalidade do
médium baiano Vivaldo P. S. Filho, de modo a não
deixar margem para dúvida quanto ao esquema de
Sinais & Códigos Secretos de Deus que vamos
encontrando dentro da gigantesca Obra da Terceira
Revelação:
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Temos nos aproveitado de # de página e/ou de
# de capítulo que estejam associados aos
elementos-chaves que estão numericamente
relacionados aos # 17 & 48, entretanto, dessa
vez vamos concentrar a investigação na página de
# 364, que por sua vez nos leva a pensar em
termos de números-chaves da seguinte maneira:
- 4 + 6 = 10: O exato dia (10) de nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 4 + 3 = 7: O exato mês (7) de nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 6 & 4... que tranquilamente podemos deduzir
como: O exato ano de (19)64, do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- Enquanto que o # 3, podemos deduzir como: O
exato horário das 3hs – ou 15hs – da tarde, do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).

______________
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Temos como fonte de consulta um exemplar da
5ª. edição, do livro: “AVE, CRISTO”, pela Editora
FEB, 6/1975, que aparece-nos de maneira bastante
adequada para este novo esquema-chave pelo
fato de ser uma edição histórica de antes da
desencarnação de Chico Xavier, e que nos facilita o
labor cientifico pelo fato de também se tratar de
uma obra rara que foi publicada pela FEB quando
Vivaldo, o Luis de França de outrora, e
naturalmente que o Boaz (bíblico), tinha apenas 11
anos de idade, ou seja, impossível de cogitarmos
algum tipo de fraude cientifica ou literária sob
o seu comando, ou a seu pedido.

______________
Dessa vez, teremos a palavra-chave: retorno,
que dentro do texto de Emmanuel, pelo Chico, na
exata página # 364, que tem tudo haver com a
nossa
tarefa
de
investigação
dos
Códigos
(Matemáticos) Secretos de Deus do Espiritismo,
pela própria tarefa de Vivaldo (São Luis IX)...

Vejamos a situação numérica & literária
pelo seguinte prisma:
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- Numa contagem de ida, tomando apenas da
página # 364, dentro do Capítulo VII (7), Fim
de luta, por meio de uma contagem progressiva,

retorno cairá sobre a palavra de # 2.
- Numa contagem de volta, tomando apenas da
página # 364, dentro do Capítulo VII (7), Fim
de luta, por meio de uma contagem regressiva,

retorno cairá sobre a palavra de # 218.
Quando, da mesma maneira como realizamos
mais acima, em relação ao especifico # da página,
podemos deduzir assim:
- 2 + 2 = 4: O exato mês (4) de abril do
nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São
Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- Enquanto que os # 2 + 2 + 1 + 8 = 13: Que
podemos deduzir como: O exato século XIII (13),
do nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S.
Filho).

______________
TEMOS AQUI, A REENCARNAÇÃO
(MATEMÁTICAMENTE) PROGRAMADA DE
LUIS DE FRANÇA PELA OBRA
DE EMMANUEL, POR CHICO XAVIER!!
______________
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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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Vejamos a situação numérica & literária
por outro prisma:

Tomemos

apenas da página # 364, dentro

do Capítulo VII (7), quando teremos de retorno
os seguintes fatos-chaves da Decodificação do
Espiritismo:
- 4 + 6 = 10: O exato dia (10) de nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7 (do # do Capítulo VII, Fim de luta): O exato
mês (7) de nascimento de Vivaldo P. S. Filho
(São Luis IX).
- 6 & 4... que tranquilamente podemos deduzir
como: O exato ano de (19)64, do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- Enquanto que o # 3, podemos deduzir como: O
exato horário das 3hs – ou 15hs – da tarde, do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).

______________
TEMOS NOVAMENTE AQUI,
A REENCARNAÇÃO (MATEMÁTICAMENTE)
PROGRAMADA DE LUIS DE FRANÇA
PELA OBRA: “AVE, CRISTO!”, (FEB),
DE EMMANUEL, POR CHICO XAVIER!!
______________
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Segundo

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

– ou 3hs da tarde! – sob a regência do signo
de câncer, do dia 10 do mês (7) de julho de
1964.
Curiosamente, Vivaldo P. S. Filho (São Luis de
França) (re)nasceu no Hospital da “Sagrada
Família”, em Salvador/BA, Brasil, numa perfeita
alusão à sua condição de principal Provedor
Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para
o 4º. Milênio da Era Cristã.



132

Ed. e-book:
2020

Livro # 110: “SÃO LUIS – E a Estratégia Reenc. do G. Além” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

______________

Aqui, vamos fechando o nosso trabalho pedindo
desculpas aos mais estudiosos, quanto aos que não
são tão atraídos pela parte cientifica do Espiritismo,
por não darmos prosseguimento a esta mais nova
investigação, isto, por existirem entre nós irmãos de
crença que ficam demasiadamente casados quando
estão concentrando a sua atenção em análises
matemáticas, mesmo que de maneira muito
simplória como temos feito, e assim nos
despedimos de cada leitor com o coração cheio de
alegria, por vermos que estamos seguindo juntos
com o Cristo, seja pela Ciência, pela Filosofia, ou
especialmente pela Religião Espírita.

André Luiz
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 01 de janeiro de 2020)
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Nota do médium: Como de costume, os nossos
Amigos e Benfeitores Espirituais deixam a informação
de que outros elementos-chaves que asseguram a
atual VOLTA de Luis IX de França poderão ser
encontrados a partir de outras investigações nesta
mesma obra da lavra mediúnica de Chico Xavier.
Que Jesus nos abençoe a todos.
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________________

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

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA
A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se
utilizando-se
técnicas
de
criptografia
que
acontecimentos importantes estavam presentes na
Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a
investigar mais detidamente o assunto, e constatouse que mais e mais fatos estavam previstos de
forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o
Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos
por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e

criou-se até um programa de computador que ai
sim revelou de forma inquestionável e
reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia
era um código que tinha a previsão dos
acontecimentos futuros.
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_________________

Francisco Cândido Xavier:
A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista
(esta foi “Múltipla” com João Evangelista), e 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
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a
colisão de um cometa com Júpiter.

O CÓDIGO SECRETO DO
ESPIRITISMO
Coube aos investigadores científicos internacionais
averiguar a autenticidade dos códigos secretos na
Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos
do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e
competentes acadêmicos a tarefa de dar
notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de
Deus na Terceira Revelação.
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-dabiblia.html

Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016, e
devidamente adaptado para aqui.

_________________________
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A “Numerologia Espírita” na Obra de
Allan Kardec e Chico Xavier

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de
Francisco Cândido Xavier:

O Espírito da Verdade
O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado).
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NÃO

PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO,

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA
DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA
REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO,
QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO
XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM
TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE
ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO
SENHOR JESUS CRISTO.
– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO)

“10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A forma
septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons
do Espírito Santo. Descansará - diz o santo profeta Isaías sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei
tem 10 mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E
este é o número em que está toda a multidão dos bemaventurados.”

– Santo Agostinho

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

LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um
pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de
grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores
e religiosos, de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum
motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente
o livro principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de
alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais
(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de
Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a
reencarnação atual de São Luis de França:
Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados
histórico-matemáticos
seriam
“apenas”
uma
mera
ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o
acaso, verdadeiramente, não existe.
E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no
campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes
sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria
Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de
Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento
descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou
mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria
personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos
advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.
É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas,
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios,
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas
evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato
dia 10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo
nasceu no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa
perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético
da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito
bem (matematicamente) documentado na maioria das suas
109 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 110 livros de
inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de
maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemáticotranscendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais
excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da
Vida Espírita, e que, a rigor, esteja suficientemente capacitada para
verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade
de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte
tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio
São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São
Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França.

Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no
sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos
caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos
matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida
pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em
certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela),
Maria Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane
Amorim R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F.
O. (Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que
figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do
mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo
do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei
Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente
perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da
História, facultando desse modo uma maior precisão
numérico-circunstancial
em
torno
da
“Aritmética
Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático
perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante
cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos.
Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão
mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida
quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida
nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa
disposição diuturnamente, e agora na produção do presente
trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo
carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior
para a Vida Material de meus irmãos.
Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial
(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo
Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram
esse livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela,
Maria Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em
outras obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara
e Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como
as de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22),
como
ficou
evidente
nos
registros
fotográficos
(imagens/gravuras de época) de ontem quanto do hoje, podemos
ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico
dos personagens em análise, tanto do passado quanto do
presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da
técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros
tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente
Matemática, como é nosso caso aqui!), configurando assim mais
uma prova material, mesmo que circunstancial, e
documental, particularmente em torno da “Reencarnação
Programada da Família Real de França” do século XIII,
assim como a do século XVII – como apresentado de maneira
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“A Reencarnação Programada & Múltipla
na Obra São Luis IX”.
consistente no livro:

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”, pag.
410, 411 e 412, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão
de 01/2020, em “São Luis – E a Estratégia Reencarnacionista – Vol. 3”.
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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
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FIM DA TERCEIRA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito

André Luiz

Com
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A OBRA PRIMA DA MEDIUNIDADE DE
VIVALDO P. S. FILHO

Pelos Espíritos de André Luiz, Hernani G. Andrade
& Canuto de Abreu

Neste

trabalho

mediunidade,

memorável

comandado

Espírito da Verdade,

de

pela

pesquisa

&

Falange do

os nossos amigos espíritas,

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

Irmã Rosália (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015)
Nota do médium: A Beata Irmã Rosália Rendu (17861856), trata-se da reencarnação da Rainha Isabel de
Aragão, considerada pela Igreja Católica como a Rainha
Santa de Portugal, além de ter sido as reencarnações de
Isabel da Hungria e a de Isabel de Portugal.
Poderemos apreciar a sua participação na Codificação
Espírita, pela mensagem “A caridade material e a
caridade moral”, Capítulo XIII, item 9, de O Evangelho
Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.
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Santa Isabel de Aragão, ou simplesmente Veneranda, como ela é
mais conhecida na Doutrina Espírita, trata-se do nosso segundo
mais graduado Diretor Espiritual.
Este livro, o primeiro dos muitos que viriam a seguir
versando sobre este mesmo tema, o da VOLTA do Rei
Santo de França, foi inicialmente psicografado em
outubro (10) 2013, percorrendo vários meses de recepção
mediúnica e de pesquisa, quando, finalmente, em junho (6)
de 2015 ele foi dado à publicidade (virtual) pela Internet,
para o público em geral, sedo dividido em 3 Volumes
(737 pág.) por recomendação de um companheiro espírita,
visto que por ser uma obra muito extensa poderia se tornar
cansativa para a leitura do espírita e espiritualista comum,
segundo esse mesmo generoso irmão de crença espírita
que nos orientou a dividi-lo.
Uma coleção imperdível, rica em revelações numéricas &
literárias inéditas acerca de algumas das Vidas Sucessivas
de São Luis IX, e que merece ser estudada com afinco.
SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA:
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA
DE

São Luis de França

Este precioso e rico trabalho sobre algumas das
Vidas Sucessivas do Espírito de São Luis IX está
disseminado em várias obras mediúnicas (virtuais)
por nosso intermédio, configurando-se num serviço
espiritual da mais elevada moral, pois os Espíritos
da Vida Maior que nos dirigem as faculdades
mediúnicas são os mesmos que orientaram os
trabalhos gloriosos de Allan Kardec, na França do
século XIX, quanto os do inesquecível médium
Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo e
Uberaba, Minas Gerais, no Brasil.
Realmente, não tenho como expressar a minha
grande alegria e estupefação ao me deparar com
estas informações em meados do mês de outubro
(10) de 2013, visto que para mim tudo isto vinha
do Mais Alto e de encontro direto ao meu próprio
coração, que até então se detinha apenas e tão
somente no acolhimento das mensagens cientificas,
filosóficas e morais que já vinha do Mais Além, mas
que de alguma maneira deixavam-me ansioso por
‘um algo mais’ que eu não sabia precisar, quando
então, para a minha surpresa, passei a receber dos
meus Benfeitores Espirituais a sugestão de começar
a psicografar algo que se referia a mim mesmo, ou
antes, a muitas de minhas existências passadas,
como se a partir daí eu fosse começar a desenvolver
todo um novo esquema de trabalho psíquico acerca
da minha reencarnação e que fatalmente haveria de
envolver a atenção dos espíritas e espiritualistas
pelas evidentes comprovações (matemáticas) a
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respeito deste empolgante tema, ou seja, o da
atual VOLTA de São Luis IX, eu mesmo!...
Para mim, desde então, tudo tem se transfigurado
em indescritível deleite espiritual, já que em cada
novo esforço de Decodificação do Espiritismo
fico com a certeza de que Deus tem me dado muito
mais bênçãos do que eu tenho merecido, e assim
vou tentando fazer o meu melhor dentro do que
tem me vindo dos Agentes da Luz.

________________

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

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

SÃO LUIS DE FRANÇA

Num trabalho psicográfico precioso e exaustivo,
“SÃO LUIS IX – O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA
CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: apresentado em TRÊS
VOLUMES: 1 (299 pág.), 2 (209 pág.), e 3 (242
pág.), que se prolongou pelo período aproximado de
quinzes (15) meses consecutivos, quase que
ininterruptos, pelo fato mesmo do nosso sensitivo
encarnado ter se empenhado à sua tarefa até nas
noites e nas madrugadas em que os Autores
Espirituais lhe transmitia orientações, conselhos e
instruções de elevado valor histórico, científico e
moral à Luz do Consolador Prometido, quando o
querido tarefeiro Vivaldo P. S. Filho descortinou
para o Mundo dos mortais algumas das suas vidas
passadas, amealhadas com informações precisas e
mediante um acervo incontável de provas
matemáticas (e imagens fotográficas!) somente
acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas
às ocorrências de natureza reencarnacionista,
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mediante uma lúcida, quão sólida, compreensão das
Obras de Allan Kardec & Francisco C. Xavier, por
meio do estudo e da reflexão, da análise e da
observação atenta de que todos nós, encarnados e
desencarnados, nos movemos e nos manifestamos
segundo a Vontade Suprema do Criador, de maneira
invariavelmente Diversa e Múltipla.
A obra, magnânima por si só, com um total de
737 páginas, fruto do labor de várias Entidades
Luminosas da Vida Mais Alta, intercala conceitos
científicos da Mecânica Reencarnatória com
inúmeras
mensagens
carregadas
ora
de
simplicidade, ora de eloqüência e ora de puro vigor
Espiritual, todas encantadoras (de Allan Kardec,
Cárita, Lady Di, Indira Gandhi, Lavoisier, Neio Lúcio,
Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José Herculano
Pires, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes,
Veneranda, Maria Santíssima, Jesus Cristo, dentre
outros Mensageiros Celestes), e impregnadas da
palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso
Senhor.
É certo que não temos aqui um romance histórico
com episódios marcantes da vida passional dos seus
principais personagens: Rei Luis IX de França,
Rainha Branca de Castela, Rainha Margarida de
Provença e Princesa Margarida de França, porém
um compêndio verdadeiramente enciclopédico que
traz em seu conjunto, pelo esforço das Magnânimas
Entidades da Luz, o que podemos denominar,
conceitualmente, de:

“Os Arquivos Vivos
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da Monarquia Divina”, facultando aos amigos
do solo planetário compreender, um tanto mais, que
tanto na Terra quanto no Infinito Céu de Deus o
destino da ALMA Imortal estará sempre atrelado às
ocorrências de ordem moral, psíquica, cultural,
comunitária e social, mediante a palavra sempre
luminosa do Profeta de Nazaré, de que: HÁ
VÁRIAS MORADAS NA CASA DE DEUS.
O amigo leitor encontrará aqui um conjunto
impressionante de dados reencarnatórios por meio
de precisos fatos e evidências numéricas,
literárias & editoriais que aparecem de maneira
conseqüente & universal, sempre lógicas e
embasado no que existe de mais respeitável no
mundo científico da Terra no que se refere ao tema
da Reencarnação, a exemplo das magníficas obras
dos conceituados pesquisadores: Dr. Hemendra
Nath Banerjee (Índia), Dr. Ian Stevenson
(U.S.A.), e do Prof. Dr. Hernani G. Andrade
(Brasil), embora a sua/nossa base doutrinária esteja
totalmente ajustada ao que foi produzido por Allan
Kardec & Chico Xavier, quanto pela Bíblia Sagrada,
cabendo a cada um tirar as suas conclusões após
um estudo dedicado e atento no acervo que
estamos apresentando, aliás, como recomenda a
própria Doutrina dos Imortais.

Espírito André Luiz
Vivaldo P. S. Filho (médium)
Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015
– Atualizado em: 09/12/2019.
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Nota do médium: Para uma compreensão total do
assunto que os Espíritos Amigos nos apresentam, será
imprescindível que o estudante de Espiritismo também
se reporte ao nosso Livro # 5: "Reencarnação
Programada & Múltipla na Obra “São Luis IX" (269
pág.), assim como nos demais livros (virtuais) de nossa
modesta lavra mediúnica.

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

André Luiz

ou

pelos

demais

Vivaldo P. S. Filho

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

OS ARQUIVOS (EM E-BOOKS) DOS TRÊS (3) VOLUMES ESTÃO
DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com
mais de 100 obras psicográficas, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!!

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens
Espirituais sobre Ciência, Filosofia, e Religião (inéditas), os
Amigos da Vida Maior, em grande parte da 9ª. Esfera
Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência),
consolam, esclarecem e animam os corações humanos,
sempre desejosos que se encontram de transmitir aos
companheiros encarnados na Terra: mais Amor e mais
Carinho, mais Educação e mais Orientação, com palavras
carregadas não somente de grandes verdades, mas, acima
de tudo, de muita Esperança no futuro, para todos aqueles
que já se identificam com as formosas promessas de
Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.
O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho
“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8)
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Leia, estude e divulgue as obras da
lavra mediúnica de:

Francisco Cândido Xavier
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BY A FALANGE DA VERDADE

São inúmeras as maneiras de aprender e se instruir pelo
Espiritismo, já que ele nos oferece campo vasto tanto pela
Ciência, como pela Filosofia, quanto pela Religiosidade que
todos nós já trazemos e de alguma maneira manifestamos
desde o nosso nascimento como Espíritos Imortais, e por
este motivo é que os Espíritos Amigos, pelo Vivaldo, vão
procurando tecer algumas linhas de cada parte de nossa
Doutrina, tentando preencher os corações terrenos com um
pedacinho do Universo, seja ele Material ou Espiritual, que
poderá se apresentar para qualquer um de nós, a breve
tempo, como uma Nova Morada.

Hernani G. Andrade (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 01 de janeiro de 2020)

BY ANDRÉ LUIZ/A FALANGE DA VERDADE
SEM FINS LUCRATIVOS – 01/2020.
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