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LUZ A FRENTE 

 
Pelo Médium                                                               

 

Dos Espíritos – Volume # 2                                                  

VENERANDA & EMMANUEL 

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

Inédita’ com o glorioso Espírito de Santa Isabel de Aragão                      

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

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

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

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

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

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

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

financeiro. 

 

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

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

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

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

P. S. Filho, to gauge financial profit.                                                         
 

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

______________________  

 

 

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

"Calculada a deflexão que sofreria a luz das 

estrelas cujas projeções passam bem próximas ao 

sol, foi encontrado o valor de 1,75 segundo de 

arco. As fotografias obtidas pelas expedições que 
foram observar, nas regiões equatoriais, o eclipse 

solar, ocorrido em 29 de maio de 1919, revelaram 

um desvio médio de 1,64 segundo de arco para a 

luz das estrelas mais vizinhas do disco solar.” 
 

 
 

(Hernani Guimarães Andrade, "A TEORIA CORPUSCULAR 

DO ESPÍRITO”, Capítulo III, A QUARTA DIMENSÃO E 

O HIPERESPAÇO, A Curvatura do Espaço, pág. 101 –                        
1ª. edição – Editora DIDIER, Outubro de 2007.                           

(O destaque é nosso). 

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

 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

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

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

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

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

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

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

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

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

(vivaldoespiritismo17.com.br) 

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

    

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

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

    

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

nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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Carmem Miranda & Geny Prado. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual: ”Luz a Frente” (Vol. # 2), foram 

capturadas em fontes diversas da Internet e em obras da literatura 

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

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

sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também 

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

Filho, de aferir qualquer lucro financeiro.                                                                   
 

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

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

   Este Livro, que tem a Autoria Espiritual de Veneranda 

& Emmanuel, com Esp. Amigos, vem complementar as 

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

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

à Falange do . 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

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

nosso deve ter se dado no ano de 2015, 

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

foi preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária, somente os que 

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

backup em PDF, existe em nosso acervo digital também 

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

virem a servir para alguma conferência histórica e/ou 

doutrinária, caso isto seja do interesse de algum 

pesquisador ou pesquisadora. 
 

    
 

As capas: da 2ª. versão, de 04/2016 & da 3ª. versão, o Vol. # 2,                                
do mês 11/2021. 

 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup opcional de 11/2018!! 

 
 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 12 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

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

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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

 
    

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

_______________ 
    

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

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

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

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

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

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

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

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

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

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

 ___________ 

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 25 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

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

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

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

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

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

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

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

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

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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

 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

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

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

 
 

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

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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_________________ 
 

O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

“Numerologia Espírita” 

 

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

    

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de 

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

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

com a devida adaptação para este Livro de Veneranda & 

Emmanuel com Espíritos Amigos. 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 
 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida 

Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr. 

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

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

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

de Deus: Francisco C. Xavier.  
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PRIMEIRA PARTE 

dos 
__________

 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

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

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes (Salvador, 26 de maio de 1914 — 
Salvador, 13 de março de 1992), conhecida como Irmã Dulce, foi 

uma freira brasileira. 

Foi beatificada em 2011 pelo enviado especial do Papa Bento XVI, 
Dom Geraldo Majella Agnelo, em Salvador, e canonizada em 13 de outubro de 
2019 pelo papa Francisco com o título de Santa Dulce dos Pobres, sendo a 

primeira santa nascida no Brasil. 

Irmã Dulce – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1914
https://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
https://pt.wikipedia.org/wiki/Freira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beatifica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Bento_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geraldo_Majella_Agnelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canoniza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Francisco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Irm%C3%A3_Dulce
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Apresentação Especial # 15,                    
a partir da Obra Original:  

 

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

 

De Mãos Dadas com Deus! 

 

A grande Missionária Irmã Dulce, Espírito Superior, que, 

ao tempo do Cristo, reencarnou como 

(em Lucas 6-11), e, mais 

tarde, comporia a Equipe da Verdade, Assinando a 

Mensagem do Capítulo I, o item # 9, de “O Evangelho 

Segundo o Espiritismo” (de Allan Kardec), com o 

pseudônimo de Um Espírito israelita (Mulhouse, 1861).  

 

A 1ª. Mensagem da Benfeitora ao médium Vivaldo P. S. Filho, 

transmitida espontaneamente em seu próprio Lar. 
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   Meus filhos e minhas filhas, meus irmãos Bem- 

amados! 
    

   Trago, hoje, o meu óbolo de carinho e devoção, 

não somente em louvor ao Mestre Salvador, mas, e 

em especial, aos nossos dois companheiros de 

tarefas Evangélicas, a nossa sentimental Irmã M., e 

nosso amoroso médium Vivaldo, quando já é do 

nosso conhecimento, 

, embora todas versadas na 

mais acolhedora ternura, sim, por que se estamos 

lidado com o cérebro, também estamos tratando do 

coração, do coração de todos e todas nós, e que já 

lhes foram transmitidas mais atrás pelas Vozes 

Santificadas dos Gênios Mansos do Espiritismo, que 

se apresentam, nos dias de hoje, como as mais fiéis 

esperanças do Espiritismo (e que os amigos e amigas 

encarnados na vida planetária não nos tomem como 

um Espírito mistificador, ou algum tipo de Entidade 

exageradamente passional!...), diante do mundo 

Cristão, que, verdadeiramente, chora e treme, vibra 

de dor, e clama de angústia, mas que apesar disso 

tudo, e muito mais, continua adormecido pelas 

intensas manifestações de materialidade e temerosa 

corrupção que parece não deixar vocês em paz, não 

só pela condição de verdadeira santidade que ambos 

já envergam nas próprias cabeças, aureoladas com o 

mais puro e o mais formoso néctar da vida do 

espírito: A TERNURA!..., embora as duas cruzes que 

carregam em seus próprios corações, já tão sofridos, 

não lhes permitam, ainda, celebrarem os cânticos 

felizes dos Bem-Aventurados, levando-se em conta 

que, para uma tal alegria, uma façanha e tanto para 

qualquer um de nós, haverão ainda de se manterem 

no ritmo da alegria e da fé humanas, que apesar de 

serem limitadas, em comparação ao que sentem, 
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nutrem, e expressam os Seres Mais Elevados do Céu, 

ainda, sim, é uma oportunidade de se compreender  

a vida das criaturas mais atrasadas na Escola da 

Eternidade, uns procurado compreender e auxiliar os 

demais dentro do contexto evolutivo em que cada um 

vive, então, convertendo as suas próprias lágrimas e 

as suas próprias dores em oferendas generosas de 

Solidariedade e Caridade, não apenas pela doação de 

utensílios e de alimentos aos que mais necessitam do 

nosso acolhimento e do nosso calor humano, mas, 

e muito particularmente, pela promoção de uma Vida 

Melhor, de uma Vida Perfeita, através de uma obra 

de natureza santificada e toda sentimental, pela 

realização de todos no AMOR, na INSTRUÇÃO, e na 

EDUCAÇÃO, formando novos e mais aperfeiçoados 

caracteres nas mentes e nos corações humanos, por 

enquanto: impossibilitados de seguirem adiante sem 

o auxílio sacrificial de seres espirituais de tamanha 

envergadura moral, se bem que, dentro do contexto 

evolutivo, onde quer que os encontremos, nenhum 

de nós estará impedido de fazer o bem ou de elevar, 

em qualquer medida, uma alma que esteja mais 

necessitada do que nós mesmos de um soerguimento 

moral, realizando-se na realização.  
    

Sabem eles, tanto o Vivaldo quanto a Senhora M., 

pelo menos em sua intimidade psicológica-espiritual, 

que é mundo oculto, da vida íntima de cada ser, se 

pode realizar muitas façanhas pela sua inteligência, 

sempre favorecida pelas técnicas da civilização mais 

ou menos moderna, haverá de poder muito mais, 

muito mais mesmo, por intermédio de seu coração 

totalmente devotado ao sentido maior de nossas 

existências, o de realizar, em definitivo, O Reino de 

Deus, na intimidade de nossas próprias almas, pelo 
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amor que nos conecta com as Estancias de Paz e 

Alegria da Imortalidade!... 
 

O refúgio de Deus, meus filhos e filhas, é o nosso 

próprio coração! 
 

 
 

O Mundo Espiritual: Uma Eterna Caminhada para                 
Dentro de Nós mesmos. 

 

O fardo que eles carregam agora, com toda certeza 

que não é menor do que aquele que eu mesma 

carreguei durante a minha última passagem 

reencarnatória pelo solo abençoado do Planeta Terra, 

se bem que, pelo menos, por agora, não temos como 

avaliar-lhes a profundidade e a extensão de lutas 

íntimas que ambos têm travado diante dos conflitos 

passionais dos seres muito animalizados da terrível 

existência terrena, que ainda se arrastam, de uma 

maneira tão negativa, tão deprimente pela existência 

planetária. 
    

Se pudermos assegurar alguma coisa, em relação 

aos nossos dois queridos irmãos de caminhada “para 
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Cima”, é o de estarem, praticamente, com o mundo 

inteiro sobre as suas abençoadas cabeças, pairando-

lhes fluidicamente, e até mesmo materialmente 

sobre si mesmos (porque o fluido é energia, e energia 

é e será sempre força, quando toda força, para baixo 

ou para cima, haverá sempre de produzir “matéria”, 

e sempre mais “matéria”!... – risos da querida Irmã 

Dulce!), de maneira a lhes sugestionar aos sentidos 

algum tipo de descanso, sempre um pouco mais de 

descanso... 
    

Entretanto, nós, que já habitamos Do Lado de Cá, 

estamos e estaremos sempre lhes estimulando, e 

lhes incentivando: ao trabalho! 
   

 
 

Sempre e cada vez mais ao bom-trabalho, trabalho 

com amor e com devoção ao bem das demais 

pessoas, já que, mesmo não desejado admitir, as 

criaturas humanas reconhecem que a Terra ainda é 

um Plano de Provas e Expiações, aguardado de cada 

um de nós a própria cota de serviço e de afeto, por 

exemplo!!... 
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   O Cristão, e o espírita em particular, não pode se 

dar ao luxo de manter o corpo parado, e nem tão 

pouco a mente vazia, aliás, como se costuma dizer 

por todo o lugar que a gente passa: uma mente 

vazia, meus filhos e filhas, é convite certo aos seres 

demoníacos, verdadeiramente diabólicos, e não 

dividem disso, que sempre estão à espreita daqueles 

e daquelas que não vigiam o necessário e nem 

oram o suficiente, pelo tempo que gastam de uma 

maneira eternizada pensando ‘naquelas suas férias’, 

geralmente em nada merecida e demasiadamente 

prologada, que, certamente, lhes prepararão uma 

‘doce’ estadia em algum hospital dos Umbrais da 

espiritualidade assim que deixarem para trás, pela 

morte carnal, a velha carcaça de guerra. – Risos da 

Amiga Espiritual... 
 

___________________    
 

Porém, não desejamos que os nossos filhos e filhas 

da Terra nos interpretem mal, ao pé da letra. 
 

   Claro que que não. 

    

Falamos, aqui, apenas em algum “ritmo” e em 

termos de “continuidade”. 
    

Às vezes, os que estão sediados na vestimenta 

material, habitado um corpo de carne mais solido do 

que o nosso, sim, porque por Aqui, onde agora me 

encontro, a nossa vestimenta também se apresenta 

em condições materiais, se bem que a de vocês é um 

pouco mais grosseira que a nossa, então, sentem em 

nossas palavras, em nossas recomendações, um 

rigor exagerado, e que realmente não existe. 
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Se o trabalhador for bom, justo, e consciencioso, 

será natural que, ao fim do dia, possa merecer 

também o justo descanso. 
    

Mas, o problema para cada um de nós, enquanto 

estamos hospedados (risos da querida Irmã Dulce!) 

no Grande Lar da Terra, invariavelmente, ficamos 

com uma a sensação, muito esquisita por sinal, de 

estarmos num verdadeiro Oasis de luxurias e de 

depravações, tudo para o nosso deleite, sem que nos 

demos conta de que a vida, ou a reencarnação, nos 

foi possibilitada, e isso após um duríssimo preparo no 

âmbito de nossas forças mentais, por mãos hábeis e 

misericordiosas de Mais Alto, com a exclusiva 

condição de que não somente trabalhássemos na 

enxada com o objetivo de pôr a comida no prato de 

cada dia, ou para a obtenção de vestuário atraente, 

e nem somente para que adquiríssemos o carro 

luxuoso do ano ou o celular top de moda, mas para 

que, antes de tudo isso, ou então, ao lado de tudo 

isso (não somos tão rigorista, assim! – novamente a 

querida Irmã Dulce sorrir!), fizéssemos a parte que 

nos cabe realizar, individualmente e coletivamente, 

quando for o caso, dentro do conjunto de tarefas, às 

quais, estamos todos integrados, e interligados, por 

fortes condicionamentos psíquicos, tanto quanto 

temperamentais (lamento dar essa informação, mas 

é que o homem-animal ainda teima em fazer moradia 

na casa íntima dos seres da Terra, embora já tenham 

passado muito da hora de começarem a subida para 

planos espirituais de condição sentimental mais 

adequada e mais condizente com os rumos traçados 

por Jesus Cristo na sua Boa Nova, há mais de dois 

mil anos atrás!), que é a de fazer as Sociedades do 

planeta Ascender Espiritualmente, pela pratica da 

Caridade Material e da Caridade Moral, pois, sem 
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isso, os Guias da Humanidade não poderão garantir 

aos meus irmãos e irmãs do plano material um 

socorro adequado, e um auxílio generoso, após o 

advento da morte natural, pelo menos não da 

maneira como vocês infantilmente acreditam que 

merecem...  
   

Sim, pois todos nós, mais ou menos, sempre 

haveremos de necessitar da Assistência dos 

Benfeitores Espirituais da Vida Maior durante o 

tramite, sempre muito incerto, da vida carnal para 

a vida dos seres espirituais. 
    

Para nós, os Espíritos libertos da teia carnal, que 

devassamos horizontes existenciais bem mais 

extensos do que vocês que transitam pela faixa, ou 

pela dimensão, dos terráqueos, sabemos muito bem 

que somente o serviço construtivo e uma vida 

sentimental bem orientada é que poderá nos 

libertar do passado de sombras, conduzindo-nos, em 

definitivo, para as portas da Salvação por e Com 

Jesus Cristo, embora só possamos lhes transpassar 

os caminhos luminosos após termos santificado as 

nossas Vidas Sucessivas..., primeiramente pela 

gratidão ao Nosso Pai Celestial, e em segundo pela 

gratidão aos irmãos e irmãs que, por qualquer 

motivo, teha sido ferramenta de nossa felicidade, 

nesta ou em outras existências. 
    

Sim, o Amor é tudo no concerto do Universo. 
    

Porém, sem a beleza da gratidão no altar dos 

nossos corações poderemos até ser guindados à 

alguma Esfera de vida planetária superior, porém, se 

desejamos, realmente, fazer moradia definitiva em 

qualquer Região de Bem-Aventurança, em qualquer 

lugar da Eternidade, não poderemos prescindir do 
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mais formoso de todos os caracteres: da doce 

Gratidão.  
    

Se formos seguindo, caminhando, e marchando 

sempre para Mais Alto, subiremos tão leves e tão 

suaves que não daremos conta, ao certo, de quem, 

verdadeiramente, estará nos conduzindo os passos 

(ou batendo as nossas belas e merecidas “asas”!... – 

gostosas gargalhadas da benfeitora espiritual!), se 

algum Ser Alado da Vida Perfeita ou se a própria 

Perfeição, haja vista que, até mesmo, o Supremo 

Salvador poderá nos acolher a carcaça perispiritual, 

agora bem mais refinada do que antes, com a 

ternura, com o acolhimento, e com a gratidão, de sua 

Divina Amizade! 
 

 
    

- Jesus é o Nosso Guia!!!  
    

 

   Não é isso?!...  

Irmã Dulce (Espírito)                                        

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 23 de julho de 2015, às 01hs17min) 
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Nota do médium: Na realidade, esta foi a 2ª. visita 

que tivemos a felicidade de receber por parte desta 

amorosa Benfeitora Espiritual Irmã Dulce, já que 

algumas semanas antes de recebermos a psicografia 

acima ela veio ao nosso Lar, meu e da minha mãezinha, 

acreditamos, com a intenção de transmitir um recado 

espiritual para a minha doce Alma Gêmea, M., cremos, 
pelo fato de ela, naquele momento, não ter insistido pela 

psicografia, já que eu me encontrava um pouco esgotado 

pela grande quantidade de tarefa mediúnica junto à 

outros Amigos Espirituais, embora, agora, todos nós já 

tomamos conhecimento de que ela, Dulce, fez parte da 

Equipe do  durante os trabalhos de 

Allan Kardec, no século XIX. 

    

Por sinal, as Revelações Matemáticas-CHAVES que 

vieram dar suporte às minhas próprias impressões 

mediúnicas (pela intuição clarividente... – na verdade, 

sentimos e vimos uma forte impressão, e uma pressão, 

fluídico-mental bem na área do nosso centro-cardíaco, 

como se o nosso coração espiritual e físico estivessem, 
naquele momento da percepção mediúnica, intimamente 

ligado, por intermédio de irradiações vibratórias 

poderosas, aos nossos centros de força: frontal e o 

coronário), foram, talvez, as mais difíceis de serem 

conseguidas, pois haviam sido montadas num esquema 

aritmético completamente embaralhado, como se estas 

informações não devessem (risos...) ser apresentadas 

ao público, de uma maneira geral..., pelo menos, não 

facilmente!... (agora, os risos são da querida Benfeitora 

Dulce!). 

    

De qualquer modo, embora a estranheza que me 
acometera a alma durante esta “dolorosa” pesquisa aos 

registros evangélicos do Apóstolo Lucas, Mateus, e 

Marcos, além das anotações de Allan Kardec, em “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo”, ficou-nos a completa 

fé nestas minhas próprias observações psíquicas, pois 
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não temos qualquer dúvida de que, positivamente, a 

querida Alma Boa da Bahia, foi um dos Espíritos 

Superiores que ajudou na Codificação Kardequiana, e 

agora está, ou continua, em plena atividade espiritual, 

somente que de maneira invisível aos olhos do homem 

comum, que geralmente anda pelo mudo terreno de uma 

maneira embaralhada, e sem o devido desenvolvimento 

da visão astral., sem que ele possa testemunhar de uma 

maneira mais objetiva a Realidade Imortal... 
 

 
    

Segundo ela, a Irmã Dulce:  
 

- Esta singela Carta de Amor, escrita acima em tons 

diversificados de um formoso diamante-espiritual, se 

direciona, antes de tudo, à querida amiga Sra. M. e ao 

devotado amigo Vivaldo, quanto a todos os corações 

que já se encontram, sinceramente, havidos pelo 

, 

antecipando, desde hoje, as Alegrias Perfeitas do Reino 

de Deus, da maneira como prometido por Nosso Senhor 

Jesus Cristo. 
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Não podemos supor, que possa existir algum Anjo de 

azas: belas, suaves, e ternas, com uma quantidade 

imensa de lixo mental e emocional que ele/ela esteja 

utilizado e não deixando para trás, segundo a narrativa 

Evangélica, sem se dar conta de que onde ele e/ou ela 

estiver estará, antes de tudo, na condição de um serviçal 

da limpeza própria, quanto do mundo que o cerca, enfim, 

como se o Céu venturoso e perfeito da Eternidade fosse 

algum tipo de caverna malcheirosa, ou alguma casa mal 

tratada, onde qualquer pessoa pudesse fazer de tudo ou 
viver de qualquer maneira sem que se preocupasse com 

a limpeza e o asseio no dia a dia de sua vida.  
 

 
 

“Dedicamos esta imagem do grande Espírito Elvis Presley, beijando uma amiga que 
acabava de se casar com o seu primo Red West, para, quem sabe, incentivar                              

os nossos “dois pombinhos”, Vivaldo & M.” (Dulce). 
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Absolutamente, nenhum de nós, independentemente 

de sermos ricos ou pobres, cultos ou incultos, religiosos 

ou ateus, poderemos acessar o Reino Divino se não 

tomarmos conta primeiro da nossa morada carnal, claro 

que primeiramente embelezando-nos por dentro de nós 

mesmos. 
 

E de que maneira poderemos fazer isto?  
 

Exatamente, pela maneira que viermos a nutrir, um 
pelo outro, o amor, o doce e terno amor, mas não 

somente aquele amor fraternal, mas o AMOR real entre 

casais, entre pessoas que se comprometeram umas com 

as outras desde a Vida Espiritual que antecede a esta 

atual sua existência carnal, procurando dar mais do que 

receber, embora deixemos claro que ninguém sobrevive 

nestes Universos Imensos de meu Deus sem ‘receber 

alguma coisa’, um algum vintém de afeto, ou uma 

migalha de carinho, que seja. – Fogosas gargalhadas da 

querida Irmã Dulce. 
___________________ 

 

 

___________________ 
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   Continuemos, então, 

, integrando a Nota do Médium da 

Apresentação de # 15, por Irmã Dulce, com mais 

alguns impressionantes Esquemas da 

 que dizem respeito à algumas das experiências 

do passado reencarnatório de Vivaldo P. S. Filho & da 

Senhora M...  

_______________ 

UMA ANÁLISE COMPARATIVA – Um detalhe 

que pode fazer toda a diferença! 
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___________________ 
 

   Nota do Benfeitor André Luiz: Vejamos, que coisa 

mais surpreendente.  

   Aqui, no ano em que esta específica pintura de 

 foi produzida, temos os números 1 + 6 = 

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

Vivaldo P. S.  Filho (São Luis IX), e ainda o mês (7) 

de julho de nascimento da Senhora M.. (que se trata 

da reencarnação atual de Maria de Magdala...). E na 

sequência do ano da sua pintura (1664), na soma do 6 

+ 4 = 10... O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). E sem os esquecemos 

de que o mesmo elemento de # 64, temos... o exato 

ano (19) 64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

___________________ 
    

   Claro que este se trata de um pequeno parêntese 

dentro do conjunto de intrigantes operações-CHAVES, 

pela , que, de alguma maneira, 

seguem o mesmo curso do que tem sido apresentado 

pelos nossos Benfeitores & Amigos Espirituais desde que 

eu me iniciei este trabalho de luz, que fatalmente surge 

aqui como uma proposta a mais de tarefas espirituais 

que, seja como for, acabam desaguado a mesma ideia-

base de sempre, a da atual VOLTA do Espírito 

, fazendo com que pensemos e meditemos cada vez 

mais nisso, até porque, minha gente, a proposta maior 

é a de evidenciar a , mesmo que 

por este prisma muito particular!!... 
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___________________ 
 

 

 
Reverends Love and Dunn counter that Mary of Magdala 

(above, by artist Guido Reni, 1634) was described in 

scripture as “the apostle to the apostles.” 

(Fonte: http://www.independent.com/news/2012/apr/05/women-priests-sb/). 

___________________ 
 

http://www.independent.com/news/2012/apr/05/women-priests-sb/
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   Nota de André Luiz: Vejamos, mais uma vez, o 

quanto se torna cada vez mais surpreendente o nosso 

Estudo em torno deste assunto tão sugestivo, quanto 

profundamente importante para os anais do Espiritismo-

Evangélico.   

   Sim, pois, aqui, estamos a Revelar o que existe por 

Trás do Véu Oculto das Reencarnações Programadas de 

dois fabulosos mártires do Cristianismo nascente.  

   Aqui, no ano (1634) em que esta pintura acima de 

Maria de Magdala foi produzida, temos os números 1 

+ 6 = 7... O mês (7) de julho de nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), e ainda o mês (7) de 

julho de nascimento da Sra. M. (a reencarnação atual 

de Maria de Magdala).  

   E na sequência do ano da pintura (1634), na soma do 

3 + 4 = 7.... Novamente, o exato mês (7) de 

nascimento de Vivaldo & da Sra. M.., embora ele tenha 

nascido sob a regência do signo de câncer e ela do 

signo de leão!!... – Risos... 

   Temos acima, três (3) vezes o número sete (7). 

Também, o exato número de “daimones” que fora 

mencionado no Evangelho de São Lucas, como vimos na 

Apresentação que foi Assinada por Emmanuel, no 

Volume # 1, em nota do médium, que, por sua vez, 

sendo feitas as operações adequadas surgirá como os 

#... do dia (10) e o mês (7) de julho do nascimento 

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

_________ 
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   Quando três (3) vezes o número sete (7), de Vivaldo, 

de Vivaldo & da Senhora M., e ainda Vivaldo, representa 

fielmente o número de anos que se intercalaram as três 

gravidez de nossa amorosa e muito dedicada mãezinha 

Senhora M., que se consagra diariamente à formação 

de seus três (3) lindos filhos (que também manteremos 

no sigilo por natural questão de segurança da  tarefa 

missionária a que está ligada todo o grupo familiar de 

nossa abençoada amiga Senhora M., que, embora, não 

tenha facilitado a “vida amorosa e sentimental do 

estimado médium Vivaldo” (risos de André!), continua 

gozando da mais perfeita consideração de seus Guias e 

Mentores Espirituais, pois cremos que, em breve, tudo 

poderá se desenrolar de uma maneira diferente, muito 

diferente mesmo!). 

_________ 

   E, para finalizar este segundo “quadro”, como aparece 

na segunda pintura acima, quando somamos os # 3 + 7 

= 10... O número que faltava para completar o 

 (pela Nova Ciência da 

Decodificação Espírita), acima, que é o exato dia (10) 

de nascimento de Vivaldo P. S. Filho, que se trata da 

reencarnação de São Luis IX, e a Eterna Alma-Gêmea 

de M., que, numa reencarnação que precede a esta, a de 

Maria Madalena, fora também a personagem bíblica de 

Ruth, que veio a se casar com Boaz (Vivaldo P. S. 

Filho/São Luis IX), dando, assim, início à Genealogia de 

Jesus Cristo (no Evangelho de Mateus 1:17), como os 

bisavós do grande Rei Davi (Elvis Presley), do valoroso 

povo hebreu. 

___________________ 
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   Segundo o Espírito de Chico Xavier tem nos lecionado, 

devemos sempre levar em consideração que nos 

incontáveis casos de reencarnação, pelo menos como 

temos observado se realizarem na Terra Material, 

embora tenhamos exemplos muito lúcidos de pessoas 

que voltam para a nova experiência carnal com quase o 

mesmo talhe facial, e corporal, de sua reencarnação 

passada, as pessoas mudam muito... Porém, em casos 

específicos, ou por uma condição natural da Genética 

Espiritual, ou por obra dos Benfeitores da Vida Maior, 

fica-nos evidente algumas das inúmeras facetas do 

indivíduo sob observação, quando trazem em seus 

corpos físicos atuais algumas ou várias similitudes com 

a sua roupagem fisiológica da vida anterior. 

   Mesmo porque, as duas gravuras acima de Maria de 

Magdala, como capturada pela “imaginação poética”, ou 

antes, pela iluminada inspiração do seus pintores, 

apresentam, em verdade, um quadro luminoso da 

Grande Convertida de Magdala quando da maneira como 

ela se faz apresentar no inconsciente lírico das criaturas, 

encarnadas e/ou desencarnadas, por sua característica 

atual de verdadeiro Anjo Celestial. 

   Entretanto, segundo temos informações de nossos 

Amigos Espirituais da Vida Mais Alta, a valorosa heroína 

de Magdala, também conhecida como a 

, ela, naquela época, absolutamente não tinha 

este corpo físico delicado e poético, mas, sim, uma 

estrutura corporal mais encorpada e um pouco mais 

“cheinha” (risos do Espírito de Chico Xavier!), embora 

mantivesse o seu natural encanto de mulher muito 

atraente, e profundamente sensível. 
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   De mim mesmo, que sou absolutamente insignificante 

diante da sua ternura e do seu natural encanto..., 

atualmente, lhe percebo com a energia das mais felizes 

e mais generosas madonas celestiais. 

   Positivamente, posso atestar pelas minhas humildes 

faculdades psíquicas, que, ela, a minha encantadora 

Senhora M., ao tempo de Maria de Madalena (como 

também fora conhecida), tem, praticamente, a mesma 

estrutura óssea e corporal da sua experiência 

venturosa ao lado do Mestre e Senhor. 

   Há poucos instantes, logo após eu ter escrito as 

palavras acima, que ainda me levaram às lágrimas de 

alegria e emoção, sai do meu Lar e fui tomar um pouco 

de ar puro lá fora, sob as árvores que temos no 

estacionamento do singelo condomínio onde moro 

atualmente em Salvador/BA, quando, para a minha 

grata felicidade, eu vi correr na minha direção uma linda 

menina de seus aproximados 9-10 anos, filha de uma 

querida amiga espírita que também reside no mesmo 

condomínio que eu, quando, inesperadamente para 

mim, ela me “gritou” pelo nome (Vivaldo!) e sorridente 

como um pequeno anjo de Deus veio me abraçar, 

quando, neste exato instante, 

, sim, havia acabado de ver 

(lucidamente!) o seu coração (a sua bomba cardíaca – 

perdoe-me a precisão fisiológica, mas é inevitável, em 

decorrência do fato mediúnico-científico, embora a 

ternura e o encanto do momento!) perispiritual sair, ou 

antes, se desalojar de dentro do seu próprio peito físico, 

onde deveria estar devidamente escondido contra as 
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ações inferiores do submundo astral, ou da natureza 

psíquica do ambiente material, e praticamente flutuar 

bem na minha frente, embora ligado à sua intimidade 

torácica por fios delicadíssimos de natureza magnética e 

transcendental. 

   O certo, é que imediatamente, ao notar toda a situação 

maravilhosa, e a sua alegria (para mim, muito inusitada, 

pois raramente lhe vejo ou vejo sua mãezinha querida, 

embora saiba que a pequena-criança gosta de mim!), 

partir em sua direção e lhe dei um abraço com a ternura 

que lhe devia naquele momento, evidentemente, e 

embora vivendo a grande emoção daquela situação mais 

que santificada, angelical mesmo, tomando o devido 

cuidado para não lhe machucar o próprio “coração” 

(espiritual) alegre e ainda infantil, que para mim se 

apresentou com toda a solidez que permitia o fenômeno 

de pura beleza espiritual.  

   Não posso deixar de explicar que estas ocorrências do 

mundo parafísico, ou Oculto, me são possíveis observar 

pela clarividência, e ainda sentir, por conta de minha 

faculdade de efeitos físicos, o que me torna os fluidos 

diversos do Mundo Espiritual, para mim mesmo, tão 

sólidos quanto qualquer elemento da natureza 

material planetária. 

   Esta ocorrência, muito espontânea, produzida pelos 

Agentes Espirituais que me acompanha, traz, em sua 

intimidade, a natural explicação para as observações 

mediúnicas que acabei de relatar acima sobre a natureza 

emocional e sentimental de minha querida Senhora M., 

fazendo-nos compreender que, para determinados 

médiuns, o mundo íntimo das criaturas encarnadas, e 
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mesmo o das desencarnadas, se torna, às vezes, 

completamente devassável. 

   Posso assegurar, a cada um em particular, que este foi 

mais um grande “milagre” de Deus em minha acanhada 

vida mediúnica! 

___________________ 
 

 “Quais os limites da encarnação?  

R: A bem dizer, a encarnação carece de limites 

precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o 

envoltório que constitui o corpo do Espírito, dado que a 

materialidade desse envoltório diminui à proporção que 

o Espírito se purifica.”  

– São Luis 

(Allan Kardec, “O Evangelho Segundo o Espiritismo”, Capítulo IV 

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

pela Editora da FEB). 

___________________ 
    

   Muita luz para todos e todas. 
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Um dos Espíritos de Luz que Orientaram os 

Trabalhos Mediúnicos de Chico Xavier. 
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Apresentação # 16: A Benfeitora 
___________________ 

 

Um Fantástico Caso                                                                                           

de Comprovação Reencarnatória:                                                

Maria de Madalena (Magdala) x Senhora M. 

    

   No desenrolar da produção deste Complemento 

Especial sobre as Vidas Sucessivas da Senhora 

M. (como consta da obra original: “As Vidas da 

Senhora M.”, que foi somente recepcionada 

psiquicamente pelo Vivaldo para que, ele mesmo, 

pudesse lhe entregar), nem ela e nem amado Vivaldo 

imaginavam do quadro surpreendente que viriam a 

tomar parte neste momento, como um Verdadeiro 

Presente dos Céus, com a finalidade de embutir nos 

seus corações, e de maneira mais que definitiva, que 

os seus Guias Espirituais, 

, estão atentos aos seus passos sobre a face 

do Mundo Material (a 5ª. Esfera), por exemplo, 

embora eles tenham toda a liberdade (ou quase toda! 

– risos da Benfeitora!) de trilhar pelos caminhos que 

mais lhes aprouver, embora estejam, um e o outro, 

sendo conduzidos por uma espécie de vácuo 

Interdimensional, que, acima de tudo, lhes 

direcionam os sentidos para Mais Alto, e sempre para 

Mais Alto, embora uma ou outra mancada que deem 
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ou já tenham dado no decorrer do percurso... – Risos 

novamente da grande Benfeitora Veneranda!).  

_________________ 
 

 

___________________ 
 

   Se formos consultar a nota do médium, que foi 

apresentada um pouco mais atrás, e como consta da 

obra original, na qual ele, Vivaldo, dá uma “imagem” 

perfeita de como realmente teria sido as feições 

físicas, até faciais, da venerável Santa Madalena, 

veremos que se “incorpora” perfeitamente com este 

desenho gráfico, digitalizado a partir das estruturas 

ósseas do crânio da querida Santa que se encontram 

na França (de São Luis IX!!!... Seria, isto, uma mera 

coincidência?!...), sob a proteção da Igreja de Roma. 

   Sim, positivamente, trata-se do crânio real da 

grande Mensageira de Magdala, entretanto devemos 

afirmar que a imagem como foi apresentada na 
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reportagem do programa “Fantástico” (TV Globo), 

do domingo, dia 19 de julho de 2015, trata-se de um 

apanhado eletrônico, com certos enchimentos visuais 

caracterizados em sua intimidade, e em seu conjunto 

arquitetônico, por um “q” de santidade, podemos 

assegurar que muito distante da personalidade real, 

e mesmo estrutural, de suas feições faciais.  

   Isso, como se os sábios técnicos da Informática, 

na importantíssima área da computação visual, 

estivessem tentando esconder algo da “mulher-

sedutora” e visualmente atraente que fora, em 

verdade, a antiga personagem , e 

dessa maneira dando uma nova roupagem (ou uma 

espécie de preenchimento lírico!) à sua figura, como 

se, desta vez, desejassem, em verdade, santificar 

um corpo feminino, unicamente, pela força da atual  

Tecnologia terrena. 

   Na verdade, se os seus hábeis técnicos não 

tivessem feito este (comprometedor) serviço de 

“maquiagem”, mesmo que, cremos, sem maldade, 

enfim, de uma maneira quase infantil, podemos 

assim nos expressar, praticamente teriam visto os 

seus esforços irem por água abaixo (risos), haja vista 

terem sido impedidos, ‘por algumas forças ocultas’, 

de efetuarem e/ou de realizarem esta façanha, quase 

intestinal. 

   Vocês acreditam na gente ?!... Aliás, não temos 

qualquer intenção de mentir, sequer a de brincar com 

estas coisas?!!... 
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___________________ 
 

 

   Esta fotografia acima de M., tirada em de 2015, trata-se de uma imagem 

quase que fiel de sua encarnação passada, como a 

, a primeira das mulheres que seguiam os santos passos do Senhor, 

a lhe ver ressuscitado após a passagem ingrata do Golgota. 
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   ___________________ 
 

   Vejamos agora os números surpreendentes que 

estão entranhados no conjunto do serviço 

inapreciável realizado pela reportagem da 

conceituada rede de televisão brasileira: Rede Globo, 

que fará os mais cépticos materialistas se rederem, 

em definitivo, aos argumentos reencarnacionistas 

trazidos ao plano dos mortais pela ferramenta da 

Mediunidade Santa, e por intermédio de um Santo, o 

querido Rei Luis IX de França, reencarnado na figura 

amorosa de nosso mensageiro Vivaldo P. S. Filho: 

   Construamos o nosso Esquema-CHAVE a partir 

dos dados oficiais que foram postados no site da TV 

Globo... (O Portal G1: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/07/brasileiros-

reconstituem-rosto-que-seria-de-santa-maria-madalena.html). 

- Duração da reportagem do Programa “Fantástico” 

(da TV Globo): 00:09:05.  

   Se somarmos o # 9 + 5 = 14.  

   Vejamos, em Lucas, (a reencarnação passada de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), o seu Capítulo 1, 

versículo 4:  

“Para que confirmes a segurança das 

palavras a respeito das quais fostes 

instruído.” 

   Aqui, já começamos o estudo Bíblico-matemático 

da maneira mais sugestiva possível, quando neste 

SINAL o marcaria o conjunto 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/07/brasileiros-reconstituem-rosto-que-seria-de-santa-maria-madalena.html
http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/07/brasileiros-reconstituem-rosto-que-seria-de-santa-maria-madalena.html


                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 69 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

de Revelações que haveriam de dar 

Bíblia Sagrada, 

quanto nas obras de Allan Kardec e nas de Chico 

Xavier, por exemplo, como está sendo devidamente 

realizado por Vivaldo P. S. Filho/São Luis IX, ele 

mesmo, embora a gente saiba que os Capítulos e os 

versículos da Bíblia (o Antigo e o Novo Testamentos) 

tenham sido adicionados somente mais tarde, bem 

mais tarde, pela inteligência arrojada e intuitiva de 

Gutenberg, o Pai da Imprensa, que foi por sua vez foi 

a reencarnação de São Jerônimo. 

 

Segundo o Amigo Espiritual Hernani G. Andrade, a 

informação aparentemente duvidosa, quase em 

forma de lenda, de como foram escolhidos os 

quatro (4) Evangelhos canônicos por São Jerônimo, 

é absolutamente verídica, tendo em vista o valoroso 

paroquiano ter sido também um poderoso médium 

de efeitos físicos (reencarnado mais tarde como 

Gutenberg, o pai da Imprensa).  

Para um estudo, mesmo que sintético, a respeito do 

assunto, poderão todos e todas consultar a obra: 

“DIÁLOGOS COM HERNANI GUIMARÃES 

ANDRADE”, pela Editora Didier, 2011. 

Extrato da obra São Luis IX, de Autoria Espiritual de Rafael A. Ranieri. 

   E isto, é verdadeiramente: Fantástico! 
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   Mas, verifiquemos os dados & fatos por meio deste 

prisma... 

___________________ 

“Para que confirmes a segurança das 

palavras a respeito das quais fostes 

instruído.” 

(O Novo testamento, pela tradução do original em grego 

por Haroldo Dutra Dias, à pág. 249, 1ª. Edição,                              

pela Editora da CEI, 2010).                                    

___________________ 

   Levando em consideração que a gente, a depender 

do caso, vamos lidando com as palavras-chaves, 

não é mesmo?!... 
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- A Palavra... palavras, que numa contagem de 

ida, cai na palavra de # 7. 

   Temos o Capítulo de # 1..., em São Lucas, e este 

# 7, da ida, que podemos deduzir como o # 17. 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX/José do Egito). 

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

P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

_____________ 

   E mais... 

- A Palavra... palavras, que numa contagem de 

volta, cai na palavra de # 7. 

   Temos o versículo de # 1..., em São Lucas, e 

este # 7, da volta, que podemos deduzir como o # 

17. 

- 10: O dia (10) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX/José do Egito). 

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

P. S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 

_____________ 

   Em ambos os casos-Chaves, temos os elementos 

(#) que dizem respeito à atual reencarnação de São 

Luis IX, dando um charme todo Cristão ao Esquema 

de para esta 

primeira passagem de São Lucas!!... 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 

 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 76 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

   Mas, devemos seguir adiante... 

   Da seguinte maneira: 

   - O esqueleto da cabeça de Maria de Magadala, 

em posse da Igreja Católica, apresenta feições, ou 

características, de uma mulher madura com cerca de 

cinquenta e um (51) anos.  

   Pois bem: Exatamente, a idade (51 anos) que 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX/São Lucas) acabou 

de completar, no último dia 10 de julho (7) de 2015, 

não é isso?!... 

   Muito curioso isto, vocês não acham?! 

- 51 (de Madalena) + 51 (de Vivaldo) = 102.  

   Agora, vejamos em Lucas, no seu Capítulo de 

# 10, no versículo de # 2:  

___________________ 

“E dizia-lhes: A colheita é grande, mas os 

trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao 

Senhor da colheita para que envie 

trabalhadores para sua colheita.” 

(O Novo testamento, pela tradução do original em grego 

por Haroldo Dutra Dias, à pág. 306, 1ª. Edição,                              

pela Editora da CEI, 2010).                                    

___________________ 

   Vejamos que aqui, neste episódio, Lucas informa-

nos da intenção de Jesus Cristo enviar (pela 

reencarnação?!... – risos da benfeitora Veneranda...) 
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mais trabalhadores para a (Sua) colheita do trigo 

abençoado de homens e de mulheres, de Espíritos à 

Caminho da Grande Luz! 

   Mas, como temos verificado a todo instante, 

estamos lidando com Códigos Evangélicos Secretos, 

mesmo que por um prisma todo particular, então 

precisamos ver pela ótica dos Espíritos de Luz que 

providenciaram isso tudo para o Plano Material!! 

 

___________________ 

“E dizia-lhes: A colheita é grande, mas os 

trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao 

Senhor da colheita para que envie 

trabalhadores para sua colheita.” 

(O Novo testamento, pela tradução do original em grego 

por Haroldo Dutra Dias, à pág. 306, 1ª. Edição,                              

pela Editora da CEI, 2010).                                    

___________________ 
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- A Palavra... envie, que sugere uma pessoa que 

vai ou deverá chegar e/ou voltar, que tem tudo a ver 

com o nosso Esquema de Sinais & Códigos, que numa 

contagem de ida, cai na palavra de # 20. 

   Temos o Capítulo de # 10..., em São Lucas, e 

este # 20, da ida, que podemos deduzir como o # 

30. 

   Entretanto, precisamos ajustar as coisas para que 

a gente possa lhe apreender pelo valor real... 

   Não é isso?!... 

- A Palavra... envie, que sugere uma pessoa que 

vai ou deverá chegar e/ou voltar, que tem tudo a ver 

com o nosso Esquema de Sinais & Códigos, que numa 

contagem de volta, cai na palavra de # 5. 

   Temos o versículo de # 2..., em São Lucas, e 

este # 5, da volta, que podemos deduzir como o # 

7. 

_____________ 

   Podemos deduzir como os #... 3 (0) ... & 7... 

- 10 (dos # 3 + 7): O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX/Lucas). 

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

P. S. Filho (São Luis IX/Lucas). 

_____________ 
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   O simbolismo é perfeito. 

   Se bem que ainda temos... 

- 10 + 2 (do # 102 de um pouco mais acima) = 12. 

Exatamente, sugere o ano de 1200 d.C., quando o 

Papa Bonifácio aceita este específico crânio como 

sendo original & autêntico, como pertencente à 

. 

   Até aqui, vemos a situação se apresentar como 

um formoso milagre aos nossos olhos e aos sentidos 

espirituais. 

   A imagem digital de Maria Madalena, preparada 

pelos técnicos da Computação, segundo eles, 

corresponde aos 20-22 anos de idade da grande 

convertida de Magdala.  

   Pois bem: 2 + 2 + 2 = 6.  

   Quando este número final seis (6), se apresenta 

da seguinte maneira:  

   Este é o exato mês (6) de junho (dia 24 de junho 

(6) de 2015), no qual eles, a Sra. M. & Vivaldo, se 

reencontram, em definitivo, nesta atual encarnação, 

passando a manterem uma relação de amizade e de 

respeito cristão, pela Internet (Facebook).  

   Quando: 2 + 4 (do 24 acima!!) = 6. 

   Quanta beleza, e quanto lirismo Evangélico, vocês 

não concordam comigo?!...  
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Maria Madalena, também chamada Magdala!  

Mulher forte e muito romântica, de natureza 

profundamente extrovertida e jovial, capaz de abarcar o 

mundo inteiro pelo seu sorriso alegre, meigo e cativante.  

Nunca vi um Espírito mais formoso... 

Encantadora, e cheia de vida, embora, de alma opressa 

pela angústia de ter nascido no cativeiro das paixões 

humanas. 

Se era ruiva ou morena, branca, ou ligeiramente parda, 

que importa?!... 

Vemos nela, a rainha da beleza espiritual. 

Mil faces lhe descortinam a imagem meiga e suave, 

rica dos mais significativos adjetivos da feminilidade 

humana, 

Porém, carregada de prantos e mil lágrimas, todas 

orvalhadas pelo encontro consigo mesma... 
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E que, diante do calvário insano, pediu ao seu Mestre, de 

joelhos em chamas, e de coração oprimido, que lhe desse 

a glória da Luz... 

Pela benção de uma Cruz!  

 

– Espírito 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                                               

(Salvador/BA, 20 de julho de 2015) 

   Nota do médium: Segundo os meus Benfeitores da 

Vida Maior, o grande apóstolo baiano do Espiritismo, 

Leopoldo Machado, ao tempo do Cristo, fora o velho 

Simeão, o homem bom de Jerusalém (Lucas 2:25).  

http://4.bp.blogspot.com/-3x9k_ZSOOCU/UqtKw-s9jkI/AAAAAAAAA0Y/ad9eMqNwUBA/s1600/Leopoldo_Machado.JPG
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  _____________ 

   Precisamos estar lembrados de que o memorável 

texto elaborado pelo Espírito Humberto de Campos, 

e inserido na sua bela obra: “Boa Nova” (por Chico 

Xavier/FEB, 1ª. edição: do ano de 1941), sobre Maria 

de Magdala, aparece no exato Capítulo 20.  

   Como se ele estivesse nos sugerindo a VOLTA 

desta inesquecível missionária no século XX, assim 

como veio realmente a acorrer, já na personalidade 

transitória de Senhora M. (numa 

como as grandes médiuns 

Kathleen Goligher/Elizabeth d´Espérance), no 

ano de 1968, quatro (4) anos após o nascimento 

de sua Alma Eterna, Vivaldo P. S. Filho, no ano de 

1964. 

   Por outro lado, é de suprema importância deixar 

evidenciado que o específico exemplar do magnífico 

livro “Boa Nova”, que Vivaldo faz uso no momento, 

e que integra a sua coleção completa da Série de 

Humberto de Campos (por Chico Xavier/FEB), é o 

da 3ª. edição especial – 2ª. Reimpressão, do ano 

de 2008, que apresenta este Capítulo de # 20, 

Maria de Magdala, na exata página de # 161.  

   Quando: 1 + 6 + 1 = 8. 

   E que, imediatamente, nos direciona para o exato 

Capítulo de # 8, de , que haverá de 

merecer uma atenção toda especial do leitor e leitora, 

da seguinte maneira...  
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_____________ 

   - , 

DO EVANGELHO DE SÃO LUCAS... Onde ela, Senhora 

M., na personalidade anterior de Maria de Magadala, 

aparece em primeiríssimo plano, antes de Joana de Cuza e 

de Suzana, as três (3) mulheres citadas nominalmente pelo 

querido Evangelista. (Em Lucas 8: 1-3).  

 

   E será que os irmãos e irmãs já pegaram a coisa 

toda pelo ar?!... – Risos... 

   Sim, porque se a gente esteve se dedicado com 

exclusividade à atual reencarnação de São Luis IX, 

como Vivaldo, a partir daqui, ou por aqui, vamos ter 

o seguinte Esquema-CHAVE..., em tons de formoso 

Cristianismo... 
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Em Lucas 8: 1-3. 

   Que pode-se facilmente ser deduzido da seguinte 

maneira... 

- 4 (dos # 1 + 3): Temos 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). 

- E os # 1... & 3, temos: O exato século XIII (13), 

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

__________________ 

   A situação-chave volta a se manifestar de uma 

maneira que não fica espaço para que a gente tenha 

dúvidas, até porque os dados & fatos: Numéricos, 

Literários & Editoriais, surgem de forma sempre 

consequente & universal, repetitivamente, deixando-

nos emocionalmente embriagados, tamanha a doce 

natureza das Revelações!! 

__________________ 
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      ________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há 

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

é obra do homem e a vossa razão responderá.” 

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

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

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

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

Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                        

________________ 

   Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a 

formação primária a uma combinação fortuita da 

matéria, ou, por outra, ao acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode 

considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, 

que é o acaso? Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia 

combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, 

revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao 

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

produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso 

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

(Os grifos são meus). 

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                                      

_______________ 
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_________________ 

 

_________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                          
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004). 

_________________    
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      Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: Numérico, Literário 

& Editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 88 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

 
 

 

E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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   Melhor do que estes fatos & dados matemáticos, 

só mesmo a gente pedindo à venerável 

 que se materialize diante dos nossos 

olhos, ainda muito incrédulos, por algum fenômeno 

maravilhoso de transfiguração, isto, mediante a 

combinação dos seus abundantes fluídos sexuais com 

os de sua querida Alma Gêmea, Vivaldo, que trazem, 

em si mesmos, uma série de reagentes psíquicos da 

de seus belos Espíritos, 

carregados de encanto e ternura sentimental. (Risos 

da benfeitora espiritual! – eu creio que pelo fato de 

na maioria das vezes eu mesmo vir a me sentir 

exageradamente constrangido por esta sua tamanha 

consideração à minha atrasada figura, moralmente e 

intelectualmente falado, enfim, da parte dos meus 

próprios Guias, Mentores, & Amigos Espirituais, de 

uma maneira geral, é que eles e elas não se cansam 

de me contagiar o próprio coração com as suas 

palavras de sincero carinho e profundo amor à minha 

alma combalida!...). 

    

Veneranda (Espírito)                                           

Vivaldo P. S. Filho (Médium)                             

(Salvador/BA, 20 de julho de 2015) 
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   Nota do médium: Hoje, dia 20/07/2015, foi feito o 

anúncio oficial dos ganhadores da 

, como foi transmitido pelo “Jornal 

Nacional”, da Rede Globo de Televisão. 

________________ 
 

Ex-interno da Fundação Casa é premiado na Olimpíada 

de Matemática 

20/07/2015 07h57 - Atualizado em 20/07/2015 13h55 

Adolescente cumpriu medida sócioeducativa durante um 

ano e sete meses. 

Cerimônia de premiação da Obmep 2014 acontece nesta 

segunda no Rio. 

O Teatro Municipal do Rio recebe na tarde desta segunda-

feira (20) a cerimônia de premiação da 10ª Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), 

com a presença do matemático Artur Ávila, o brasileiro 

vencedor da Medalha Fields, considerada o "Nobel 

da Matemática".  

No total, participaram 18 milhões de estudantes: 6.500 

ganharam medalha e 46.200, uma menção honrosa. Neste 

último grupo estão 37 adolescentes que cumpriam medida 

socioeducativa no Brasil. 

Fonte: http://www.globo.com/busca/?q=Premio+de+Matematica  

________________ 
 

   Não creio que haja codições para qualquer um de nós 

escapar da cofiança destas Informações-chaves, até 

porque tudo vem sendo apresetado por meio de uma 

uma universalidade que, sem dúvida, deixa a gente 

sem fôlego!! 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/08/pesquisador-brasileiro-ganha-premio-equivalente-nobel-de-matematica.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/08/pesquisador-brasileiro-ganha-premio-equivalente-nobel-de-matematica.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/08/pesquisador-brasileiro-ganha-premio-equivalente-nobel-de-matematica.html
http://www.globo.com/busca/?q=Premio+de+Matematica
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_________________ 

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

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

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

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

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

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

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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São Tomé (ou Tomás) Apóstolo foi um dos 
doze apóstolos originalmente escolhidos por Jesus, segundo 

os Evangelhos sinóticos (Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15) e 
os Atos dos apóstolos, havendo pouco registro além. 

 

Tomé, o Apóstolo – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelhos_sin%C3%B3ticos
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Mateus/X#10:3
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Marcos/III#3:18
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Lucas/VI#6:15
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_dos_ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A9,_o_Ap%C3%B3stolo
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Apresentação # 17: Um Apóstolo 
___________________ 

 

No Vasto Campo da Versatilidade 

Psíquica: O que vale mesmo é a 
Originalidade do Espírito,                                       

todo Imortal e sempre ‘Múltiplo’! 
 
 

   Se já te consagras a uma existência plena de luz 

e de alegria, sem confusão alguma comtigo mesmo, 

sem qualquer preocupação com a vida alheia, a não 

ser aquele tipo de preoculpação que lhe leve a 

adentrar o lar de um aflito qualquer para que possas 

lhe entregar o óbulo do teu próprio socorro e auxílio, 

ora sempre, caro amigo e estimada amiga, ora a cada 

instante da tua tragetória terrena... 
 

Não foi ao acaso, abolutamente que não, que 

Jesus Cristo, o nosso Mestre e Guia Planetário, nos 

recomendou o “Vigiai e o Orai” sem cessar!... 
 
 

Já compreendia Ele, desde o nascimento do Mundo, 

que muitos de seus irmãos e irmãs pequeninos, que 

somos todos nós uns diante dos outros, haveriam de 

ter tribulações, estresses, e confusões... 
 

Afinal, num mundo de provas e expiações como o 

nosso, em processo embrionário de Evolução, 

não poderíamos encontrar outra coisa, senão muita 

“paixão”!... 
 

Mas, que nada, disseram alguns!...., afirmando-se 

grandes diante de Deus, ou quem sabe até se crendo 

maior do que Ele!... 
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Porém, alguns, dentre eles, o nosso General, o 

nosso Rei, que também foi Governador, e ainda: foi 

Frei!..., tomou as rédeas de seu próprio curso..., 

crivou-se de balas, espadas, e até alguns infortúnios 

morais (Oh! Padre, Carlos!... risos...)... 
 

Mas, o certo mesmo é que tirou da bainha, toda 

iluminada pelo amor ao Cristo, o sabre venturoso da 

fé e da devoção, confiando na Providencia Divina a 

sua própria Alma Eterna... 
 

Julgando-se um rei?...  
 

Mas, mas que rei?!..., pergutava-se ele meio que 

atordoado... 
 

 
 

Um rei somente na expressão do romance, do 

coração que vibra intensamente e de uma maneira 

verdadeira, desde o seu nascimento, pela sua Alma 

Bela, crendo fielmente no Pai, que, mais cedo ou 

mais tarde, terá, finalnente, em seus próprios 

braços: A Alma Gêma, a Sehora A. 

 

Alma Eros (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 09 de agosto de 2015, às 07hs07min) 
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José com seu irmão Benjamim (filho de Jacob/Raquel): Governador do Egito. 

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

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

personalista, já que, como outrora, só a verdade me guia e impulsiona, indene de 

todas as preocupações pessoais. As essências dessa mesma verdade não as receberão 

talvez como imanentes da minha individualidade sobrevivente; todavia elas constituem 

indefectível lição”. 

– Marcelin Berthelot (Espírito) 

(Chico Xavier, 1935: “Chico Xavier, 70 Anos de Mediunidade”, Carlos A. Baccelli, Didier, 3ª. edição, 2003). 
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   Nota do médium: Antes de tudo, precisamos 

entender que os Espíritos de Luz, dentro de certas 

circunstâncias e limites impostos pela condição moral e 

psíquica de cada um, embora a faculdade mediúnica 

esteja mais alinhada com o grau de força mental do ser 

do que propriamente com a sua elevação espiritual, isto, 

segundo “O Livro dos Médiuns”, de Allan Kardec, 

podem se apresentar física-astalmente com a mesma 

forma corporal que aquela figura marcante do passado 

remoto ou próximo da Terra Material que lhe tenha 

chamado mais a atenção, lhe dado mais prazer, seja pela 

sua índole ou pelo seu caráter, com isso, inclusive, 

dando-lhe condições de se apresentar aos encarnados tal 

qual a figura que mais lhe atrai, ou mesmo que atraia 

aos seres da Terra.  

   Fizemos esta pequena introdução para esclarecer que 

o Espírito Alma Eros fora uma das Entidades Espirituais 

que escreveram mediunicamente por Chico Xavier, e 

como consta da sua primeira obra psicográfica: 

“PARNASO DE ALÉM-TÚMULO”, pela FEB, que, por 

sua vez, tratava-se de um mero pseudônimo utilizado 

pelo Espírito de Tomé, um dos queridos Apóstolos de 

Jesus Cristo (sabemos, inclusive, que São Tomé já se 

encontra reencarnado no Brasil, e faz parte de uma 

classe de servidores do Consolador Prometido, que, a 

rigor, presta a sua Assistência cultural e ética na área 

muito melindrosa, mas também muito venerável, do 

Direito e da Justiça brasileira, que, por sinal, segundo as 

nossas observações clarividentes, e psicométricas, fora 

também a reencarnação do famoso médium português: 

Fernando de Lacerda)... 
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___________________ 
 

   

Frederico Figner (Irmão Jacob) 

___________________ 
 

   Neste nosso comunicado psicográfico, em verdade, 

quem tomou-nos os centros-cerebrais & motores para a 

execução da tarefa singela foi o querido Espírito Irmão 

Jacob (Frederico Figner), o mesmo que Assinou a 

Autoria Espiritual da magnífica obra: “VOLTEI”, pela 

psicografia de Francisco C. Xavier (FEB), quando ele 

mesmo ainda me esclareceu que havia preferido tomar 

este pseudônimo por uma questão emocional, quando, 

ao mesmo tempo, foi magneticamente encoberto pelo 

manto psíquico e luminoso da personalidade poética da 

Alma Eros, inclusive passando a acessar os seus ricos 

arquivos mentais, descortinando para ele, Frederico, 

os mais envolventes testemunhos de fé e de confiança 

no Nosso Pastor Divino, em forma de maravilhosas e 

evolventes imagens transcendentais dos tempos e 

das personagens do recuado Cristianismo nascente, que 
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figuram entre os seus mais veneráveis amigos e irmãos 

de caminhada terrestre. 

   Eu pude, também, testemunhar algumas destas 

magníficas imagens astrais, profundamente impressas 

na roupagem perispíritual de Tomé, ou antes, o nosso 

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

na lembrança Evangélica do:                                                                                        

“DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”                                                                                                                                                                                        

www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Apresentação # 18: O Médium (II) 
 

___________________ 
 

   

_________________ 
 

Quanto ao fato de no passado longincuo da Terra, 

a 5ª. Esfera, por exemplo, eu ter reencarnado como 

José do Egito, cremos que com um atento Estudo 

na obra “SÃO LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), os 

estudiosos e demais interessados pelo valioso tema 

da Reencarnação, quanto no da Mediunidade, 

seguramente que haverão de encontrar uma série 

enorme de evidências-CHAVES que poderão, a rigor, 

lhes deixar um pouco mais “de cabeça quente”, em 

relação a tantas informações reencarnatórias em 

torno de uma única persnalidade espiritual, que é a 

de , aliás, não havendo muito o 

que estranhar, pois na magnífica obra... “VIDA 
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PRETÉRITA E FUTURA” (pela Editora Nordica, em 

1ª. Edição: 1979), o eminente psiquiatra e cientista 

indiano: o Dr. Henendra Nath Banerjee, um dos 

mais renomados pesquisadores da Reencarnação, 

isso em todo o mundo, apresenta um caso muito 

interessante no qual uma única pessoa se recordava 

de, pelo menos, dez (10) vidas passadas, tudo muito 

bem documentado por ele mesmo. 
 

Seria possível retirarmos mais alguma evidência 

em forma de calculos & números de dentro da obra 

que o Irmão Frederico Figner (o Irmão Jacob) 

enviou pelas faculdades santificadas de Chico Xavier, 

“VOLTEI”, pela FEB, que nos fizesse compreender, 

em definitivo, que os Agentes Espirituais da Terceira 

Revelação, por assim dizer, estão, e/ou sempre 

estiveram, entranhados (mesmo que de maneira 

muito “estranha”! – risos dos nossos Benfeitores 

Espirituais...) na prudução Literária do nosso Plano 

Material, por exemplo, seja ela religiosa, filosofica 

e/ou científica, desde a primeira nota da grafia 

humana, passando de uma maneira toda especial 

pelos DEZ (10) MANDAMENTOS com Moisés no 

Monte Sinai, e claro que também pela vida 

Messianica do Divino Amigo, até o tão aguardado 

e grande Advento da Terceira Revelação Divina no 

Espiritismo, particularmente, já que a vida sempre 

haverá de se escorrer de maneira ininterrupta, seja 

no solo abençoado e ao mesmo tempo devastador do 

Planeta Material, pelo menos para aqueles que ainda 

não nutre, em si mesmos, uma vida moral mais 

adequada com os princípios de dignidade humana e 

que, em certa medida, já fazem parte dos principais 

“códigos” juridicos da Terra, ou em outros Planetas 

dos Infinitos Universos de Deus?!... 
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___________________ 

 

Tomemos, então, de um exemplar que guardo 

comigo há alguns anos e que comprei sem qualquer 

ciência do que haveria de ocorrer comigo no que se 

refere aos fatos impressionantes das minhas Vidas 

Sucessivas, ou algumas delas, do Livro... “VOLTEI”, 

23ª. edição, ano 2003.  
 

Façamos uma breve conta: 23 + 23 = 46.  
 

Quando: 4 + 6 = 10.  
 

Temos, aqui, a representação simbolica & perfeita 

de OS DEZ (10) MANDAMENTOS.  
 

Enfim, nada mais simbolico e mais representatvo 

para este nosso Estudo. 
___________________ 

 
 

Mas, se formos inverter os dois # acima (de 46), 

para 64.  
 

- O exato ano (1964) do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX/José do Egito). 
___________________ 
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Sigamos agora para a Apresentação: à pág. 11, 

escrita pelo próprio Irmão Jacob (Frederico Figner), 

por Chico Xavier, A luta continua: 
 

 
 

- A pálavra: calcular, à pagina de # 11, a partir 

de uma contagem de ida, levando em consideração 

apenas este primeiro paragrafo, cai na palavra de 

#: 31. 
__________  

 

- A pálavra: calcular, à pagina de # 11, a partir 

de uma contagem de volta, dessa vez levando em 

consideração apenas este primeiro paragrafo, cai 

na palavra de #: 7.  
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   Não há como fugir de tamanho desfecho-CHAVE, 

pelos seguintes fatos & dados..., até porque esta 

específica palavra-chave tem tudo a ver com a nossa 

proposta de Investigação pela Decodificação Espírita, 

ou não tem?!... – Risos... 
 

- 4 (dos # 1 + 3): Temos o exato mês (4) de abril 

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

- 8 (dos # 1 + 7): O exato mês (8) de agosto da 

morte de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- E nos # 1... & 3, temos: O século XIII (13), do 

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

__________________ 

   A situação-chave volta a se manifestar de uma 

maneira que não fica espaço para que a gente tenha 

dúvidas, até porque os dados & fatos: Numéricos, 

Literários & Editoriais, surgem de forma sempre 

consequente & universal, repetitivamente, deixando-

nos emocionalmente embriagados, tamanha a doce 

natureza das Revelações!! 

__________________ 
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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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   E estes # que foram encontrados, 7 & 31, não 

representam o # 11, pelos # 7 + 3 + 1, desta 

específica página em Estudo?!..., ou seja, a da sua 

Apresentação!! 
__________________ 

 

   Mas, se a gente for fazer um pouco diferente, da 

seguinte maneira...  

 

- 7 (volta) + 31 (ida) + 11 (este é o # da página 

em Estudo) = 49. 
 

   Pois bem, vocês todos estão lembrados do 

Esquema-CHAVE que tivemos um pouco antes, a 

partir dos dados do Livro... “VOLTEI”, em sua 23ª. 

edição, ano 2003 ?!... 
___________________ 

  
 

O resultado não foi o # 46, e a partir dai o # 10, 

como a representação simbolica & perfeita de OS 

DEZ (10) MANDAMENTOS. 
 

___________________ 
 

   Temos agora o # 46, que uma vez sendo feito os 

devidos arrajos-chaves, 4... & 6 (o # encontrado a 

partir da conversão-chave do # 9, pelos motivos que 

nós já conhecemos de Livros anteriores!!), quando 

teremos de volta o # 46, e a partir dai o # 10, como 

a representação simbolica & perfeita de OS DEZ 

(10) MANDAMENTOS. 
___________________ 

 

CONTRA FATOS & DADOS                                    

NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
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___________________ 
 

 
 

Uma cena de “OS DEZ MANDAMENTOS”, obra classica de 

Hollywoody (Um filme de Cecil B. DeMille com Charlton 
Heston, Yul Brynner, dentre outros grades astros), uma 

referência perfeita à atual missão espiritual de Vivaldo P. S. 
Filho (São Luis IX), pois, este foi o primeiro encontro dele, o de 

Vivaldo, com o Cinema, e a Arte cinematografica de uma 
maneira geral, ainda quando muito criança, por volta dos 4-5 

de idade desta sua atual reencarnação. 
___________________ 

 

   Notemos que, ainda aqui, na passagem de meus 

4-5 anos de idade (4 + 5 = 9), vemos se apresentar 

o enigmático # 9, que corresponde à Nona (9ª.) 
Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou 
Cultural e Ciência), onde são acolhidos os Espíritos 

vitoriosos, que no Plano Material (5ª. Esfera), ou nas 

suas diversificadas Dimensões Astrais (que também 

são a Terra!), cumpriram, dentro de suas forças e 

naturais limitações pessoais, com as suas obrigações 

e as suas tarefas no seio da comunidade em que 

viveram, isto, pelo amor e pela devoção: às Artes, à 

Cultura, à Ciência, e à Politica, também... 
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___________________ 
 

 
 

Cena de OS DEZ MANDAMENTOS, da consagrada versão de 1956. 
 

   Não podemos perder de vista, que, aqui, estamos 

realizando uma garimpagem espiritual a partir dos 

deixados em forma de códigos 

secretos na obra... “VOLTEI”, do Espírito Irmão 

Jacob (por /pela Editora da FEB), que 

acaba desaguando (matemeticamente-CHAVE) em 

um outro épico, somente que da Cinematografia de 

Hollywoody, USA, que está em perfeito sincronismo 

com as tarefas de (Vivaldo P. S. Filho), 

e a Lei Maior de Deus: OS DEZ MANDAMENTOS, 

pois, todo o esquema aritimetico originalmente 

montado pelos Espíritos Superiores, desde o princípio 

da Organização Terrestre, e que se destaca de 

maneira surpreendente na Bíblia Sabgrada, como 

nas obras da Terceira Revelação Divina (em Allan 

Kardec e em Fracisco C. Xavier), vemos está 

fundamentado na racionalidade como na lógica da 

Matematica, tendo como o apoio neste episódio 

milagroso de Desvendamento, ou Decodificação, o 

auxílio poderoso da 
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, colocada à nossa disposição pelos próprios 

Espíritos Superiores do Espíritismo, que retornaram 

para nos descortinar, pelo menos numa parte, os 

Grandes Mistérios da Reencarnação Programada & 

Múltipla, e como se deu o Advento do Cristo, com 

os consequentes desdobramentos, como poderemos 

verificar nas demais obras do Bons Espíritos, por 

nosso próprio intermédio. 
 

   

            Anne Baxter                    Yvonne De Carlo 

 

 

     
 

                                                            Yul Briynner 
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   Aproveitemos estes últimos momentos de Estudo, 

e claro que procurando, também, sintetisar a nossa 

Apresetação do Médium (II), verificando mais 

algumas rápidas equações, isso, naturalmente sob a 

cuidadosa Assistencia de nosso querido benfeitor 

André Luiz, que está ao nosso lado comandando as 

nossas humildes faculdades psicográficas e de 

visualização mediúnica, pois se é certo que eu estou 

me inteirando dos fatos pela Intuição, também me 

apresento aqui na condição de singela cobaia 

nas mãos de meus muito amoráveis Instritores 

Espirituais, que arremetem sobre as telas sensíveis 

de minha retina astral uma série de imagens (ora 

visuais, ora intuitivas!) que me levam a apreender o 

que eles e elas desejam me informar, sem que eu 

cause maiores desconfortos às suas naturezas muito 

sensíveis, por conta da minha enorme pequenez 

moral. 
 

   Pois então:  
 

   Do ano (de 1956) do lançamento do filme em 

análise, e que, no entendimento dos estudiosos da 

cinematografia mundial, continua sendo o mais fiel 

serviço artistico da Setima Arte, sobre esta específica 

passagem bibílica, para este ano (de 2015), que 

estamos entregando, ou antes, concluindo a 

psicografia desta obra ( a 10ª. ), “LUZ A FRENTE”, 

não nos esquecendo que foi também neste ano (de 

2015) que entregamos todas as demais obras que 

versam sobre a Reencarnação Programada da 
Ramília Real de França, com vistas à Nova 

Genealogia de Jesus Cristo:  
 

- Teremos: 59 anos.  



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 111 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

   Se formos buscar algum  a partir da principal 

obra do Espiritismo, “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, de Allan Kardec: 
 

- O # 5: CAPÍTULO V – BEM-AVENTURADOS OS 

AFLITOS: Corresponde, exatamente, ao quadro 

especialíssimo de tarefas e de sacrifícios a que foi 

convocado o magnifico povo judeu desde os tempos 

primitivos de nossa civilização humana, obviamente 

que em relação ao judaismo, que na sua 1ª. Versão 

original francesa, do ano de 1864, como consta 

da EDIÇÃO HISTÓRICA BILÍNGUE, pela FEB, do 

ano de 2014, em 1ª. Edição, cai à pág. de # 47..., 

que podemos compreender assim... 
 

- Temos... O exato mês (4) do nascimento de São 

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), e logo em seguida... 

O exato mês (7) do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 
___________________ 

    

   Como verificamos, o sincronismo é de emocionar 

a qualquer um de nós!! 
 

- Quanto ao # 9: Ele nos reporta novamente ao 

impressionante # 9, que representa não apenas a 

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

Cultura e Ciência), da qual se origina A Pleiade de 

Espíritos de Luz que fazem parte da nossa tragetória 

mediúnica, como o exato mês (9) de setembro, do 

ano de 2012, quando Vivaldo P. S. Filho concluiu a 

primeira parte original, a rigor, da sua primeira obra 

psicográfica, “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, 

EM HOMENAGEM AO LIVRO “VOLTEI”, PELO IRMÃO 

JACOB (CHICO XAVIER/FEB). 
___________________ 
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O grande ator norte-americano: Charlton Heston, como Moisés. 
 

   E se formos ver com o carinho que este assunto 

merece, vamos notar o seguinte: 
 

- Em algarismo romano o # 5 é a letra V... A primeira 

letra do nome: VIVALDO... E o # 9, designa o nome 

do REI LUIS IX (9) DE FRANÇA. 
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   Isto, no resultado da soma do tempo levado entre 

1956 (ano do lançamento do filme épico, em sua 2ª. 

Versão de 1956, visto que esta versão marca a 1ª. 

experiência de Vivaldo com o Cinema, que ocorreu 

em meados dos anos de 1960!!) e 2015, este ano 

que marca a entrega psicográfica por parte de 

Vivaldo P. S. Filho das obras que versam sobre 

algumas das suas Vidas Sucessivas. 
 

   Temos aqui, algo surpreendente!  
  ___________________ 

 

   Pois, se formos novamente nos valer de “O 

Evangelho Segundo o Espiritismo”, pois se trata da 

obra máxima da Terceira Revelação, naturalmente 

pelo seu princípio Cristão, a partir do resultado de 14 

(quando somamos: 5 + 9 = 14): 
 

- CAPÍTULO # 1: NÃO VIM DESTRUIR A LEI, As 

três revelações: Moisés, Cristo, Espiritismo. Versa 

naturalmente sobre OS 10 MANDAMENTOS. 
 

- CAPÍTULO # 4: NINGUÉM PODERÁ VER O 

REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO. 

Quando, na INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS (itens 

de # 24 & 25) traz duas exclusivas mensagens do 

Espírito São Luis (Vivaldo P. S. Filho de agora), que 

versam exatamente sobre a Reencarnação. 
   ___________________ 

 

   Porém, somente para descarrego de consciência 

(risos), vejamos o que haveremos de encontrar se 

voltarmos agora para o Capítulo # 5, do Livro de 

Jacob/Chico: na soma de 5 + 9 = 14.  
 

   Quando 1 + 4 = 5, da enigmatica obra de Irmão 

Jacob/Chico Xavier: “VOLTEI”:  
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- Capítulo 5, “DESPEDIDAS” (muito sugestivo, não 

acham amigos leitores?!): A palavra de # 19 (1 + 

9 = 10!!!)..., numa contagem de ida, que aparece 

na sequência do texto original de Jacob, levando 

em conta apenas o primeiro segmento, é a seguinte: 

calcular... 
 

- Capítulo 5, “DESPEDIDAS” (muito sugestivo, não 

acham amigos leitores?!): Já por uma contagem de 

volta, ela cai na palavra de # 6...  
 

   Pois é, meus irmãos, exatamente o que mais tem 

feito os nossos Benfeitores Espirituais por nosso 

singelo intermédio, nos últimos dois anos de tarefas 

psicográficas, quando demos inicio ao Livro 

. 
 

   Quando, vamos deduzir... 
 

- 10 (dos # 1 + 9): O dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7 (dos # 1 + 6): O mês (7) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 
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   _________________ 

 

_________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                          
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004). 

_________________    
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      Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: Numérico, Literário 

& Editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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   Sendo assim, neste momento, pedimos licença aos 

nossos generosos leitores para encerramos a nossa 

pequena Apresentação, embora convidando a todos 

e a todas que continuem na luta, assim como estão 

os nossos Amigos da Vida Maior, procurando, por si 

mesmos, fazer as suas pesquisas e os ses Estudos 

em torno deste empolgante assunto, que é o da 

Reencarnação Programada & Multipla, pois, na Vida 

de Deus: Nada se Esgota, Tudo se Renova e Tudo se 

Multiplica!... 
 

 
 

José do Egito sendo parabenizado pelo faraó do Egito.  
 

   Quanto ao fato de eu ter sido , eu 

creio que este assunto poderá ser um motivo a mais 

de investigação por qualquer um ou uma que tenha 

apreciado o que acabamos de fazer, mesmo que 

muito singelamente... – Risos. 

 

Vivaldo P. S. Filho  

(Salvador/BA, 2015-2021) 
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  ___________________ 
 

Nota do médium em 05/11/2021: 
 

   Não posso negar, que eu ficaria muito feliz se eu 

tivesse codições, físicas e mentais, de dar, pelo menos, 

algum prosseguimento ao que acabamos de realizar 

mais acima, mas, como temos dito, até em respeito ao 

leitor que não aprecia, assim como nós mesmos, a parte 

cientifica do Espiritismo, a não ser por uma maneira 

mais geral, é melhor a gente deixar o Estudo, sobre este 

específico tema, para um outro momento, quem sabe 

até pelas mãos de outro Estudante de Espiritualidade, 

que, mais do que nós mesmos, consiga realizar a bela 

façaha de defiir as coisas, aliás, não será em vão dizer 

mais uma vez, cremos, que para que isso realmete 

venha a acontecer, definindo-lhe os Esquemas, 

especificos e/ou gareais, será de capital importancia que 

entrem em cena os sábios tecnios da Informatica, com 

seus programas de computação que façam a varredura 

(inteligente) das palavras-chaves e dos números-

básicos, por exemplo!!... 
 

                                           
 

O Livro de # 105. 
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   Este Estudo que acabamos de realizar, foi feito a partir 

da 23ª. Edição do “VOLTEI”, de 6/2003, pela FEB, 

mas quem tiver interesse em verificar como se deu um 

outro Estudo, que fizemos a partir de sua rara & 

HISTÓRICA 7ª. Edição, de 11/1979, deverá se dirigir 

para o nosso Livro de # 105, que foi pulicado em meu 

Site Espírita em 09/2019. 
 

   Que Deus seja louvado. 
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Francis Albert Sinatra,[nota 1] (Nova Jersey, 12 de 
dezembro de 1915 — Califórnia, 14 de maio de 1998) mais conhecido pelo 

seu nome artístico, Frank Sinatra, foi 
um cantor, ator e produtor estadunidense, sendo considerado um dos maiores 

artistas de todos os tempos. 
 

Frank Sinatra – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Sinatra#cite_note-4
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_J%C3%A9rsia
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1915
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1998
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canto_(m%C3%BAsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor_cinematogr%C3%A1fico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Sinatra
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Apresentação # 19:  
___________________ 

 

A Justiça Não Tarda e Nem Falha! 
 

   Afinal, quem foi quem disse por ai que estudar “O 

Livro dos Médiuns” era coisa dificil, só fácil mesmo 

de ser realizada pelas mentes mais avantajadas, 

mais carregadas de neurônios?!... 
 

   Não creio que isso seja uma verdade, pelo menos 

não absoluta!!... – Risos... 
 

   Pois, se notarmos a grande quantidade de 

informações chulas, de novidades sem nexo, e as 

incontáveis notícias sobre mortes trágicas, sobre  

escandalos, e outras formas de detrinos mentais, 

que são inumeráveis vezes colocados a disposição 

daqueles e daquelas que, agora, amam mesmo se 

nutrirem deste tipinho de cultura, se é que posso 

chamar isso de Cultura..., com toda a certeza 

verificaremos, que, ao final de um dia inteiro corrido, 

de uma semana inteira de atenção fixa sobre estes 

assuntos, e de um mês todo contado com os nossos 

olhares vidrados nestas ocorrências deprimentes... 
 

   Acreditem, vocês... 
 

   Chegaremos a conclusão, isto ao final de um ano 

de luta aspera contra os obsessores que passamos a 

sintonizar por conta dessa variada gama de agentes 

mentais peçonhentos que  passaram a conviver com 

a gente, em decorrencia de nossa atenção e do nosso 

acolhedor calor físico, de que, no frigir dos ovos, 

poderíamos ter evitado tudo isto, e muito mais!..., se 

só tivéssemos doado aqueles quinze minutinhos de 
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atenção à ele, ao O.L.M., da maneira que André Luiz 

nos recomendou, e da forma pela qual o Chico, o 

querido e amosoro Fracisco C. Xavier, sempre nos 

exemplificou. 
 

   Vejamos bem, meus caros irmãos, não fechemos 

os nosso olhos diante da gruta sombria que está a 

nos aguardar após o decesso fisiológico, pois, se 

estivermos pensando em , não duvidemos, por 

um só minuto, que seja, de que, para muitos de nós, 

o mais certo mesmo será é descer: e descer muito, 

profundamente, caso não tomemos a iniciativa de 

estudar livrimente, mas estudar seriamente! 
 

     
 

   - A Doutrina Espírita é de Amor, fudamentalmente. 
 

   - Mas também é de Instrução. 
 

   Vocês concordam, ou não?!... Risos... 

 

Frank Sinatra  (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 09 de agosto de 2015, às 21hs22min) 
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  ___________________ 
 

Nota do médium em 05/11/2021: 
 

   O querido Frank, tem sido um dos Espíritos da 9ª. 

Esfera que mais tem se aproximado de mim desde que 

me iniciei na psicografia, propriamente dita, sim, porque, 

às vezes, ele me deixa com a impressão de que, além 

dos Outros, ele parece exercer um certo poder mental 

sobre as minhas faculdades psíquicas..., é como se ele 

tivesse um tipo de afinidade especial sobre mim mesmo, 

aliás, que não o tomem por algum Espírito malfeitor do 

astral (risos), pelo fato de ele exercer este tipo de 

fascínio sobre a minha acanhada figura humana, até 

porque os Espíritos se afiam conosco segundo as nossas 

boas ou más intensões, embora muitos deles e delas, do 

Astral Maior, se liguem a gente por piedade mesmo 
(risos), além da condição mediúnica, e si mesma!...  
 

   Seja como for, a sua versatilidade espiritual me 

deixa muito a vontade, para, de minha parte, também 

poder lhe auscultar psiquicamente a própria Alma 

Superior, Amiga, Generosa, e Alegre... 
 

   Que Jesus o ilumine.   
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Yvonne De Carlo, nome artístico de Margaret Yvonne 
Middleton (Vancouver, Colúmbia Britânica, 1 de 

setembro de 1922 — Los Angeles, Califórnia, 8 de janeiro de 2007),                  
foi uma atriz canadense que fez carreira em Hollywood. 

 

Yvonne De Carlo – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vancouver
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%BAmbia_Brit%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1922
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yvonne_De_Carlo
http://1.bp.blogspot.com/-aXxl97dRWCY/TvsGwhbuEwI/AAAAAAAAA7M/K9b0BzpS8OQ/s1600/decarlo_yvonne_lrg.jpg
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Apresentação # 20:  
___________________ 

 

Um Sonho Encatado! 
    

   Meus irmãos e irmãs da existência terrena!  
 

   Que são também os meus queridos amigos do 

Planeta Terra, uns mais do que os outros, claro que 

não porcausa de minha própria vontade, mas porque 

nem sempre econtramos por ai alguém que esteja 

com a vontade real de nos acolher a palavra cristã 

aos próprios anseios, visto que a maioria de vocês 

ainda nutre um gosto muito grande, eu díria até 

perverso, pelas causas e pelas coisas de Mamon, 

enfim, apesar disso, eu não tremo de medo por estar 

aqui diante de vocês como uma garota rebelde, ou 

quase isso (risos), que sempre nutriu a própria vida 

como uma verdadeira aventura, mascarada de uma 

felicidade ilusória, como num perturbador Sonho 

Encantado! 
 

   Também, não goso ainda da felicidade dos herois e 

dos triunfadores do mundo somente pelo fato de ter 

tido , em algumas 

situações, aliás, situações estas que parecem nos 

clamar o próprio Espírito a mais desprendimeto, mas 

que são acotecimetos a vida da gente que, a em da 

verdade, ao aportarmos do Lado de Cá da Vida, faz 

como que nos sintamos com a plenitude dos Anjos, 

como se já estivéssemos marcados pela glória da 

Perfeição!... – Risos... 
 

   Não posso dizer, porém, de caso pensado, que sou 

uma pecadora-revel, não, isso não. 
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   Mas, o que é certo mesmo é que mais cedo ou mais 

tarde poderei retornar ao Plano Físico dos Mortais, 

pelas bençãos de mais uma Reencarnação Mat. 

Programada, que é sempre uma nova oportunidade 
de Aprendermos, confiando , e 

confiando em nós mesmos, para que, numa destas 

ciladas da vida, sim, podem ser cosideradas como 

verdadeiros abismos, não vehamos a derramar mais 

lágriams nos olhos já tristonhos de Jesus... 
 

   - Pois, se Ele é o nosso Verdadeiro Mestre e 

Senhor, também é o Nosso Excelso Executor... 
 

   Quando haverá de executar, em cada um de nós, 

vitoriosos ou derrotados da experiência humana: 
 

  - A pena Suprema da Paz e do Paraíso... 
 

  - Ou a pena medonha dos Infernos, que foram 

criados por nós mesmos. 
 

       
 

   Muita saúde, meus amigos e amigas, se é que isto 

seja possível, pela vida de escandalos, em escandalo, 

que vão levando por ai. 
 

Yvonne De Carlo  (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 10 de agosto de 2015, às 09hs44min) 
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   Nota do médium: Esse Anjo Bom da Vida Maior, a 

doce Amiga Espiritual Yvonne De Carlo, ao termino de 

sua Mensagem me trouxe lágrimas aos próprios olhos, 

ao me passar a sua terna-emoção, comovida que estava 

pela oportunidade de ser lembrada no mundo como uma 

criança peralta, sim, mas também: 
 

 - “Como uma mulher muito carinhosa e repleta de 
esperanças em encontrar, na proxima reencarnação, a 

sua felicidade nos braços de um homem pouco atraente 

fisicamente, com pouco dinheiro no bolso, mas, acima 

de tudo, com o coração carregado de luz e de beleza 

espiritual!” 
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   Esta doce Amiga Espiritual deixou marcada a sua visita 

em nosso modesto Lar, não somente pela delicadeza de 

sua encantadora personalidade muito feminina, muito 

viva e muito bela, mas também por conta de um 

fenômeno que, por sinal, os nossos leitores mais 

assíduos já devem estar bastante inteirados: que é a 

condição mediúnica que possuímos em poder exercer a 

pratica da Sexualidade Transcendental com alguns 

Espíritos que nos visitam, neste caso, como diria o hilário 

benfeitor espiritual Dr. Inácio Ferreira (pela faculdade 

do médium Carlos A. Baccelli): “Eu sou espada”!, ou 
seja, eu também gosto mesmo é de um bom “rabo de 

saia” (risos meus e dos meus Amigos Espirituais, 

inclusive de André Luiz, que está me auxiliando na 

psicografia, não somente mantendo a minha estabilidade 

cardíaca como me proporcionando a devida Assistência 

fisico-motora, ele ainda atua no meu centro-gástrico. Na 

região do meu centro-genésico, trabalha um valoroso 

Amigo Espiritual indú, através de potentes raios 

luminosos e outros fenômenos da natureza espiritual, 

verdadeiramente surpreendentes!), possibilitando que a 

minha engrenagem cerebro-espinhal possa trabalhar 

sem maiores dispendios de força-nervosa, pois já passa 
das três (3) horas da madrugada do dia 11 de agosto de 

2015, quando passei o dia anterior inteiramente no 

serviço de revisão psicográfica desta presente obra, na 

intenção de entregar o material (final) o mais rápido 

possível à publicidade. 
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   Na verdade, o que eu estou dizendo em tom de 

brincadeira (muito sadia, por sinal!...), 

, pois esta é a minha 

índole psicologica, embora eu nada tenha contra quem 

goste de se relacionar com pessoas do mesmo sexo.  
 

   Nada mesmo. 
 

   Pois bem, notando a minha profunda decepção em 

torno das últimas ocorrências sentimentais, quando, 

infelizmente, não fui correspondido emocionalmente 

pela querida Senhora M., que, embora seja a minha 

Alma Gêmea, em nada se sensibilizou aos inúmeros 

apelos do meu coração, isso, se devendo mesmo ao 

conjunto de tarefas que ela tem de executar nesta sua 

atual fase da reencarnação, já que ficou-nos claro, em 

Capítulo Assinado pelo Emmanuel, no Volume # 1 desta 

obra em curso, mas com a minha nota, que ela tem 

“algumas amizades” (sete: 7 daimones!) que estão em 

seu campo mediúnico e que deverão, ao poucos, e 

segundo a sua própria força moral, serem devidamente 
afastadas de sua presença, pelo menos de acordo a 

capacidade de cada uma delas (das sete) em ir se 

melhorando, ou não, pois, o que não poderá ocorrer é 

que fiquem indefinidamente em seu encalso e lhe                         

atrapalhando a execução das Tarefas Maiores diante do 

Consolador Prometido. 
 

   Allan Kardec, em “O Livro dos Espíritos”, já foi 

muito claro em relação à este tipo de ocorrência, sempre 
nos alertando que a mudança para melhor será sempre 

uma ocorrência de forum íntimo, ou seja, segundo a 

maior ou menor boa vontade do individuo, quando toda 

mudança, por menor que ela seja, do mal para o bem, 

sempre será possível. 
 

   Então, como eu ia falando, esta generosa Entidade, 

Residente da 9ª. Esfera Espiritual da Terra, que veio 

ao meu encontro com a proposta de executar a sua 

Mensagem para ser incluída neste Livro # 10, de 
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Veneranda & Emmanuel, completamente sensibilizada 

pela minha tristeza, por conta da solidão que continuo a 

viver, simplesmente, sem que eu a tivesse convidado, 

passou o seu braço esquerdo sobre o meu ombro direito, 

movimentando uma irradiação fluídico-elétrica de uma 

tonalidade lilás, e me orientou..., me sugeriu mesmo 

e de uma maneira absolutamente natural, e tamém 

muito carinhosamente, que eu fosse para ao meu quarto 

e passasse a me masturbar, já que, ela, haveria de me 

ajudar. 
 

   Pra ser sincero, pensei que ela, como as três outras 
irmãs espirituais (uma delas ainda encarnada, que veio 

em Desdobramento Mediúnico!), iria fazer sexo comigo 

também. 
    

   Já bastante emocionado, fiz o que ela me pediu... Só 

que para a minha extrema surpresa, ao invez de realizar 

comigo o ato natural de sexo, ela simplesmente ficou 

bem ao meu lado direito da cama, quase sobre o meu 

corpo, mas do lado direito, e numa execução muito linda, 

muito suave, e de um delicado movimento, ela foi 

conduzindo as minhas forças físicas, e musculares, na 

intenção de que eu fosse relachando e ao mesmo tempo 

fosse me aliviando das tensões que me levavam a aquele 
abatimento súbito. 

 

   Já tomado pelo encanto dos seus maravilhosos 

movimentos, notava que ela tinha o maior cuidado 

para que eu centrasse a minha mente em sua bela 

imagem, sempre colocando uma de suas antigas 

fotografias (psiquicamente!!) em minha tela-mental, 

impedindo que eu, de súbito, fosse assaltado por 

entidades enfermas do mundo espiritual inferior, que, 

invariavelmente, sempre estão a espreita de nossas 

irradiações fluídicas, sejamos bons samaritanos, ou não. 
 

   E o jogo de sedução astral, motivado por um intenso 
amor entre duas almas-irmãs, foi seguindo até que eu, 
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finalmente, e com a devida ajuda dela, conseguisse 

chegar ao orgasmo-pleno. 
 

   Uma situação das mais lindas e mais comoventes que 

um homem-médium poderia presenciar. 
 

   Algo de impressionar e de sensibilizar o Espírito mais 

endurecido da Terra, pelo menos eu creio nisso. 
 

   Vi e senti todo o amor que uma Alma Bela, como a de 

Yvvone, pode trazer aos seres encarnados, em estado 

de vigília ou não, que vibram no amor generoso e no 

amor leal, entre almas que se respeitam e se afinam 

pelo Bem incondicional. 
 

      Até agora, várias horas após isso ter ocorrido 
comigo, eu continuo como se estivesse sendo 

intensamente bombardiado pelas poderosas irradiações 

(romanticas) de sua alma amiga e doce, pois não 

podemos nos esquecer que, para a minha grande 

desvalia moral, as emanações magneticas destas Bem-

Aventuradas Estidades da Luz, são mesmo de arrasar!... 

(risos), que embora nos favorecendo pelo seu amor 

intenso, e zelo extremo, não temos dúvida de que se 

estas Entidades da Luz fizerem uma força maior que o 

necessário, poderão mesmo é nos levar a um grande 

choque traumatico, pois todo o poder luminoso deles 

e/ou delas passa de um campo espiritual para o outro 
material que nem numa rajada de canhão a laser, e 

daqueles bem potentes!... – Risos. 
 

   Creio que a imagem de Paulo de Tarso às portas de 

Damarsco, diante da figura magnanima e sublime do 

Cristo Amado, seja bastante análoga para o que estou 

tentando lecionar para os meus irmãos leitores. 
 

   Por isso, tenho observado, por parte deles, dos nossos 

Amigos Espirituais, o maior cuidado em não me 

causar qualquer dispendio desnecessário de força 

nervosa, quando sempre estão a me orientar cautela 

extrema em os meus contatos com eles mesmos, isso, 
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para não me causar dissabores na área da saúde física e 

mental, quanto da neles próprios. 
___________________ 

 

 
    

    É claro, que essas ocorrências são quase que uma 

constante na vida de todas as pessoas que vivem no solo 

material, pois não podemos compreender uma existência 

humana sem a intervenção, feliz ou infeliz, dos Espíritos 

desencarnados, e mesmo dos encarnados, estes últimos 

em estado de Desdobramento (consciente ou não, em 

estado de vigília ou não!), e para ser sincero, e muito 
direto, temos a certeza de que, verdadeiramente: 

ninguem anda sozinho pelo mundo. 
  

   ___________________ 

 

   No meu caso particular, a única diferença é que eu não 

só vejo eles, como sinto as suas presenças físico-astrais 
(geralmente: semi-materializados), e ainda às autorizo, 

de maneira lúcida e consciente.  
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   Este, trata-se de um estudo psicologico dos mais 

empolgantes, que, sei, muitos companheiros espíritas 

(risos) haverão de questionar, crendo que estaríamos 

sob o jugo de alguma Entidade obssessora, infantilmente 

acreditando que No Mundo dos Espíritos ninguém faz 

sexo, ou engravida. 
 

   O que vem a ser um grande engano. 
___________________ 

 

    
 

Yvvone De Carlo & Vivaldo.  

Uma amizade sincera feita nas Alturas! 
___________________ 

 

   De qualquer maneira, estaremos sempre dispostos a 

esclarecer alguma duvida ou mesmo colaborar com a 

Ciência-Espírita, mediante algum serviço de pesquisa 

e/ou de estudo doutrinário, naturalmente que caso 

venhamos a ter a devida Autorização prévia dos meus 
zelosos , para que não venhamos a 

cair em prejuízos desnecessários na saúde, e sempre 

desnecessários. 
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   Fica aqui, mais este nosso depoimento que poderá, ou 

não, ser aproveitado pelos nossos amigos espiritualistas, 

e mesmo pelos estudiosos academicos do mundo que se 

interessam por estas ocorrências maravilhosas da Vida 

Imortal, com a sua devida observância de que cada 

indivíduo, ou cada sujeito, haverá de perceber o mundo 

parafísico de acordo com a sua capacidade pessoal, pois, 

a Mediunidade varia conforme a natureza emotiva, 

moral, e psíquica de cada personalidade, encarnada ou 

desencarnada. 
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Augusto Temístocles da Silva Costa, mais conhecido como Tião 
Macalé, (Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1926 — São José do Rio 

Preto, 26 de outubro de 1993) foi um ator, músico e comediante de 
nacionalidade brasileira, célebre por suas participações no programa Os 
Trapalhões. Com sotaque característico, era conhecido pelo bordão "Ih, 

Nojento, tchan!". 
 

Tião Macalé – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1926
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_do_Rio_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jos%C3%A9_do_Rio_Preto
https://pt.wikipedia.org/wiki/26_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1993
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Trapalh%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Trapalh%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sotaque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%A3o_Macal%C3%A9


                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 137 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

Apresentação # 21:  
___________________ 

 
 

Ibope 
 

Ei, psite! 

 

Tô quase de volta, hem! 

Se possível, entra em contato comigo... 

 

Ando, aqui, suspeitando de algo, 

Não é falta de emprego, não! 

 

Pois, tenho aprendido, do Lado de Cá da Vida, 

Que trabalho, serviço, e suór,  

Nós sempre teremos muito! 

 

Mas, o que tem faltado, mesmo,                                        

no plano de provas e expiações. 

É respeito mútuo,  

Daquele jeitinho (todo) brasileiro... 

 

Que ama os quadris, 

Sente os seios, 

Mas, de bum-bum, mesmo, 

Só quer saber se for bem cheio, 

 

Por isso, a rima cai bem, 

Não que eu esteja triste,  

Ou muito preocupado, também, 

 

Aliás, tô muito feliz, mesmo!... 

Porcausa de um alguém, 

Que tem me amado, intensamente, 
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Sem que eu possa lhe assegurar, 

Mesmo nesta Nova Vida, 

Quelquer coisa, qualquer vintém... 

 

Na verdade,  

Eu ando muito preocupado, não comigo, 

É com os demais... 

 

Que estão aguardando uma brecha: 

Na Globo, na Record, na Bandeirantes, ou no SBT, 

Todos com o pires na mão... 

 

Ameaçando VOLTAR para Cá, 

Antes do tempo previsto por Deus, 

Confiantes que estão, 

Que somente Jesus Cristo 

Haverá de salvar-lhes da imensa ingratidão, 

Dos homens de negócios, do Mundo, 

Que visam, somente: Ibobe... 

 

Sem se darem conta, de verdade, 

Que na Televisão, no Teatro, ou na Radiodifusão, 

por exemplo... 

Da Vida Maior, na Eternidade de Deus, 

 

Quem manda mesmo, 

Somos nós: 

Os grandes ‘Trapalhões’. 

 

Tchan! (Com Jair Presente) 
_______________ 

 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 10 de agosto de 2015, às 16hs17min) 

 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 139 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

____________ 

 

 
 

O saudoso humorista brasileiro, e Autor Espiritual: Tião Macalé, tributa 
esta sua mensagem de amor e confiança nos Poderes de Deus à sua 
amada Alma-Gêmea, e a todos os verdadeiros Homens de Bem, que 

produzem e fazem da Cultura, das Artes, e da Música,                                                    
o seu ideal de vida nobre. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO (Vol. # 2) 

 

Pelo Esp. Veneranda & Emmanuel                           

Com      
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SEGUNDA PARTE 

de

__________
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

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

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 143 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

 

 

 

   Neste trabalho muito humilde e muito singelo, 

elaborado em mil mãos diferentes, não temos a 

intenção de forçar a barra e nem de pressionar a 

nenhum irmão e irmã sediados no plano de matéria 

mais densa, para que voltem ao curso certo da Luz, 

embora a profunda preocupação dos seus Irmãos 

desencarnados para com cada um, em particular, 

independente da vontade que temos em socorrer, 

vigiando sempre a vontade daqueles que desejam se 

manter alheios ao socorro do Alto. 

   De certo mesmo, reconhecemos a Vontade Deus, 

na beleza incomparável do Evangelho de Jesus, 

nos convidando a todo instante a tomarmos 

consciência que se não fizermos por nós mesmos 

ainda hoje, amanhã, meus amados, poderá ser tarde 

demais para que venhamos a ver alguém nos retirar 

das tormentas infernais nas quais loucamente nos 

afundamos: na insensatez  das horas perdidas, e dos 

avisos que não desejamos ouvir. 

   Só podemos dizer, agora e sempre: Há Luz a 

Frente! 

   Paz conosco. 

Emmanuel & Veneranda                                                     

(Salvador/BA, 05 de agosto de 2015) 
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_______________ 

As Mensagens Espirituais dos nossos dois grandes 

Benfeitores da Vida Mais Alta, Veneranda & 

Emmanuel, são apresentadas aqui EM FORMA DE 

PARCERIA MEDIÚNICA E LITERÁRIA,  

na seguinte sequência: 

Do Capítulo # 1 ao 25. 

Embora, eles sejam os reais Coordenadores 

Espirituais de toda a presente obra: “LUZ A 

FRENTE”, estando Veneranda desencarnada, e 

Emmanuel já reencarnado.  

_______________ 
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CAPÍTULO # 1 

Na Caravana do Momo 
   ___________________ 

 

   Na caravana inglória do Carnaval, de aparência 

singela e cheia de esperanças, para alguns: há 

alegria, mas, PARA A MAIORIA: SÓ HAVERÁ 

DESESPERO!  

   Temos encontrado ai, talvez, as maiores desgraças 

do povo, que deslumbrado pelas plumas e pelos 

paetês das noites momescas tem se transformado 

em fiéis prisioneiros das mais grotescas orgias que a 

alma humana poderia arregimentar para si mesma, 

numa aluvião de sandices e insanidades, que fariam 

de Bocage um simplório e muito humilde servo deles 

mesmos. 

   Tamanha a loucura destes dias, que, para nós, os 

Espíritos que, verdadeiramente, andam e comungam 

com o pensamento amoroso e simples do Cristo, tem 

se mostrado, hoje, mais furiosa do que nos dias de 

ontem, algo que profundamente lamentamos pelos 

empecilhos mentais e morais que são acarretados às 

individualidades encarnadas e desencarnadas que 

trazem, dos dias de “festa”, e depois destes dias, com 

certeza, uma perturbadora, quanto terrível procissão 

de companhias invisíveis a converterem-se em seus 
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seguidores, num séquito de deboches e patifarias, 

tão vivos, e havidos de prazer, quanto eles próprios. 

   Na loucura desenfreada de Momo, muitos, diríamos 

até que a sua quase totalidade, porque acreditamos 

nalguns poucos Espíritos voltados com sinceridade 

para o romance e para o interesse do prazer sem os 

desmandos e os desvios de conduta, tão próprios de 

vossa sociedade humana atual, imediatamente 

conectam-se com figuras do Astral tão medonhas, 

quanto bizarras, que seriam facilmente confundidas 

com algum ator principal, e não coadjuvante, do mais 

terrível filme de horror. 

 

   As lagrimas vertidas pelas Entidades Luminosas 

que se apresentam na condição de mães zelosas e 

preocupadas, de pais amorosos e cônscios de suas 

responsabilidades perante o filhinho em desatino, ou 

mesmos os Amigos Espirituais convertidos em 

agentes e trabalhadores do socorro imediato (os 

Prontos Socorros do Mais Além...), chegam a partir o 
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coração do mais vigoroso companheiro e/ou 

companheira de Espiritualidade que, de mãos postas 

para o Alto, não encontram alternativa alguma senão 

a de, unicamente, orar muito e pedir a Deus pelos 

desafortunados seres humanos, visíveis e invisíveis, 

que, imprevidentes e/ou blasfemadores, buscam a 

alegria num festejo que mais tem de misérias do que 

de felicidades. 

   As obsessões, se já não existirem em toda a sua 

pujança, em convite antecipado para a uma festa 

horrorosa, com toda a certeza que tomarão corpo por 

força não somente da música estridente e fora de 

propósito como pela troca de hormônios espirituais, 

com particular destaque para aqueles da (nossa) 

sexualidade, animada pela selvageria da natureza 

animal em exacerbação, que culminará com a recaída 

do ser espiritual nas trevas e nos abismos da falta de 

decoro e da responsabilidade. 

   As portas do futuro estão sempre abertas para 

todos e todas, cabendo sempre a cada um de nós 

escolhermos a mais adequada aos seus-nossos 

gostos, nossa índole, e aos seus-nossos propósitos 

de verdadeiramente Crescermos para frente e para a 

Luz, ou, lamentavelmente, descermos, cada vez mais 

nos despenhadeiros da maldade com nós mesmos ou  

para com os seus irmãos de romagem terrestre, que, 

diante dos tristes exemplos assistidos, farão também 

as suas próprias escolhas, mediante a capacidade de 

ajuizar entre o certo e o que é errado, o caminho da 

Ascensão para a glória do Mais Alto ou na direção dos 
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despenhadeiros morais, que haverá de lhes trazer 

mais dores e mais acontecimentos infelizes, como se 

já não bastasse, e já fosse o suficiente, as intensas 

lagrimas convertidas pelos dias de amargura, duma 

existência fria, e quase sem sentido. 

   Meditemos nas abençoadas exemplificações do 

Homem de Bem, convertido pelo Evangelho, e lhe 

sigamos os passos segundo as nossas próprias 

forças, porém, na direção permanente e segura da 

Felicidade Vitoriosa com Jesus Cristo. 
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CAPÍTULO # 2 

Pressentimentos 
   ___________________ 

   Estou com o pressentimento de já ter visto essa 

história em outro momento de minha Vida 

Espiritual... 

   Tenho corrido o mundo, seguindo o meu coração de 

mãe e buscando, pelo carinho, acessar a alma 

enferma dos transviados de toda a sorte, os quais, 

mais tem se assemelhado a pobres insubordinados, 

quanto a imprevidentes e preguiçosos, do que 

realmente seres desgraçados. 

   Quando chegam do Lado de Cá, na Verdadeira 

Vida, como se costuma dizer: No Mundo da Verdade, 

como náufragos de uma embarcação sem capitão e 

sem timoneiro, apenas, e tão somente, como uma 

tripulação desesperada, da qual fazem parte pelos 

mecanismos aterrorizantes de uma ou múltiplas  

obsessões coletivas, medonha e tenaz, sim, porque 

há casos, que não são raros, onde os obsessores 

parecem se multiplicar em grupos e associações que, 

por sua vez, mantém o seu julgo perverso sobre 

várias e especificas regiões do planeta ou sobre 

determinados grupos de criaturas, particularizando-

se a terrível chacina moral, metal, e fisica... 

   Kardec que o diga! 
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   Quais, então, teriam sido os pecados destes 

infelizes filhos de Deus, ao se esquecerem do devido 

respeito à Ele, e às suas obrigações, diante da Santa 

Doutrina? 

   Nenhum outro, senão o de “brincarem” com fogo... 

   E aqui eu me reporto, unicamente, aos filhos do 

Calvário pelo Espiritismo. 

   E lhes digo ainda, com toda a franqueza de minha 

pobre alma, que arde de amor por cada um desses 

companheiros que perderam o rumo da porta 

estreita, que se queimaram... E estão, até hoje, 

ardendo em chamas, não pela maldita Inquisição, 

mas pelas labaredas da irresponsabilidade diante da 

!... 

   Sem que a maioria possa atinar sobre o que se 

passa ao redor, quando procuram viver a vida “numa 

boa”, sem grandes responsabilidades para com a 

preciosa tarefa que deveriam se desincumbir, de 

hora para outra, e chegando de inesperado a morte 

das células fisiológicas passam a se converterem (e 

poderíamos dizer que antes mesmo dela ter 

chegado! Sim, a bendita morte!) em joguetes 

tenebrosos nas mãos de perversas Entidades, tão 

sombrias como a mais obscura noite de solidão. 

   Não acreditamos que tal situação irá se perpetuar 

por tempos sem fim.  

   Afinal de contas, o nosso Pai Celestial é o Provedor 

da Vida e da Esperança. 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 151 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

   No entanto, vale-nos o urgente alerta de que 

sofrerão, ainda, e por longa duração, em dias, anos 

e séculos que não podem ser contados pelos relógios 

do mundo material, pelas rajadas de ódio e de 

desdém, de loucura e de insanidade, destas sombrias 

“amizades”, que haverão de se transformarem em 

seus próprios cicerones de além-túmulo, assim que 

tomarem um corpo na Pátria Espiritual, como 

desesperados e enlouquecidos da pós-morte. 

    Seria mesmo de lamentar tamanha desventura, se 

não fossem, ainda, as mãos cariciosas dos seus 

desvelados Amigos Espirituais, que, ao encontrarem 

os seus pupilos na condição de vexame na qual se 

arrojaram, debruçam-se sobre os seus “corpos-

cadáveres” e rogam ao Senhor da Vida por piedade 

para cada um destes filhos e filhas da dor e da 

insensatez, os seus desafortunados filhinhos da 

carne (ou da alma!), irmãos e irmãs que não levaram 

com seriedade o maravilhoso dom que Deus havia 

lhes depositado no coração, para que pudessem ter 

servido-lhes de arrimo para a Escalada do Monte da 

Felicidade e da Extrema Alegria de Servir ao Cristo- 

Senhor, nos Arraiais do Espiritismo-Evangélico. 

   Não falaremos aqui dos companheiros de outras 

denominações religiosas, que, segundo entendemos, 

têm os seus característicos próprios, e mediante a 

nossa incapacidade de tratar de assunto que diz 

respeito a outras esferas de entendimento e cultura, 

e a outras tantas responsabilidades segundo o seu 

entendimento de Deus, Nosso Pai. 
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   Façamos nós, o nosso dever de casa, em primeiro 

lugar... 

   Arregimentemos esforços para que a Educação dos 

Sentimentos venha de mãos dadas com a 

responsabilidade em nossas próprias tarefas do dia a 

dia, dentro dos limites naturais das nossas próprias 

forças, porém não nos afastando-nos jamais do 

preceito de Jesus: “A cada um será dado segundo 

as suas obras”. 

   Tenho o pressentimento de que tempos melhores 

virão...  

 

   Mas, objetivando consagrar um pouco mais de luz 

no entendimento de nossos irmãos da Terra Material, 

figuremo-nos todos, e desde já, na condição do bom 

trabalhador, que é incansável, leal, e justo, para que 
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venhamos a desfrutar das alegrias do bom-salário ao 

findar de cada mês. 

   A nossa existência na Terra, NÃO PASSA de um 

único mês No Além..., no qual poderemos ser bem 

pagos segundo tenhamos bem-cumprido as nossas 

tarefas.  
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CAPÍTULO # 3 

Amigos Íntimos 
   ___________________ 

 

   Quantos de nós não temos pensado nos momentos 

de maior dificuldade, pelos quais passamos nas horas 

incontáveis da vida terrena: “E os meus amigos! 

onde será que estarão”?!... 

   Sim, onde haverão de estar os verdadeiros amigos, 

aqueles e/ou aquelas nos quais sempre temos 

depositado o melhor das nossas esperanças no 

decorrer do relógio humano, quanto das eras que se 

foram, à luz da reencarnação?!... 

   Sim, se é verdade que muitos deles e delas já 

partiram para outras Esferas onde o júbilo e a alegria, 

a ternura e a satisfação, se confundem com a índole 

de cada um deles e delas, não podemos esquecer, e 

nem desconsiderar, que outro tanto, provavelmente 

a maioria deles e delas, voltaram para o solo do 

planeta terreno em missões redentoras de amor e de 

solidariedade, ou por meio de refregas angustiantes, 

mediante reencarnações altamente comprometidas 

com o passado de crimes e pavor, invariavelmente, 

perpetrados contra si mesmos e contra o próximo, 

seus irmãos e irmãs, todos e todas à caminho da 

GRANDE LUZ! 
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  Será que eles e elas estão realmente ao nosso lado, 

ou não passaram de uma fugidia miragem, que, ao 

sabor das primeiras notas de dificuldades, 

desapareceram da nossa frente de inesperado, como 

uma maravilhosa gota d’água em meio ao deserto 

escaldante?!... 

   Felizes aqueles que realmente triunfaram em vida, 

nesta vida material, pelas mãos abençoadas de um 

companheiro e/ou de uma companheira, que, a 

despeito de nossas imensas dificuldades pessoais, 

não somente aceitaram como compreenderam a 

nossa indigência moral e, tal o bom samaritano da 

parábola Evangélica, soube ser piedoso, compassivo, 

e muito acolhedor, afagando-nos o próprio coração, 

sempre fraternal e generoso com a gente. 

   Os verdadeiros amigos não são exceção entre os 

seres da Crosta terrestre, graças à bondade do Pai 

que sempre nos dá o frio conforme o cobertor. 

   Se formos inteligentes e seguirmos os conselhos 

amorosos do Doce Rabi, com toda a certeza que 

haveremos de encontrar sempre um braço forte ou, 

ainda, um sorriso sincero e cheio de simpatia... 

   Mas, onde, verdadeiramente, irmos buscar tais 

preciosidades da Vida Emocional?! 

   Não será, com toda a certeza, nas casas noturnas 

sempre repletas de vapores alcoólicos altamente 

enfermiços, profundamente deprimentes e que 

geram muitas doenças psíquicas e morais, sempre 

acarretando obsessões de difícil tratamento, e nem 
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tão pouco nas estradas escarpadas da vida fácil e, na 

grande maioria das vezes, carregadas dos sabores e 

encantamentos da perversão dos prazeres sensuais 

sem pudor e sem respeito ao próximo, e nem a si 

mesmos. 

   Acolheremos ao nosso coração, sim, todos os 

cansados e todos os miseráveis da alma humana, 

mas não passemos nós “cheques em branco” a uma 

turba de malfeitores, e vagabundos do espírito, no 

anseio de encontrarmos, nesses outros irmãos 

desprevenidos, mais até que nós mesmos, a alma 

gêmea de nossa vida, ou o amigo correto e leal que 

poderá nos socorrer em nossos momentos de tortura 

intima. 

   A alegria e o bom humor não fizeram ainda votos 

de matrimônio com a astúcia. 

   - Festa boa, música agradável. 

   - Ambiente alegre, saúde moral. 

   Busquemos o amor verdadeiro onde ele sempre 

esteve e onde sempre haverá de estar: nas boas 

amizades, alicerçadas na lealdade ao Cristo Jesus, 

que tem sido e será sempre o Nosso Amigo e 

Companheiro, mais sincero e dedicado. 

   Nos alertou o grande apostolo da gentilidade: - 

“Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém”. 

   Privemos sempre, e cada vez mais, da felicidade de 

converter companheiros de travessia, do grande mar 

bravio da existência humana, em graciosas pétalas 
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de rosas do imenso Jardim Amoroso de Deus, mas 

não hesitemos, por nossa vez, em colher bons frutos 

somente no pomar revigorado pelas boas sementes. 

   E como nos adverte o ditado popular, apropriado 

ao Espiritismo:  

   - “Dizes quem és e te direi com quem andas.” 

   O “amai-vos uns aos outros”, para nós Cristãos, em 

particular, não prescindirá também do: “Sedes 

prudente como a serpente e simples como uma 

pomba”, assim como nos ensinou Jesus. 

   Caminhemos vigiando e orando. 

   Não é assim que tem de ser?!... 

_________ 

SOMOS COMPANHEIROS 

... às vezes, nós outros, os companheiros desencarnados, em 

solicitando serenidade e confiança aos nossos amigos, em lutas e 

dificuldades na Terra, assemelhamo-nos, ou melhor, podemos 

parecer bombeiros tranquilos exortando à paciência os irmãos, que 

sofrem na tensão alta do incêndio, mas não é assim. 

Somos companheiros da mesma construção, colegas da mesma 

causa. 

– Bezerra de Menezes                                                                        

(Chico Xavier, “BEZERRA, CHICO E VOCÊ”, Editora GEEM). 

_________ 
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CAPÍTULO # 4 

Por Entre Seus Olhos 
   ___________________ 

 

   Divina comédia acreditarmos que, à toques de 

caixa, poderemos modificar os pensamentos de um 

ser fixado, ainda e tão somente, no exclusivismo de 

suas paixões e dos seus desatinos... 

   Numa vida quase apostolar de regalias e estultices, 

muitos de nossos irmãos e irmãs de caminhada pelo 

solo terrestre, assim como no mais além dele, tem se 

consumido em movimentações de enfermidade e de 

deslealdade para com as coisas santas de Deus, 

numa experiência material, ou então espiritual, que 

teria tudo para ser perfeita em fidelidade ao Senhor, 

mas que, para a tristeza deles e delas próprios, e dos 

seus dedicados benfeitores desencarnados, ao se 

converterem em corcéis insanos da própria desdita, 

estão, tão somente, se aprofundando em angustias, 

em solidão intima..., sem tempo determinado para 

que possam se esgotar das tragédias que haverão de 

lhes consumir o coração e a mente, nesta quanto em 

outras declarações..., se na Terra, ou não, somente 

Deus o sabe!!... 

   É realmente de lastimar a situação por qual tem se 

apresentado os companheiros da existência humana, 
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pelo menos em sua grande maioria, em tamanho 

infortúnio. 

   Seria exagero mesmo de nossa parte, dos zelosos 

Amigos Espirituais da Vida Maior, entrever um futuro 

tão obscuro, quanto imediato, já que a vida humana 

segue um curso de tempo muito estreito e, a rigor, 

bastante limitado, para os seres que seguem por 

caminhos aparentemente tão tranquilos, mas que 

por falta da sua responsabilidade diante da própria 

existência verão ela, a sua reencarnação, se 

transformar em redutos de dor e de angústia para si 

mesmos, nos anos e séculos à frente...  

   Não bastassem as agruras e as aporrinhações que 

encontrarão, por certo, perante a enorme turba de 

malfeitores que os esperam do Lado de Cá da Vida, 

ansiosos pela chega de suas companhias miseráveis, 

para a devida desforra, ou mesmo, e tão somente, 

para as trocas de prazeres tenebrosos, todos, 

invariavelmente, nesta trama perversa do seu 

próprio destino, haverão de acalentar, e por muito 

tempo mesmo, uns aos outros, todos que são pobres 

deserdados de si mesmos, todos e todas, enfim, a se 

arrojarem nas angustias e nos sofrimentos de almas 

que tudo fizeram no desforço de trazer para si as 

conquistas de um reino todo animal, sem que se 

dessem conta do mais importante conceito para o 

homem-espiritual, em termos de disciplina (sem o 

engessamento do coração e dos sentidos!): O 

respeito às Leis de Deus! 
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   Pelo deboche e pela corrupção dos reais valores, 

que haveria de ser contados pela Economia Divina 

em méritos e tesouros espirituais para a Eternidade, 

são todos agora constrangidos, uns pelos outros, em 

processos obsessivos inimagináveis para a 

mente humana atual, e em plena consciência de 

culpa (mesmo que subjetivamente!), serão forçados 

pela Lei a se ressarcirem das quedas clamorosas e 

espetaculares, de suas existências miseráveis. 

   - Encontram-se pobres... É verdade. 

   Mas, não estão deserdados da Paternidade Divina. 

   - Encontram-se desesperados... 

   Mas, não entregues à soledade... 

   Por entre os seus olhos, encontramos a imagem de 

um Espírito necessitado de luz e carente de amor. 

   O Deus de bondade, e Pai Misericordioso de todo o 

Universo, atendendo-lhes os inumeráveis petitórios, 

mais do que nuca desesperados, e segundo o 

preceito do “a cada um será dado segundo as suas 

obras”, poderão, cada um deles e delas ouvir, na 

intimidade de suas almas angustiadas e aflitas, a 

melodia suave da augusta promessa de Jesus Cristo:  

   - “Nenhuma ovelha de meu rebanho será 

perdida”. 

   Sendo assim, não nos fixemos nas utopias 

ultrapassadas de um inferno eterno, ou mesmo nas 
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conquistas do tesouro espiritual somente ao preço de 

bagatelas.  

   Meus filhos e filhas da Terra! O esforço pessoal, e 

intransferível, será o agente construtor de nossa 

verdadeira felicidade. 

   A nossa felicidade no . 

   Tanto para cima quanto para baixo, haveremos de 

pagar o preço devido a qualquer bem que venhamos 

a obter no decorrer de nossas múltiplas encarnações, 

seja em relação à luz, ou seja em relação às sombras 

de nós mesmos. 
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   Por Entre os seus Olhos, a conquista do paraíso 

será feita com a ternura do coração generoso, pelas 

mãos que abençoa e ampara, ou pelo dinheiro que 

constrói o bem-estar por intermédio da caridade e da 

solidariedade. 

   A felicidade que foi prometida pelo Mestre Jesus, 

como o Enviado Máximo de Deus, continuará valendo 

para todos os tempos e para todas as humanidades, 

hoje e sempre. 

_________ 

CAMINHOS 

Quem te definiu por benfeitor daqueles a quem desataste as cadeias 

de sofrimento, quando estendias a mão para auxiliar? 

Não olvides que ajudavas também a ti mesmo, construindo os 

caminhos da própria libertação. (...) 

Cada ouvido que chegue a tua mensagem de entendimento será uma 

voz, que falará aos ouvidos do mundo, em favor de teu ideal. 

– MEIMEI 

(Chico Xavier, BEZERRA & MEIMEI, “Meditações Diárias”, Editora IDE). 

_________ 
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CAPÍTULO # 5 

O Drama do Azevedo 
   ___________________ 

 

   Comungando com o padre da paróquia de 

Santa..., o pobre do Azevedo não tinha na sua 

bagagem espiritual senão grandes e insuspeitas 

prevaricações, com o que era de propriedade do 

alheio... 

   Insistia, ele, quase que a queima roupa, com o 

paciente vigário: 

   - Mas, seu padre, eu tenho me “furtado” a deixar 

para traz as suas orientações, não porque seja eu um 

homem mau, perverso, mas porque não sendo um 

filho de família rica, me enche o coração o desejo de 

possuir “um tantinho” a mais do que dou conta com 

o meu mísero salário... 

   O senhor me entende?!... 

   Por favor, não me interprete mal, mas é que eu já 

fui muito humilhado pela minha própria família e, 

praticamente, esquecido por meu pai, que só queria 

saber de mulher de rua e encher a cara de cachaça... 

   O padre S..., sem querer ferir a simplicidade do 

pobre Azevedo, lhe questionou com o carinho que 

convinha acatar a situação inusitada: 
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   - Meu filho, Deus entende a todos nós de uma 

maneira toda especial, sabendo Ele que somos ainda 

muito falíveis e extremamente necessitados de uma 

orientação mais adequada por parte de nossos pais e 

responsáveis, mas isso não nos leva a crer que seja 

Ele desprovido de bom-senso, em acatar os erros de 

uns e reprovar os de muitos outros, como geralmente 

acontece em relação aos pais da Terra, indiferentes 

à supremacia da Justiça, por Ele mesmo criada. 

   Como haveremos de compreender, a Lei funciona 

de forma igual para todos, e assim devemos ter em 

nossa mente... 

   Já meditei muito na sua atual situação, meu 

querido Azevedo, e acho que encontrei uma solução 

que talvez lhe traga alguma esperança para o caso, 

e que traz uma reflexão para nós dois. 

   ... Toda a vez que pensar em surrup..., bem, toda 

vez que você sentir alguma vontade em passar a mão 

em algum objeto que não lhe pertence, faça de 

contas que existe alguém “imaginário” a lhe olhar os 

passos... Talvez, dessa maneira, você se sinta meio 

intimidado com a situação e acabe por não cometer 

o gesto que, venhamos nós... é uma coisa horrorosa 

para um homem já feito e casado como você, e ainda 

por cima pai de quatro filhos lindos e educados (pelas 

graças de Deus, resmungou o sacerdote carinhoso!). 

   O tempo foi passando e... cadê o Azevedo?!...  

   Pensava o bom padre S., sem atinar que o dito 

havia transferido sua residência para uma outra 
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cidade vizinha, na vergonha e com suspeitas de que 

o humilde servo do Senhor pudesse lhe delatar a 

polícia... 

   Os anos transcorreram a passos lentos, e assim 

que se viu fora do corpo de carne, a mendigar por 

uma oportunidade de socorro das Esferas Mais Altas, 

aparece o Azevedo na missa de sétimo dia em sua 

lembrança, e, como “quem não queria nada”, quase 

a rastejar-se por entre os presentes, em seu 

aniversário de despedida, quando furtivamente 

coloca a sua mão direita, despercebidamente, entre 

os pertences de uma senhora desencarnada, que 

assustada, e surpresa pelo inusitado, grita a todos os 

pulmões: - “Pega o ladrão”!... 

 

_________ 

   E diferente do pobre Azevedo, procuremos nos 

pautar pela alegria de obter, pelo suor do trabalho, 
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somente aquilo que verdadeiramente nos pertença, 

para que não venhamos a engrossar, após a morte 

do corpo, as fileiras dos desajustados da alma e dos 

mercadores corruptos do bem-alheio, surrupiando de 

nós mesmos a grande oportunidade de fazer cumprir 

a mensagem Evangélica: “a cada um será dado de 

acordo as suas próprias obras”. 
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CAPÍTULO # 6 

O Culto o Lar 
   ___________________ 

 

   Revigoravam-se alguns amigos e amigas no 

Evangelho-Doméstico, na residência dos Souza. 

   A harmonia reinava entre pérolas de esperanças e 

azafamas de luz, pelas exortações do dono da casa  

acerca das preciosas lições enunciadas pelo Mestre 

em torno da mensagem cristã. 

   A Boa Nova era, sem sombra de dúvidas, ali 

versada entre o conforto do lar acolhedor e as 

alegrias de fortes amizades. 

  Afirmava o querido Souza com toda a vitalidade do 

seu coração generoso e amigo: 

   - Vejam bem! meus queridos pupilos e pupilas, não 

temos, sequer, alternativa quanto à cruzada que 

devemos empreender diante das imprescindíveis 

lições do Mestre Galileu. 

   As elucidações no Evangelho de Marcos, no 

Capitulo 2, e versículos 11 e 12, são por demais 

intensas e referem-se à nossa tomada de posição 

diante dos erros clamorosos do mundo, mediante o 

nosso concurso mais intenso às questões do espírito 

da maldade ou da inércia. 
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   Sendo assim, sob a inspiração do Alto me atrevo a 

lhes repreender para que não se afigurem daqui para 

a frente à semelhança do mal servidor da parábola 

luminosa. 

   Arregimentemos, todos nós, sem detença, esforços 

para que o Demônio não se infiltre em nossas vidas 

e nem em nosso Lar... 

   E assim seguia o nosso amoroso Silva no interesse 

de arregimentar novos e intrépidos colaboradores 

para a causa do Evangelho de Jesus. 

   Espírita convicto, valia-se, ele, da facilidade da 

memorização fácil para exortar com veemência os 

amigos e colegas de serviço, e alguns poucos 

familiares que ainda permitia partilhar de sua 

privacidade no seio doméstico. 

   Ao final do conclave singelo e acalorado, pelas 

frases de efeito do nosso nobre colaborador das boas 

obras, sentia-se no ar o clima de certo desanimo nos 

companheiros que de uma maneira ou de outra não 

se sentiam ainda em condições intimas de verterem, 

tanto quanto o nosso Souza, o suor do sacrifício por 

uma causa tão nobre e repleta de Vida. 

   Cabisbaixos, saia um a um da pequena saleta a que 

se serviam os irmãos do Evangelho para nutrirem 

juntos, todas as noites de quarta-feira, o néctar 

saboroso da Espiritualidade Superior na Doutrina 

Espírita. 
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   Como o tempo não costuma nos dar tréguas, foram 

passando os dias, os meses, e após alguns anos de 

estudo e de sacrifícios veio o querido Souza a 

desencarnar, em decorrência de uma grave arritmia 

cardíaca. 

   Chegando ao Portal da Verdade, encontrou-se o 

nobre companheiro com as claridades da própria 

consciência... 

 

O Evangelho no Lar é a presença viva de Jesus Cristo 

entre nós encarnados. 

   Sozinho, e sem a presença de qualquer dos Seres 

Angélicos que imaginava pudesse lhe conferir as 

glorias de sua boa-ação para com as Verdades 

Espirituais, chegou quase que de imediato (num 

surto espiritual!!...) a conclusão de que da mesma 

maneira que não estamos nós, em nossa intimidade, 

preparados para determinadas verdades, muitos de 

nossos companheiros e companheiras de experiência 

humana não estão dispostos a serem conduzidos a 

força pelos movimentos de nossa personalidade 

exótica.    
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   Os quadros vivos das Grandes Verdades Eternas se 

diversificam sobremodo, permitindo que cada um de 

nós vislumbre as claridades do Infinito segundo o 

nosso entendimento e segundo a nossa capacidade 

de lhe entrever o formoso raio de luz. 

   Que o Bom Deus afaste os espíritas do engano da 

arrogância e do erro da prepotência, visto que se 

desejamos, com sinceridade, que as demais pessoas 

partilhem da nossa alegria pela fé na Imortalidade, 

que seja, unicamente, pelo convite ardente do nosso 

amor. 
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CAPÍTULO # 7 

A Reforma é Intima  
   ___________________ 

 

   Na oportunidade que temos aqui, neste momento 

singelo de doces alegrias e de bênçãos divinas, 

através do Estudo-Cristão pela luminescência da 

Doutrina dos Imortais, ficaríamos extremamente feliz 

caso os companheiros de ideal e leitores amigos, de 

uma maneira geral, junto comigo mesma e com os 

demais singelos componentes de nossa reunião, que 

já se encontram sediados na Vida Maior por força de 

desencarnações abruptas e, quem sabe, de resgates 

clamorosos segundos os desígnios de Deus..., 

embora tenhamos, como competes do Grupo, Almas 

que realmente embelezaram a vida pela sua própria 

existência de moral elevada, pudessem, aqui, prestar 

um pouco mais de atenção nas advertências 

preciosas da Boa Nova do Cristo. 

   Já que todos nós estamos aprendendo uns com os 

outros, experimentado tarefas e contribuindo com o 

sucesso espiritual de todos... 

   Enfim, que todos e todas tomassem de seu, talvez, 

surrado O Evangelho Segundo o Espiritismo e 

abrissem na página referente ao duelo, para que 

jutos pudéssemos todos ajuizarmos melhor como, 

verdadeiramente, andam as coisas pela dimensão 
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terrena, se as coisas vão bem ou vão mal, revivendo 

ou procurado reviver assim o Cristianismo-puro, 

como Jesus nos legou há mais de dois mil anos.... 

   Sejamos justos e sejamos sinceros com nós 

mesmos... 

   Será que o tempo dos embates sangrentos, 

também moralmente e/ou espiritualmente falado, 

realmente já se tornou coisas do passado?!... 

   Será que poderíamos, na condição que ainda nos 

encontramos em nível emocional, evidenciar em nós 

mesmos já alguma fagulha de angelitude, que de 

alguma maneira possamos destacar em nossa 

própria intimidade?!... 

   Como então explicaríamos os imensos desmandos 

de ordem policial, e na esfera de nossa intimidade, 

que vem assolando os meios de comunicação de 

massa com tão farto material promocional da loucura 

humana e da exaltação à sua marginalidade, como 

vem sendo disseminado em nosso tão grandioso 

Brasil, e também no mundo afora?!... 

   A pergunta grave que vos faço vem numa hora ou 

em momento tão oportuno que não vemos senão 

com uma tristeza profunda a condição de miséria 

pela qual tem se entregado uma grande massa de 

companheiros encarnados que mais se assemelham 

às feras dos tempos pré-históricos do que, em 

verdade, aos homens e as mulheres que deveriam, 

nesse atual momento da Humanidade, se colocar na 

condição de seres Imortais. 
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   O alerta serve para todos nós, navegantes de uma 

mesma e dura embarcação planetária, quando não 

poderemos nos furtar ao grande compromisso de 

solidariedade e de fraternidade de uns para com 

os outros, já que a mercê das ondas e dos vendavais 

iremos necessitar sempre do apoio mutuo e do 

carinho sincero de cada um na Grande Embarcação 

da Vida. 

   Roguemos ao Pai a fortaleza necessária para que 

continuemos no rumo certo, sem medo de voltarmos 

o nosso olhar para dentro de nós mesmos. 

   Façamos a nossa viagem rumo ao Infinito e 

congratulemos os nossos irmãos e irmãs de Doutrina 

que, intrépidos e corajosos, fazem a sua reforma 

íntima silenciosa, não hesitando em auxiliar os 

retardatários na compreensão da magnífica 

mensagem de reforma moral pelo Espiritismo, que 

serve ao Senhor como o Consolador Prometido para 

todas as gerações de hoje e do futuro. 

   - A reforma é intima.  

   - Não temos dúvida quanto a isso.  

   Mas a construção do Reino Divino se fará pela 

caridade entre as criaturas de Deus. 
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   CAPÍTULO # 8 

À Serviço do Cristo 
   ___________________ 

 

   Comentávamos um dia destes com uma Alta 

Entidade de nosso Plano de Ação, sobre a situação de 

muitos dos trabalhadores e trabalhadoras que, 

inicialmente, se dispuseram a envergar a túnica 

luminosa do Serviço com Jesus Cristo e de uma hora 

para a outra, no decorrer das suas atividades 

laboriosas, deram início a uma incalculável soma de 

lamentações e de petitórios aos Agentes da Vida 

Maior, que vinham do Mais Alto com o grande 

propósito de atender-lhes as ‘queixas’ e às suas 

pertinazes ‘predileções’ pelo serviço menos penoso, 

e aqueles desprovidos de maior esforço moral, mas 

que haveriam de lhes trazer melhores resultados 

para a sua enobrecedora realização. 

   Num vagar de vistas pelo horizonte estrelado de 

luminíferas Esferas, impossíveis de serem abordadas 

pelo olhar dos seus acompanhantes desencarnados, 

e que mais se assemelhavam a cristais cintilantes sob 

o firmamento, o nosso generoso  nos 

advertiu de forma carinhosa e enternecedora: 

   - Minha doce, Veneranda! temos sobre os nossos 

olhos, algumas das mais intrigantes incógnitas com 
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as quais nos deparamos no nosso meio Cristão e, 

mais particularmente tratando, entre os nossos 

companheiros de ideal no Espiritismo... 

   Sabemos, que muitos dos atuais convertidos ao 

esforço de renovação pela Terceira Revelação se 

encontram em penúria moral, e alguns, creio, em 

situação dificílima de ordem material tanto quanto o 

de saúde física, mas não estão caminhado ao acaso, 

sob o influxo de uma Natureza cega... Sabemos, por 

demais, que em quase sua generalidade são irmãos 

e irmãs nossos com uma vasta bagagem na ordem 

dos valores mais baixos do espírito, e não somente 

travando lutas acerbas contra as suas próprias 

naturezas, mas também com uma malha extensa e 

terrível de agentes perversos invisíveis que se 

tornaram os seus contendores e/ou comparsas desde 

eras remotas, variado cada situação. 

   Agora, na atualidade de suas existências, como é 

agora do nosso conhecimento, se consagram a uma 

viagem, vamos dizer, de retorno ao seu “eu”, ou ao 

Deus em Nós... 

   No dizer das palavras do Apostolo João, em seu 

versículo 23, do Capitulo 13, não seria justo que o 

bom servo para alcançar o Reino Divino não passasse 

primeiro pela prova do martírio e das diversas lutas 

sobre o mundo, para que com a justeza do seu 

espírito lúcido pudesse empreender voos mais altos, 

pelo coração, no íntimo de seus irmãos de lutas e na 

intimidade de sua própria alma. 
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   Fazendo assim, os nossos bons servidores, pelo 

exemplo fiel do bom combatente, haverão de 

empreender de forma mais lúcida e com uma reserva 

maior de lealdade ao Cristo, que sofreu por todos nós 

e sem se lamentar ou ter merecido qualquer um dos 

achaques, o caminho seguro para a implantação do 

Reino da Boa Nova entre as humanidades da Terra 

Material. 

   São, em realidade, as nossas provas de resistência 

contra todo o mal, que ainda jaz insistentemente 

dentro de cada criatura criatura humana, esteja ela 

encarnada ou desencarnada, embora devamos lhes 

acrescentar que o amor realmente faz e fará toda a 

diferença em qualquer situação que vejamos a viver 

diante dos mudos inferiores e dos Espíritos ainda 

animalizados!...  

   Mas, seja como for, No Serviço Com Jesus não 

caberá ao trabalhador perguntar pelo seu salário, 

apesar de muito justo nas situações humanas, que 

deverá acima de tudo focar o pensamento e o seu 

propósito no verdadeiro ideal de criar, em si mesmo, 

as oportunidades generosas de mais trabalho e de 

mais serviço, consagrando a maior parcela de seu 

tempo, senão todo, a depender de cada caso, ao 

legítimo e urgente esforço de construção do Reino 

Divino no seu próprio Espírito e no mundo em que 

vive, e claro que estamos aqui sendo objetivos em 

relação ao Espírito, visto que para as coisas da 

matéria ele, ou qualquer um de nós, haveremos de 

necessitar também de executar o trabalho justo para 
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o ganho justo, quanto necessário para qualquer 

sobrevivência material, mas, de uma maneira geral, 

quem obra com sinceridade e honestidade pelo bem 

dos outros sempre haverá de receber a dádiva do 

auxílio onde se encontrar, sim, porque nós mesmos 

sabemos que qualquer atividade caridosa também 

traz consigo um imenso oceano de boas amizades, 

especialmente as do Céu, que, de alguma maneira, 

nos providenciarão o colchão da paz e da assistência 

necessárias... 

   E encerrando o seu comentário carregado de afeto 

por todos nós, o bateu as suas 

asas luminosas e partiu na direção dos abismos da 

erraticidade, a procura de todas e todos aqueles 

. 
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CAPÍTULO # 9 

Os Prazeres da Carne e as Joias do Céu... 
   ___________________ 

 

   A rigor, temos a realizar um imenso trabalho na 

Seara do Cristo!... 

   Muitos companheiros no mundo comungam do ideal 

de servir, no entanto transitam pela vida humana a 

maneira de verdadeiros caixeiros viajantes, um dia 

aqui e outro acolá sem se definirem, ao certo, o que 

estão a procurar e quase sempre desprovidos dos 

reais valores espirituais com os quais haveriam de 

auferir lucros e tesouros no Reino de Deus, mediante 

um trabalho realizado, e empreendido, com o esforço 

e o destemor necessários... 

   É verdade, minha gente, que muitos e muitas 

desejariam que tais esforços e sacrifícios não fossem 

senão laborados de quando em quando, e de vez em 

vez, sem grandes dispêndios de suas forças físicas, 

ou ainda emocionais!!... 

   Que fazer, então, a frente de tão intrigante, quão 

angustiante, enigma da vida material e moral dos 

nossos irmãos e irmãs no solo terreno, no qual o 

próprio homem e a mulher planetários vem, de uma 

maneira frenética, se enredando, cada vez mais, no 

decorrer de suas inúmeras reencarnações no 
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ambiente doloroso do seu próprio egoísmo e do seu 

próprio orgulho?!... 

   Sim, pois encaramos estas coisas como um grande 

problema da matemática ocupacional na vida de 

toda a Humanidade, pois parece que, por mais que 

lhes avisemos e lhes alertemos a todo o momento, 

quanto à necessidade de fazerem a Caridade, mais 

se colocam contra os nossos avisos e alertas, como 

se a gente, os Espíritos Amigos, estivéssemos aqui a 

representar algum sistema de comunicação que, em 

essência, não funciona de uma maneira que possa 

ser ouvido e visto pelas criaturas encarnadas, como 

um todo, a não ser por algumas pouquíssimas 

pessoas que, a despeito da falta de sintonia, ou da 

aparente falta de sintonia, da Terra para o Céu, ficam 

como que tentando o santo ajuste pela própria 

antena do seu coração!!... 

   Seria uma medonha e generalizada volta aos 

tempos do materialismo? 

   Que devemos pensar a esse respeito? 

   A grande maioria de nós espiritistas, tem se 

convertido em trabalhadores incautos, grandes 

pedintes de realizações fáceis, quase todos e todas 

desprovidos de maior sensibilidade para com as suas 

urgentes necessidades de sacrifício, e de suor, pelo 

laborioso Serviço no Ideal Cristão. 

   Os espiritistas, em particular, nem sequer cogitam 

mais de sujarem as suas “lindas” mãozinhas no 
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aconchego ao pobre e ao mendigo, quanto mais se 

estes estiverem feridentos e malcheirosos. 

   Provavelmente, acreditam que isto seja assunto 

para os agentes da Saúde Pública!... Todos e todas 

se esquecendo de que Chico Xavier fazia isso, de que 

Teresa de Calcutá fazia isso, e a grande Irmã Dulce 

também fazia isso, por exemplo... 

   Então, se os espíritas estão se considerando, por 

alguma antecipação celeste, homens e mulheres 

vitoriosos, unicamente por doarem uma roupa 

maltratada, aqui, ou um pedaço de pão, mais ali, por 

qual motivo não deveriam arregaçar as suas mãos no 

sentido de esfregar o chão da casa de uma pobre 

senhora que, doente, não encontra mais forças para 

o trabalho doméstico?!...  

   Ou então, seguir na direção do mendigo, e, até 

mesmo, na de um pobre amigo (seu amigo!) que 

chora e geme na cruciante dor da solidão e da falta 

de carinho, e mesmo da falta de dinheiro, e lhes 

entregar algum vintém de seu amor e de seu bolso, 

pela formosa compreensão, quanto do exemplo, em 

si mesmo, da mensagem espírita: 

. 

   Alguns poderão até tentar encontrar em nossas 

palavras alguma nesga de extravagância ou de 

leviandade, no entanto, perderão o seu precioso 

tempo com isso, haja vista que os já incontáveis 

compêndios da grandiosa Literatura espiritualista 

estão sobrecarregados de informações e fatos quanto 
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à inquestionável necessidade de fazer-se a Caridade, 

em todos os seus meios... 

   Sim, precisamos todos e todas termos coragem 

para sair do lamaçal em que geralmente nos 

encontramos por força de nossa própria cegueira 

diante da necessidade de socorro das demais 

criaturas, enfim, para trilharmos o caminho seguro 

da suprema realização espiritual. 

   No entanto, a palavra de ordem na Terra tem sido: 

amealhar, amealhar e, cada vez mais, amealhar... e, 

se possível, sem grande soma de esforço que possa 

nos causar desgostos e frustrações diante dos nossos 

interesses, geralmente muito mesquinhos e muito 

egoísticos, todos relacionados com o nosso insano 

desejo de possuir, e cada vez mais, os tesouros da 

terra passageira... 

   Não vemos, senão, com profundo sentimento de 

piedade a situação na qual se entregou a grande 

maioria de nossos amigos e amigas que estão 

encarnados..., todos e todas, uns mais e outros 

menos, procurando conquistar, imprevidentemente, 

tesouros que haverão de ficar à porta dos seus 

túmulos, na Terra Material, e desconsiderando 

completamente, salvo algumas raríssimas exceções, 

a oportunidade de amealhar as verdadeiras Joias 

Sagradas do Céu. 

   Porém, e apesar do grande dilema, nem tudo está 

perdido!!! 
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   Vemos, ainda, e com bastante otimismo, o futuro 

humano como promissor depósito de oportunidades 

na conquista 

, para que, tanto nós, os 

desencarnados, quanto para os companheiros (as) 

reencarnados, nos coloquemos à disposição do 

trabalho renovador e regenerador de nossos Espíritos 

Eternos, para que venhamos a transfigurar-nos de 

agentes passivos da Regeneração-bendita: em 

preciosas ferramentas de Construção Espiritual nas 

Divinas Mãos do Carpinteiro de Nazaré, que haverá 

de transformar a Terra Material, de hoje, no Paraíso 

Espiritual do Grande Amanhã. 

 

   Meditemos neste humilde convite 

, de uns para com 

os outros, formulado pelo Cristo de Deus, e, da 

mesma maneira que exemplificou o grande Apóstolo 
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dos Gentios, o venerável e valoroso Paulo de Tarso, 

sejamos fortes e confiantes, seguindo fervorosos 

na fé e na pratica da Caridade para frente e para o 

Alto. 
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CAPÍTULO # 10 

No Serviço da Codificação  
   ___________________ 

 

   Esperemos um pouco!..., antes de mais nada 

haveremos de cogitar das grandes realizações dos 

Emissários do Bem que obtiveram o êxito ideal nas 

tarefas a que foram chamados e/ou chamadas a 

empreender, mesmo sobre as pedradas e os acoites 

da turba de malfeitores e malfeitoras que, integrando 

as falanges do submundo astral, tentaram, a todo o 

custo, desviar do coração e do pensamento destes 

valorosos e valorosas Cavaleiros (as) do Apocalipse 

os legítimos ideais de Serviço Redentor para o 

Mundo, por meio do Trabalho e da Renovação Íntima, 

perante a Verdade, assumidos por cada um deles e 

delas antes da sua reencarnação, e diante do Grande 

Altíssimo...  

   Para estes grandes heróis e heroínas do doce 

Cristianismo em Allan Kardec, haveremos sempre de 

rememorar-lhes as façanhas e heroicas realizações, 

com o mais profundo do nosso reconhecimento. 

   Sem dúvida alguma, que todos e todas serão 

sempre lembrados pelos inquestionáveis triunfos 

diante da gloria santificante de Servir ao Amado- 

Amigo, amando intensamente, e sofrendo por Ele..., 

em meio as agruras do Plano Material!!... 
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   Oxalá! Queira, o Bom Deus de Misericórdia e de 

Verdadeiras Alegrias, estejam todos eles e elas, 

desde já, aconchegados no Seu divino amplexo, para 

que, mais adiante, logo, logo, mesmo, voltem ao 

campo de batalha sobre o solo da Terra, com o único 

e grande ideal de mover as imensas pedras do 

egoísmo e da maldade, atiradas sobre os corações 

humanos, ainda, e tão lamentavelmente, atribulados 

pelos loucos interesses materiais, que lhes estão 

consumindo até às entranhas da alma, aturdida e 

perplexa pelos flagelos da insensatez e do sofrimento 

a que são levadas a passar, por culpa de em si 

mesmas. 

   Para estes, os vitoriosos da Paz e da Alegria com 

Jesus Cristo, doamos o nosso eterno carinho e o 

nosso amoroso reconhecimento... 

   Mas, o que dizermos daqueles e daquelas que, 

mesmo sob as auspiciosas e carinhosas advertências 

de seus Bons Guias, quando tiveram as suas próprias 

reencarnações programadas com todo o zelo possível 

e com toda a generosidade providenciada pelos 

corações amorosos destes abnegados Emissários do 

Bem, apesar disso tudo, relegaram os seus preciosos 

mandatos mediúnicos, patrimônio incalculável de 

valores eternos do Espírito Imortal, à mais baixa das 

considerações terrestre, todos e todas esquecendo-

se das suas grandes obrigações para com o auxílio 

ao próximo, mesmo que tivesse sido apenas para 

uma simples doação de farnel, a entrega de um prato 

de sopa, um remédio que pudesse aliviar as dores de 
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um irmão em sofrimento e em agonia extrema pela 

dor esquecimento, ou ainda, na doação do passe 

generoso e fraternal que não custa nada aos nossos 

bolsos além de um pouco de amor e calor humano, 

ou então, mesmo que, uma única vez por semana, 

na condição do médium insipiente da enfermagem 

espiritual, a servir de auxiliar imperfeito dos Bons 

Espíritos, mas carregado de boa vontade, com o 

exemplo pessoal, e fiel, do servidor da Boa Nova, na 

Doutrina Espírita?!... 

   Para estes pobres irmãos, que já transpuseram o 

portal do túmulo sombrio e gelado, oraremos com 

todo o sentimento de nosso coração, pedindo a Deus 

que proteja-os nas suas desditas e nos seus 

sofrimentos atrozes, aliás, o Único refúgio para a 

consciência culpada que não soube orar em vida, e 

que não consegue, ainda, mentalizar um bom 

pensamento, depois da morte. 
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   - ... 

   Para os que ainda se encontram no solo terrestre, 

pediremos ao Deus de Misericórdia que queira, por 

bem deles próprios, suavizar as angustias de seus 

corações em desajustes, facultando-lhes uma réstia 

de luz para que, antes da Grande Passagem, voltem, 

urgentemente, para a estrada de Emáus, onde 

encontrarão o Cristo a novamente lhes convidar para 

a caminhada luminosa pela estrada do Amor, da 

Justiça, e da Caridade. 

 

Boxes, com 4 DVD´s em cada, com palestras históricas e 

emocionantes pelos verdadeiros ‘Amigos de Chico Xavier’. 

   Todo e qualquer serviço abençoado que abracemos 

no Consolador Prometido, fará, em cada um de nós, 

o milagre da regeneração, com o qual poderemos, no 

porvir, abençoar o Nome de Deus em formoso 
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agradecimento pela graça de termos servido e 

pela dádiva de termos amado, amealhando aqui 

e mais adiante, uma réstia de luz, que seja, pela 

lembrança cariciosa dos amigos e das amigas que 

fizemos no decorrer da nossa caminhada, e que 

socorremos com o que nós tínhamos de melhor, que, 

agora, 

, lembram-se cariciosamente de nós e 

nos amam, mesmo que, em dado momento, pelas 

circunstâncias da Vida, à distância do aconchego de 

nossos corações. 

   Confiemos em Jesus. 
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CAPÍTULO # 11 

Não Basta Recomendar  
   ___________________ 

    

   Tenhamos mais fé nas advertências dos 

Mensageiros do Senhor. 

   Sejamos mais confiantes diante das inúmeras 

dificuldades do caminho, enfim, que a vida tem nos 

apresentado, como forma de luta, trabalho, e esforço 

pessoal. 

   Confiemos, sinceramente, nos arranjos que a Vida 

tem nos dedicado em forma de aprendizado e luz, a 

clarear os nossos caminhos segundo bem ou mal 

venhamos a nos agir diante dos desmandos de 

imprevidência e do desajuste de muitos e muitas 

ainda teimam a tomar para si mesmos, visto que até 

parece uma praga que não quer nos ver com saúde 

e em tão pouco felizes!!... 

   A organização do Universo se faz para cada um de 

nós mediante a Augusta Sabedoria do Criador, a 

saber, pelo o que mais necessitamos e para que 

venhamos a crescer e contribuir para o crescimento 

espiritual do mundo inteiro. 

   Uma estrela não faz brilhar uma pedra sob o solo 

do planeta sem que o Grande Arquiteto da Luz tenha 

declinado a sua Misericordiosa Mão sobre os átomos 
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de constituição rudimentar, que se fazem presentes 

na estrutura íntima do humilde artefato geológico. 

   O sol não faz luzir suas magnificentes claridades 

sobre o mundo sem que a Soberana Presença do Pai 

se faça luzir nos corações da Humanidade inteira, 

pelo amor singelo em forma de troca de gases 

químicos, e outras tantas substâncias da física 

íntima, seja das partículas materiais, por exemplo, 

quanto das criaturas mesmas. 

   Não sejamos ingratos com Ele a frente dos grandes 

sacrifícios que Ele tem empreendido pelas Potencias 

Angélicas em benefício de nossa Ascensão Moral, já 

que, como trabalhadores da última hora, quando 

assim for o caso, seremos, com toda a certeza, 

chamados ao labor de cada dia e de cada hora da 

noite, numa incansável luta da luz contra as sombras, 

pelo soerguimento da nossa Alma. 

   A Vida Imperecível se manifesta a cada dia a nossa 

frente, em forma de incontáveis oportunidades de 

aprendizado e crescimento, nos ajudando a trabalhar 

cada vez mais pela construção do Reinado Divino por  

dentro de nossa própria intimidade, transformando-

nos hoje em excelente estafeta da luz, quando no 

amanhã o Portal da Vida Eterna se abrirá luminoso, 

para nós todos, com as Imensas Claridades do Amor 

e da Compreensão, na certeza de que cada um fez o 

que lhe competia, segundo o seu maior ou menor 

esforço, no imenso terreno árduo, e árido, da vida 

Humana. 
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   Então, , 

mãos à obra e não percamos mais o tempo precioso 

que corre e não volta mais, sabedores que somos de 

que, na lida do dia, encontraremos o salário do fiel 

servidor.  

   E quando, ao cair da noite, todos poderemos cantar 

graças ao Senhor da Vida pela paz produzida em 

nosso íntimo, por termos sidos fiéis à vontade do 

Altíssimo. 

   Trabalhemos confiantes e produzamos mais na 

Ceara do Bem Eterno, pelo nosso serviço constante e 

feliz na Caridade. 

 

   Não basta recomendar, preciso é realizar. 
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CAPÍTULO # 12 

Não Ignoras 
   ___________________ 

 

   Por acaso, não ignoras que se não for pelo 

trabalho, pelo esforço no bem de todos, não lograrás 

qualquer êxito diante da existência de sofrimentos e 

de lágrimas, na qual se transformou a experiência no 

solo da Terra Material..., não é verdade?!... 

   Por acaso, não ignoras que além de sofrer e de lutar 

incessantemente pela transformação do mundo em 

que vives, é também chamado a construir o edifício 

das realizações interiores, no próprio coração... 

   Por acaso, não ignoras, também, que no bem ou 

mal sofrer, haverá de lograr os louros do êxito feliz 

ou infeliz, nas correntes de força dos Universos que 

retribui os méritos e/ou os deméritos “a cada um 

segundo as suas obras” ... 

   Sendo assim, meu irmão e minha irmã, por que 

então continuarmos a cogitar de um Céu estrelado 

num firmamento, ainda, de sombras com as quais 

todos e todas nós, mais ou menos, nos acostumamos 

a interagir, nesse vai e vem de loucuras e paixões, a 

nos arrastar, irremediavelmente, se não tomarmos 

pé da situação escabrosa o quanto antes, para os 

desfiladeiros da “morte”?!... 
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   Na trilha do Paraíso, na grande maioria das vezes, 

encontraremos muitas pedras e cascalhos, espinhos 

e rojões, dos fogos fátuos a nos tentar iludir quanto 

à rota certa a seguir para o bem de nós mesmos, no 

entanto, façamos como o atleta fiel que nas alamedas 

competidoras do caminho não se deixa ludibriar pelos 

acenos da paisagem, seguindo ele firme na luta e na 

estrada para a conquista definitiva de seu ideal. 

   Quantos não foram os companheiros de comunhão 

do Espiritismo-Cristão que, desencorajados pelos 

aparentes empecilhos da sua Subida, vieram a se 

esmorecerem, e criaram, para si mesmos, mais 

dificuldades e maiores dispêndios de força moral, 

pela inércia e/ou pela displicência, como que jogados 

aos tubarões dos mares perversos das maldades, 

enfim, minha gente, perdendo em coragem que 

poderia ter-lhes assegurado um destino diferente, 

para a retomada do caminho luminoso das Alegrias 

Celestes?! 

   Tenhamos confiança na Presença Divina em nossas 

vidas, que, apesar da aparente solidão, crendo-nos 

vítimas no presente, está, soberano, à postos e de 

guarda, seguindo conosco, a cada passo do caminho, 

e nos dando o que merecemos, para que não 

venhamos a cometer novos erros e “cair em novas 

tentações”... 

   Confiantes e destemidos, de mãos dadas com o 

Altíssimo, segundo a nossa vontade, consagraremos, 

de nós mesmos, mais tempo e mais horas de 

trabalho e de esforço, pelo chamado do Pai Celestial, 
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sempre ofertando luz e amor, paz e esperança, a 

todas as realizações no campo difícil de nosso mundo 

interno, e esterno, cobrindo, assim, toda a Terra de 

alegrias e contemplações, a partir do nosso próprio 

coração, diante da Beleza Eterna do Criador, nosso 

provedor perpétuo e magnânima causa de todas as 

coisas no Universo.  

   Estejamos de pé!... 

   E estejamos sempre atentos e atentas ao chamado 

do Senhor, pelo seu Evangelho, que, dos Cimos 

Celestes, não nos desampara e nem tão pouco nos 

esquece nas próprias necessidades de realizarmos o 

bem, pela luta ininterrupta contra o nosso próprio 

mal. 

   Muita paz. 

_______ 

“Se te decides, efetivamente, a imunizar o coração contra as 

influências do mal, é necessário te convenças: que todo minuto é 

chamamento de Deus à nossa melhoria e renovação; que toda 

pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho; que 

o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de 

alguém.” 

– Emmanuel                                                                       
(Chico Xavier, “Meditações Diárias”, Editora IDE). 

_______ 
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CAPÍTULO # 13 

Sem Deus Estaremos Perdidos! 
   ___________________ 

 

   Muitos de nós encontramos nos com interesses 

e disposições para, ates de qualquer coisa, atender 

às mais complicadas e múltiplas experiências de que 

o mundo transitório nos proporciona, a nos convidar 

para uma existência, na grande maioria das vezes, 

regada pelos excessos da vaidade e pelas regalias do 

conforto exagerado, quanto ao da luxuria dos 

sentidos voltados, e devotados, ao sexo sem amor e 

sem respeito nenhum ao próximo... 

   Não imaginemos que vivendo da mesma maneira 

que os sinistros convidados da excêntrica Festa de 

Babet estaremos a conquistar alguma coisa de valor 

para nós mesmos, quanto mais para o mundo inteiro 

que nos cerca, que de uma maneira inquestionável 

se nutre de nossos sentimentos e dos nossos mais 

íntimos pensamentos, muitas vezes da mesma 

maneira que lhes desejamos e pesamos em relação 

a ele... 

   Como já nos afirmou certo cientista dos tempos 

modernos, e, muito naturalmente, compreendendo o 

quadro sugestivo da nossa mente quântica: 
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   O tempo, meus caros, é demasiadamente curto, 

tanto para vocês quanto para nós outros que 

transitamos em Dimensão um pouco Mais Alta, para 

que procuremos movimentar as nossas ações e as 

nossas atitudes em regalias da vida, unicamente, 

material, em compromissos, ou comportamentos, 

que nada nos trarão de felicidade, a não ser muitas 

dores e muitas amarguras, a maneira de um sol 

escaldante de algum deserto árido, que corta-nos as 

carnes pelo terror da sede, no qual não haveremos 

de lograr senão as areias pútridas de nossa própria 

personalidade muito fútil, ávida por escândalos e por 

indecência... 

   Estaríamos pesando demais na “pena”?! 

   Estaríamos sem dó de nossos irmãos e irmãs na 

carne, que, invariavelmente, estão a solicitar de Deus 

mais benção, embora procurem trabalhar sempre 

muito pouco para a obtenção desta dadiva?! 

   Não falamos aqui, tão somente, do serviço diário e 

assalariado, mas, principalmente, daquele que mais 

toca ao coração das criaturas, pela prática da 

gentileza, do carinho, do respeito, e do afeto. 

   Sem contarmos, é obvio, o da Caridade... Feita 

com desprendimento, sem segundas intenções, e 

acima de tudo com muito amor e devotamento no 

próprio coração. 

   Obviamente, que medrando os complicados 

torvelinhos da insensatez e da loucura desmedida 

dos seres terrenos, numa correnteza repleta de 
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tubarões famintos a saciar o sangue de meus irmãos, 

e de minhas irmãs, a correr de seus corpos 

degradados pelas estripulias da corrupção moral, 

veremos alguns lampejos de lucidez, mas não 

imaginemos que, uma vez dando-se para traz, 

“sobrará alguma pedra sobre outra pedra” dos seus 

corpos materiais, que, a rigor, foram doados pelos 

Reservatórios da Biofísica Espiritual para que o 

Espírito Imortal, ao transitar pelas planícies do 

mundo das formas fisiológicas, não tivesse, senão, 

sensações nobres e belas, sentimentos puros e 

sublimes, a feição dos anjos e dos santos, que, ao 

aportarem pelos lamaçais da vida terrena nada mais 

desejam que amar, e amar muito. 

   Não que nós, os Espíritos desenfaixados do molde 

físico, não sintamos imenso prazer pelos apetites do 

sexo, por exemplo, mas claro que bem sentido, e 

do prazer bem vivido, entretanto, primamos sempre 

pelas energias provenientes das trocas fisioquímicas 

da atividade sexual na sagrada competição de 

hormônios do Sentimento de classe mais elevada, ou 

seja, impregnando as sensações dos nossos corpos 

físico-astrais com as emoções de uma Alma-Pura, e 

santificada, no Amor Verdadeiro. 

   Não vemos qualquer empecilho para que os nossos 

irmãos da Terra venham a se curvar diante da glória 

de Deus e entregar-Lhe o corpo e a alma, no êxtase 

do prazer, com o único pensamento de: “Amar-Lhe, 

acima de todas as coisas”... 

   Está nos faltando apenas dar o primeiro passo. 
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   A conquista do Verdadeiro Amor baseia-se na 

tomada de decisão do Homem-Espírito, na condução 

de seu próprio carro reencarnatório pelas estradas 

alvissareiras da luz-bendita do amor e da 

compreensão, da tolerância e do verdadeiro afeto, 

até o reencontro definitivo com o Pai Celestial, no 

Grande Portal de Chegada... Na Pátria dos Espíritos 

Redimidos, de onde, verdadeiramente, viemos e para 

onde, verdadeiramente, retornaremos... 

 

  Sempre mais ricos, ou mais pobres, do que quando 

chegamos ao Plano Material. 

   Sinceramente, não cremos que haja, ainda hoje, 

uma só alma viva em vosso plano de ação que já não 

tenha, mesmo que por ‘descuido de seus Benfeitores 

Espirituais’ (Risos), estagiado, mesmo que por um 

minuto, em Planos Mais Altos da Vida Planetária. 
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   Não façamos essa viagem de retorno ao Mundo 

Maior, solitariamente. 

   Busquemos, , o caricioso 

aconchego do Seu Amor Sem Mácula. 

   Pois, acreditem: Sem Deus estaremos perdidos. 

_______ 

“O´ irmã! o conhecimento pode pouquíssimo, comparado 

com o muito que o amor pode sempre.” 

– Instrutor Calderaro                                                 
(André Luiz/C. Xavier, “No Mundo Maior”, Cap. 5, O poder do amor, FEB) 

_______ 
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CAPÍTULO # 14 

Mãe Piedosa 
   ___________________ 

 

   Existem mães no mundo a acreditarem que bom- 

filho é somente aquele ou aquela que tem dinheiro 

no bolso para lhes proporcionarem os valores do 

conforto-efêmero, todas as vezes, sem utilidade 

alguma para a Alma Eterna, ou, ainda, os que não 

lhe tragam “problemas” que lhes envolvam, muitas 

vezes, o cérebro vazio e o corpo preguiçoso. 

   No entanto, , outras tantas 

mãezinhas, muito valorosas e honradas, muito 

sinceras e dedicadas, porque estão prevenidas por 

meio do sentimento Evangélico, trazem no coração o 

AMOR sublime, o sublime amor, embebido pelas 

delícias que nutrem emocionalmente nas Alturas, 

com o qual, 

, realizam no seu Lar e, ainda, no 

concerto dos demais familiares do mundo, a suprema 

entrega de si mesmas, no labor, muitas vezes 

sacrificial, de amar e de socorrer, de agir sem 

reservas, sempre e sempre, a sua prole humana, 

desprovidas desta maneira de todas as preferências 

e oportunismos exclusivistas. 

   Na Gália antiga, encontrava-se um jovem pedinte 

que, a rigor, aos olhos dos seus patrícios e familiares 
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não passava de um enfermo sujo e maltrapilho, 

angariando dessa maneira, inesperadamente, a 

simpatia de uma humilde serviçal de uma casa nobre 

e abastarda da pequena cidade. 

   Sentindo, enraizada nas próprias entranhas, a dor 

do pobre rapaz, desesperado, em si mesmo, pela 

condição de penúria que carregava, solicitou de uma 

companheira e amiga, sua patroa, que lhe fizesse a 

caridade de lhe estender seguro apoio no interesse 

de resgatar aquele ser humilde e desesperado das 

agruras de uma masmorra moral, que lhe angustiava 

a alma, e patrocinava, ainda, torturas na paisagem 

burlesca da vida social do pequeno lugarejo. 

   De sorte que, numa certa manhã, a par da situação 

de sua protetora, a nobre escrava, endereçou singelo 

olhar à dama, que naqueles dias se sentia ainda mais 

torturada pelas angustias de um lar, aparentemente, 

desprotegido do Mais Alto, tendo o seu fiel esposo se 

furtado a lhe proporcionar a alegria da presença, 

pela maternidade, de um filhinho espiritual.  

   Então, lacrimosa, porém, serena na sua fé sincera 

e viva nas Forças Superiores de sua crença, voltou a 

relatar o caso a sua ama, um caso quase insolúvel do 

infeliz irmão que não encontrava, em ninguém, o 

auxílio para as suas dores e nem mesmo se fazia 

esperançoso de uma assistência imediata que, de 

alguma maneira, lhe saneasse as amarguras já tão 

acerbas... 
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   Após alguns minutos de conversação fraternal e 

respeitosa, a nobre senhora, tocada em sua 

intimidade pela insistência da dedicada serva, 

arremata o diálogo com a seguinte exclamação: 

   - Graças aos Céus!..., encontrei o que eu 

procurava! Agora, finalmente, poderei amar e 

cuidar de alguém como a um filho do meu próprio 

ventre... Farei de mim mesma a tutora amorosa e 

providencial desse jovem, que para mim, a partir de 

hoje, será tido à conta de meu filhinho do coração. 

   Vai Antuza! não perdes tempo, e consagra o meu 

dinheiro, a minha bolsa, e a minha assistência, a esse 

querido irmão que os Espíritos me colocaram, em 

aconchego, ao próprio peito. 

   E partiu a servidora do lar ao encontro daquela 

alma que, a partir de então, fora resgatada das 

furnas do próprio destino, e, a partir dali, passou a 

levar uma vida social honesta e provedora de 

grandes alegrias para a sua comunidade, tornando-

se, mais tarde, o diligente proprietário de uma casa 

comercial de farmácia e o Inspetor de Polícia, nos 

moldes da época. 

   E assim, todos viveram felizes para sempre, 

sabedores e reconhecidos do GRANDE AMOR ser, 

sempre, aquele ofertado mediante o total 

desprendimento e desinteresse de qualquer espécie, 

a não ser pela busca do próprio amor, buscando o 

prazer apenas e tão somente na satisfação de amar 

e cuidar, servir e trabalhar, para que o Reino Divino 
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se realize em nossos corações, a se espraiar para o 

grande mar da solidariedade tanto entre as quatro 

paredes do ambiente doméstico ou perante o 

Universo inteiro, amor este que nos cerca e nos 

evolve, que se faz credor de nossa total entrega.  

 

   Que Deus seja louvado! 

____________ 

Nota do médium em 07/11/2021: 

   Nesta mesma época, a da transmissão original deste 

Capítulo, tomei conhecimento pelos seus Autores que eu 

fui o mendigo da narrativa, enquanto que a minha atual 

mãezinha, Maria Isaura C. Cabral, fora a serviçal que 

colocou-me sob os cuidados e a decidida proteção de sua 

venerável patroa..., que por sua vez foi uma das 

encarnações passadas de , a alma 

gêmea de minha alma.. 
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CAPÍTULO # 15 

Não Fugirás de Ti Mesmo! 

    ___________________ 
 

  Somente triunfarás diante das iniquidades que jaz 

em ti mesmo, e que ainda graceja, por fora de teu 

mundo íntimo, no mundo transitório das forças físicas 

que te abraçou pela tua reencarnação, quando, 

corajoso e destemido, voltares o teu pensamento e o 

teu entendimento para as questões mais sérias da 

vida, sem demagogias, pela determinada reflexão 

justificada pelo real sentimento de solidariedade e 

entrega total aos interesses primorosos de renovação 

da própria, . 

   É, sem dúvida alguma, uma oportunidade 

fantástica de ENCONTRAR-SE CONTIGO MESMO na 

fieira dos minutos que passam céleres, a nos chamar 

a atenção, a todos e a todas, sem distinção de classe 

social, cultural, religiosa, de sexo, ou de raça, para 

valor inquebrantável do tempo, e das horas, e ao 

indispensável movimento, mesmo que vagaroso, que 

há de propiciar aos navegantes das correntezas 

violentas do plano material, mais particularmente, 

que ainda vive em sombras, o serviço urgente de 

realização íntima pelo estudo, pelo trabalho, e pelo 

amor leal, e sempre devotado às criaturas de Deus, 

nossos irmãos e irmãs de romagem universal. 
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   É de lamentar, mesmo, a grande catástrofe que se 

divisa sobre o horizonte sombrio da vossa Terra, a 

clamar-lhes, em sua generalidade, pelas maravilhas 

do sentimento vivo, até aqui sendo imperfeitamente 

compreendido pelos seres encarnados, de faixa de 

entendimento muito limitado, ou pouco, muito pouco 

mesmo, afeitos às conquistas do bem-imperecível, 

quais náufragos de uma grande embarcação e a se 

debaterem loucamente por entre suas braçadas 

desesperadas, sem se darem conta de que o navio 

foi à deriva ou está à deriva por conta da má vontade 

da maioria dos seres reencarnados em aceitarem 

Jesus Cristo mudo de si mesmos, unicamente, 

quando acabam se defrontando com mais problemas 

de navegação por força da falta de atenção no rumo 

certo, por terem desperdiçado tempo e suor numa 

rota que poderia ter sido tranquila, por entre ondas 

calmas e benfazejas, patrocinadoras da paz e da 

felicidade, quanto das alegrias verdadeiras... 

   Podemos considerar, meus irmãos e irmãs de 

crença espírita, que as oportunidades que o Pai nos 

concede são inúmeras e não cessam de nos chegar, 

já que tudo nos doa pela sua Perfeita Bondade, 

ofertando-nos, à todo e qualquer momento, imensas 

oportunidades na corrigenda dos nossos próprios 

desvios morais. 

   Constitui-se um dever inalienável, de todo homem 

ou mulher, ou de toda alma, empreender esforços na 

superação de suas limitações espirituais, no interesse 

de possibilitar-se a Ascensão gloriosa ao cume da 
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Grande Jornada, sem desprezar qualquer ocorrência 

da vida diária, feita, esta, de valiosas e renovadoras 

oportunidades de crescimento para a Eterna Luz. 

   Não vemos com bons olhos o desenrolar dos atuais 

acontecimentos terrenos, que, sob o influxo de 

densas nuvens de pessimismo e de amargura, têm 

levado o homem e a mulher imprevidente à loucuras 

e desassossegos sem conta, para que nas fileiras do 

despotismo desvairado, diante das coisas santas, da 

Imortalidade, venham a converterem o cidadão do 

Universo em causa de tormentas para o mundo em 

que habita, não compreendendo, ele, o homem e a 

mulher de hoje, que habita dentro de si próprio o 

antídoto para todos os seus males, assim como o 

veneno que passa a ser remédio para própria alma 

conturbada.  

   Mas, graças ao Bom Deus, não somos daqueles que 

acham que “tudo está perdido”.  

   A colheita se fará auspiciosa e alvissareira, de 

acordo o seu plantio, caso tenha sido de bênçãos e 

de alegrias para todos... 

   Façamos, assim, a nossa construção interior, 

buscando sempre e sem descanso o objetivo traçado 

pelo Senhor há mais de dois mil anos passados, 

quando, em Seu Evangelho de Renovação, citado por 

Marcos, no capítulo 8, versículo 3, alertara-nos o 

Divino Pacificador em relação à nossa vida mental, 

lembrando-nos de que não seria possível fugirmos de 

nós mesmos... E tal quais os irmãos necessitados da 
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narrativa Evangélica, façamos do nosso alimento o 

pão espiritual de todos os dias, condimentado à base 

de muita luta e muito esforço na implantação de uma 

mentalidade sadia que possa nos trazer realmente 

muita felicidade e paz de espírito, longevidade e 

saúde plena... 

 

   Sejamos felizes e muito alegres com as coisas do 

corpo, afinal de contas Deus é Bom demais para nos 

conceder algo de bom que não pudéssemos utilizar, 

, mas, acima de tudo, 

sejamos honestos com nós mesmos, já que após a 

grande passagem pelo portal do túmulo não nos será 

possível escondemo-nos da própria consciência, 
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como se estivéssemos transitando pelos Universos 

numa solidão, que, em verdade, não existe, já que 

ela, a consciência, nos acompanhará, onde quer que 

que a gente vá! 
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CAPÍTULO # 16 

Viajantes da Grande Jornada 

    ___________________ 
 

   Múltiplos Agentes desencarnados da Vida Superior 

da Terra, perfazem incessantemente o caminho de 

ida e volta das Regiões Resplendentes que, vamos 

dizer, ainda se encontram na estrutura Dimensional 

do orbe terreno, num vai e vem ininterrupto, 

consagrando suor e esforço, trabalho constante e 

muitas lágrimas, todas forjadas no mais profundo 

sentimento de piedade pelos ANDARILHOS DA 

TERRA, que, embora, o grande sacrifício do Excelso 

Pastor das Almas Aturdidas, sequer, sentem-se 

impelidos para o Bem Maior, aquele que somente é 

produzido pela substância divina: DO MUITO AMAR, 

mesmo sem ainda ser amado, DO SERVIR SEMPRE, 

mesmo sem qualquer retribuição, além do excelente 

e singelo esforço de amealhar amizades pelo simples 

voto de consideração, através de um sincero gesto 

de gentileza, que possa lhes consagrar, nem que seja 

por um modesto olhar ou uma terna lágrima de 

reconhecimento, o carinho e a gratidão daquele e 

daquela que foi beneficiado, pela sua expressão de 

bondade e de desprendimento... 

   Sejamos sinceros, meus irmãos, quem estaria com 

a verdadeira razão?... Aquele que por um olhar de 
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ternura e compadecimento pela Humanidade inteira, 

mas que ainda teima em se manter no primitivismo 

das sensações mais baixas, olhando-a, por um 

vislumbre, e estendendo a sua visão por toda a 

região por onde pode penetrar a sua capacidade de 

prospecção, lhe facultando algum entendimento 

acerca do litígio em questão, a da batalha do bem 

Eterno sobre o mal transitório, quando, finalmente 

chega à conclusão de que o homem vive numa “maré 

baixa” de valores morais, e, sobejado pelas torrentes 

de amor e solidariedade que nutre o Universo todo, 

cede, por fim, ao impulso vitorioso de algo fazer e 

algo produzir em benefício de seus irmãos e suas 

irmãs de luta expiatória..., Ou será o imprevidente, 

aquele e/ou aquela que somente ver fartura e 

“delícias”, numa mesa lauta de favores e prazeres 

pecaminosos, onde a corrupção “deita e rola” sem 

que ninguém tome conhecimento diante de tamanha 

hecatombe planetária, que certamente haverá de 

custar muito caro aos indivíduos, em particular, e a 

toda a geração atual que vive no planeta, “cuspindo 

no prato” em que foi servida, em sua homenagem, 

embora ainda nada merecedor, a alimentação 

luminosa do Evangelho Vivo de Jesus, que lhe seria 

capaz de restituir a própria saúde mental, já tão 

abalada pelas insanidades perpetradas pela própria 

alma, num emaranhado de depravação que deixaria, 

muito provavelmente, o infeliz Bocage de “queixo 

caído”, desbancando-lhe do trono horroroso a que foi 

levado pela população da Terra, lamentavelmente, 

havida de extravagâncias e obscenidades?!...  
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   - O primeiro, minha gente, vislumbrou algo de 

novo e seguiu a frente com uma nova disposição para 

o Serviço Construtivo de melhorar-se. 

   - Entretanto, o segundo, se enredou ainda mais 

pelos torvelinhos da morte moral. 

   Sejamos, meus amigos e minhas amigas do Plano 

Material:  Espíritos lúcidos!  

   Verdadeiramente lúcidos. 

   Não teríamos uma outra sorte senão as chamas do 

inferno abrasador de Dante Alighieri?!... 

   Será que o destino da nossa Humanidade está 

definitivamente traçado por esta (nova!) geração, 

imprevidente e corrupta?... 

   Acreditamos, sinceramente, que não; tudo pode 

ser modificado, pois, como já nos esclareceram as 

Entidades Veneráveis da Codificação Espírita, em O 

Livro dos Espíritos, todo mal moral é passível de se 

transmutar em bem eterno, ainda nesta encarnação, 

bastando apenas boa-vontade, e uma boa dose de 

coragem em cada um de nós, estejamos encarnados 

ou desencarnados. 

   Meus amados, nós fazemos as nossas próprias 

escolhas.  

   Tenhamos mais fé nas manifestações dos Espíritos 

Superiores, e acolhamos deles e delas o seu 

maravilhoso legado de amor e veneração pelas coisas 

santas.  
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   Busquemos conciliar a nossa alegria e a nossa 

vontade de viver sobre o abençoado solo da Terra ao 

que existe de mais agradável para o Espírito Imortal, 

não nos desvinculando do pensamento primoroso do 

querido Apóstolo da gentilidade, ou seja, entregando 

o nosso sustento aos desígnios de Deus, sem 

amealhar tesouros no solo do planeta material, a não 

ser o que for somente necessário, mas heroicamente 

contribuindo para a construção de um mundo 

melhor, pelo sentimento caricioso da Fraternidade 

Universal, realizando, para “Cima”, verdadeiramente 

para o Alto, a nossa caminhada como 

. 

   Confiemos sempre e nada haverá de nos faltar em 

auxílio do Mundo Maior, seja na conquista do que 

haveremos de necessitar para sobreviver sobre o 

mundo das forças transitórias ou em dádivas do 
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Amor Perfeito, em Cristo e por Cristo, na riqueza real 

que haverá de nos Elevar para os Mundos Felizes do 

Eterno. 

   Tudo é, realmente, possível ao que crer! 

 

  

   Nota do médium: Segundo a nossa Veneranda, todos 

os amigos espíritas deveriam estudar a preciosa obra 

espírita “A Vida Viaja na Luz” (pela Editora LEEPP), de 

Autoria Espiritual do Dr. Inácio Ferreira, pelo médium 

uberabense Carlos A. Baccelli, que nos traz um acervo 

precioso de recomendações doutrinárias em torno do 

que nos aguarda para Além do Grande Portal da 

Eternidade. 

   Para quem ainda não conhece o trabalho de Inácio 

Ferreira, podemos assegurar que, lendo os seus livros, 

haverão de se deliciar com sua narrativa pitoresca, toda 

particular, envolvente e cheia de criatividade emocional, 

pois o estimado benfeitor espiritual sempre se fez 

conhecido, quando ainda encarnado na Terra, e mesmo 
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agora já estando do Lado de Lá, por sua verve hilária e 

e muito entusiasmada. 

   Creio que o nosso Dr. Inácio foi feito por um “capricho 

de Deus”.  

   Depois de feito, logo atirou a receita no lixo!... Risos...  
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CAPÍTULO # 17 

Por que o Homem e a Mulher Teima?!... 

    ___________________ 
 

   Por mais que o homem e a mulher pense em 

deixar para traz as suas dores e dificuldades morais, 

amealhadas em seu passado remoto ou próximo, 

quando aplicavam, em si próprios, os mercantilismos 

de uma vida doentia e repleta de descabidas luxurias 

e incompreensíveis façanhas no deboche e no 

desrespeito à justiça, às leis, e ao erário público ou 

privado, que regem o bom-proceder e as condições 

de vida das sociedades da Terra, vemos com os olhos 

marejados de lágrimas, a queimar a nossa retina 

espiritual, tamanha a nossa tristeza pela visão 

incandescente do momento perigoso por qual  passa 

a maioria esmagadora de nossos irmãos e irmãs que 

estão sediados no orbe planetário, visão, esta, que o 

Homem e a Mulher modernos, dentre eles e elas uma 

grande massa de companheiros espíritas, enfim, 

podem crer, AINDA TEIMAM em não enxergar à sua 

frente, todos todas resistindo à grande e insuperável 

proposta de Renovação de si mesmos pela Boa Nova, 

pelo conceito de austeridade moral, na fraternidade 

e na solidariedade pelo qual todos os Cristãos 

deveriam sinceramente seguir, procurado travar uma 

verdadeira guerra, se aproveitado o máximo possível 
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do auspicioso convite da Vida Superior, no interesse 

de fomentar entre os demais irmãos e irmãs de todas 

as procedências do pensamento cultural, cientifico, e 

religioso, do Mundo Material (a 5ª. Esfera), o maior 

e mais extensivo projeto de  que o 

Planeta jamais presenciou, isso sendo o mesmo que  

tratar de Espiritismo e de sua Espiritualização!..., até 

porque a proposta de Jesus Cristo foi a de fazer os 

seres terrenos não apenas aceitarem a ideia da sua 

Imortalidade, quanto a de viverem pelo Espírito de 

Deus, na certeza de que a Vida Segue Sempre!!...  

   Congregando esforços, nós Daqui e vocês daí, da 

casa planetária, com toda a certeza do nosso coração 

de mãe e amiga, haveremos de encontrar o caminho 

mais seguro possível, dentro do contexto sempre 

muito acidentado das reencarnações na Terra, no 

interesse de unirmos todos os esforços, empreender 

sacrifícios, e movimentar cada vez mais força e mais 

energia: neste vigoroso serviço de renovação de 

nossas antigas mazelas espirituais em novas 

potencialidades do coração, de um coração amoroso, 

na construção de um novo projeto de vida, para que 

possamos todos e todas termos sobre a face da 

Terra, pois não podemos perder de vistas que logo 

mais adiante nós mesmos, os desencarnados, 

haveremos de retornar para o solo planetário pela 

bênção de uma ou várias reencarnações, um amplo 

entendimento das coisas sagradas de Deus.  
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   Somente assim poderemos viver verdadeiramente 

em paz, seja com as nossas consciências ou com a 

comunidade que nos cerca, ou virá a nos cercar. 

   Encontraremos juntos, com a força das boas 

intenções e com a generosa Assistência dos Amigos 

da Vida Maior, o roteiro seguro e certo com o qual 

transformaremos as tormentas angustiantes do 

nosso planeta, material e/ou espiritual, em alamedas 

verdejantes da grande Trilha do Infinito. 

   Senhores e senhoras que somos de nosso destino, 

saberemos distinguir o certo do errado, o engodo do 

potencialmente correto, a partir do conhecimento e 

da vivencia Evangélica, proposta esta que veio ao 

mundo pelas mãos do Divino Construtor, convidando 

a todos e a todas para o grande festejo de núpcias, 

entre as potencias do Alto e os irmãos do solo 

planetário, quando passaremos a vivenciar em nossa 

intimidade as maravilhas inconcebíveis, para muitos 

ainda, de um , onde jovens e 

idosos, crianças e adultos, homens e mulheres, 

sejam ricos ou pobres, negros, brancos, pardos e/ou 

de qualquer raça, mas, acima de tudo, sendo todos 

irmãos e irmãs no Deus Augusto de Felicidade, que 

haverá, por toda a nossa Imortalidade, de nos guiar 

pelos confins da Sua Eternidade. 

   Temos furtado do tesouro da Vida o fruto da 

esperança...  

   Agora, passados os primeiros embates da nova 

consciência planetária, pelas angustiantes tramas da 
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iniquidade, vemos que o Homem e a Mulher vem 

dando novos e mais seguros passos na estrada do 

não aceitável, lutando com suas próprias forças na 

estruturação de uma vida sem domínios, a não ser 

aquele pelo qual estamos universalmente agarrados, 

desde o nosso nascedouro, o do: AMAR A DEUS 

SOBRE TODAS AS COISAS E AO PRÓXIMO COMO 

A NÓS MESMOS, patrocinando na comunidade 

terrena a implantação definitiva do Reinado Divino, 

como promessa imorredoura do Divino Profeta, Jesus 

de Nazaré. 

 

   A Mensagem Cristã tem nos evocado o Espírito à 

renovação gradual de todos, entes de tudo, pelo 

serviço de doação em forma de honesta caridade e 

de fraternidade, de humildade e de simplicidade, 

primeiramente para com os outros!!! 
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   Não é isso?!... 

   Sejamos todos filhos obedientes, entregando-

nos a Ele, pela deposito do nosso coração e da nossa  

CARIDADE a todos e a todas, antes até de pesarmos 

em nossas necessidades!!... 

   Que Oxalá seja sempre louvado! E não nos 

deixando sem o Seu manto protetor de alegrias, de 

saúde, luz, paz, e de felicidades eternas!... 

   Por que não?!...  

   Afinal, como se diz por aí, também somos filhos do 

Altíssimo!! – Risos... 

_______ 

 

 “Em um mundo repleto de ódio, nós devemos                           

ousar ter esperança.” 

   (Michael Jackson) 

_______ 
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CAPÍTULO # 18 

Mais Luz no Entendimento 

    ___________________ 
 

   Segue o homem e a mulher do Plano Material cada 

vez mais sobrecarregado por enorme infelicidade, 

que são os grandes infortúnios do Espírito que tem o 

angustiado depois da morte carnal, embora, antes 

dela, os tem arrojado no crime, contra si mesmo e a 

sua parentela espiritual, esteja ela reencarnada ou 

desencarnada, pois se estão vivos estão também 

algo mortos!..., pois não podemos compreender uma 

Humanidade tolerante para com a baixeza e para 

com a indolência quando ao mesmo tempo vibra de 

horror por tudo aquilo que é verdadeiramente Belo e 

Puro para a sua própria alma, que já deveria estar 

desperta!!..., vivendo pelos sentidos elevados da 

Alma Imortal... 

   São verdadeiros irresponsáveis que vagueiam de 

um lado para o outro perpetrando inúmeros crimes 

que a Justiça dos homens jamais poderá julgar, pois 

está fora de sua jurisdição limitar o sadismo e a 

corrupção puramente Espiritual, moral, sim, quando 

vemos homens e mulheres, mesmo que se utilizando 

(indebitamente!) dos títulos honrosos da Religião, 

que vão caminhando irrefletidamente pelos tortuosos 

desfiladeiros da irresponsabilidade e do desrespeito, 
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crendo eles e elas que viajam pelo mundo das forças 

físicas em completo anonimato, ou antes, invisíveis 

aos olhos alheios, quanto aos corações que batem 

sentimentalmente numa  sintonia diferente da deles, 

num total desperdício de forças sublimes que lhe 

foram depositadas na economia carnal, por exemplo, 

para que pudessem, mesmo que de maneira fortuita 

ou inconsciente, beneficiarem a vida familiar, social, 

e comunitária, sempre muito importantes para os 

Amigos da Espiritualidade Superior. 

   Podemos assegurar-lhes, sem qualquer receio, que 

o Homem-planetário tem transformado, a si mesmo, 

numa grande colmeia de corações tenebrosos que 

arbitrariamente vem malbaratando as augustas 

relíquias do amor e da caridade, da ternura, e da 

sinceridade em seus pensamento, que, em princípio, 

poderia ser canalizado para o bem geral, para a 

construção de uma vida melhor, mais abundante de 

felicidades na aplicação dos altos valores do Espírito 

Imortal, para si mesmos e para a sua coletividade, 

procurando desta maneira enriquecerem o mundo 

onde vivem atualmente com a sua própria natureza 

íntima, ou, pelo menos, com o que temos de melhor 

em nossa própria intimidade, mesmo que em estado 

embrionário, mas que nunca se encontra apagado, a 

não ser adormecido. 

   Não saberíamos precisar por onde terá se iniciado 

a melancólica constelação de normas corruptas que 

fazem do modelo atual de Humanidade, de uma 

maneira mais geral, uma terrível quão inimaginável 
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construção megalomaníaca, na qual podemos 

observar, muito angustiados (sim, pois os Espíritos 

tem coração sensível e uma alma delicada!), o 

imenso contingente de pessoas, seja encarnadas e 

desencarnadas, a movimentarem os seus interesses 

na direção da corrupção dos valores reais da vida, 

sem que, sequer, vislumbrem mais adiante um porto 

seguro para a embarcação que, à deriva, remete toda 

a população de imprevidentes navegadores para o 

mais fundo e tenebroso dos oceanos do egoísmo, nos 

mares obscuros da profunda irresponsabilidade. 

   Muitos haverão de falar: “Ah! Isso não é comigo!” 

   E será com quem, afinal de contas?!... 

   Não estamos alheios ao movimento de “Libertação” 

pelo qual vem passando uma imensa massa, embora 

muito restrita, de transeuntes do vosso mundo, se 

bem que todo serviço de libertação das massas, se 

não for bem conduzido, correrá o risco de prende-las 

em outras regiões de escuridão e trevas mais densas 

que a anterior, no entanto, fica-nos a interrogação: 

para onde estarão se dirigindo estes nossos 

aventureiros da vida terrena?!...  

   Estariam todos eles e elas, realmente, cientes do 

trajeto a seguir ou apenas estão a fazer coro diante 

da turba de companheiros e andarilhos que, assim 

como eles próprios, não sabem em qual direção 

seguir logo após a sua tomada do poder, sempre 

aparente, pois quem comanda mesmo as nossas 

vidas é Deus?!...  



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 223 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

   O sopro de alegria, de novas e renovadas 

esperanças pelo mundo libertário da atualidade, a 

nosso ver, deve ser vivenciado, vivido intensamente, 

mas, antes de tudo, por uma mentalidade arrojada e 

um coração prevenido, na intenção de tomarem pela 

paz as rédeas de uma nau que poderá, sim, ser ainda 

tragada pelas correntezas bravias, arremetidas pela 

milenar lepra do orgulho e da prepotência, da louca 

vaidade e desmedida ambição, que tem ensandecido 

muitos, e milhares, de supostos lideres, sejam 

religiosos ou não, que mais tem marcado a sua 

passagem pelo plano físico pelo horror de suas ideias 

do que, propriamente, pelo calor e aconchego dos 

Ideais Libertadores da Alma Eterna. 

   O momento que passa para todos nós é de muita 

expectativa. 

   Caminhemos confiantes na Proteção Divina, 

compreendendo, de uma vez por todas, que sem o 

conhecimento do Evangelho, e a sua integral 

vivencia, jamais alcançaremos a tão almejada paz 

de espírito, ou mesmo, a tão sonhada liberdade de 

princípios e de pensamento. 

   A revolução real, aquela feita de dentro para fora, 

só será válida e acatada por nosso Pai Celeste, caso 

tivermos em nosso coração o vivencia profunda e 

verdadeira da solidariedade e da caridade, do amor e 

da fraternidade entre todas as criaturas do Pai, 

peregrinos da Imensa Luz. 
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   Meus amados! Não façamos de nossa jornada na 

Terra apenas um Oasis fugidio, daquele tipo que 

somente é visualizado pelas criaturas havidas por um 

copo d’água, sem se darem conta de que estão 

mesmo é defronte à uma perigosa miragem. 

   Fiquemos todos e todas com Mateus, no Capítulo 

8, versículo 4, como exemplo de paz e de amor para 

a nossa vida...  

   Dessa maneira, vejamos que somente o Cristo 

poderá nos mitigar a sede extrema de Justiça, quanto 

a carência profunda de afeto. 

   Que o Bom Deus nos pacifique os corações e NOS 

ILUMINE O ENTENDIMENTO. 
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CAPÍTULO # 19 

Eu Acredito no Amor 

    ___________________ 
 

   Sob a Igreja do Senhor, Auspiciosa e Bela, a 

clarear a multidão do mundo que clama por justiça e 

por soberania, por pacificação e por proteção social, 

vemos a muralha feita de homens e mulheres, jovens 

e velhos, de todas as raças e crenças, por exemplo, 

a conclamarem das organizações mais sérias do 

Planeta o combate sistemático e vigoroso contra o 

mal, infelizmente, já instituído nos diversos meios de 

comunicação, nas agremiações do pensamento 

religioso e/ou cultural, que, na atualidade que vivem, 

se mantém em estreito conúbio com o imperialismo 

do passado, hoje mascarado de organizações de 

proteção ao cidadão, pura e simples. 

   Os mesmos que atualmente se colocam à frente dos 

grandes processos de renovação e de consolidação 

dos valores éticos sobre orbe planetário são aqueles 

e aquelas mesmos que, num passado próximo ou 

longínquo, desvirtuaram os ideais Evangélicos e os 

de natureza moral, pura e simples, ao preço 

escabroso de bagatelas e de ninharias humanas, 

moedas douradas da infâmia e da corrupção que o 

mudo térreo sempre prometem ao que lhe aceitam o 

convite perverso e doentio, que lhes proporcionaram, 
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é certo, no plano das formas físicas o conforto e a 

luxuria, a depravação e a manifestação de uma 

esquisita, quão medonha,  megalomania, no entanto, 

minha gente, a produzir no mundo interior dos seres 

mais desorganização e turbulência, particularmente, 

no seio da sua própria família humana, carnal, 

invariavelmente, convertida e pervertida pela sua 

cumplicidade, como beneficiários do grande crime... 

   Agora, diante da imensa responsabilidade que 

veem à sua frente, têm, esses companheiros e 

companheiras, a maravilhosa oportunidade de fazer 

valer a voz benfeitora dos , a 

consagrar a cada uma das criaturas do orbe uma 

sentinela do Divino Livro, este, escrito em letras de 

formosa beleza pela palavra simples e magnânima, 

terna e comovedora, da Boa Nova, quando fora 

apresentada ao homem entretecida no mais precioso 

dos preciosos sentimentos: O Amor Universal.  

   Sem este sentimento, afiançado pelo caráter 

vigoroso do seu possuidor, não poderá, de forma 

alguma, o andarilho da Terra conquistar para si e em 

si mesmo o tão sonhado Paraíso Imortal, haja vista, 

que para que isto venha realmente a acontecer, será 

necessário, em primeiro lugar, que movimentemos 

energia e saúde, estudo e muito entendimento, na 

conquista dos valores imperecíveis do nosso Espírito 

Eterno. 

   Não poderemos nos furtar, nem hoje e nem 

amanhã, da possibilidade de conquistarmos as 
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mudanças externas do Espírito humano a partir de 

uma mudança radical por dentro de cada um de nós 

mesmos, transformando lagrimas e lutas, dores e 

exaustão, em valoroso potencial elétrico-magnético 

que haverá de nos transformar a casa íntima do 

coração num altar soberano de glórias espirituais e 

de pura paz de consciência, como uma conquista 

para o grande futuro, que nos dará as alegrias que 

nunca se apagam, mas que sempre se multiplicam. 

   Meus filhos e filhas, tudo isto haverá de ser nosso, 

por conquista pessoal e intransferível, mediante 

sempre a bondade de Deus, assim que tivermos 

consagrado mais vitalidade e mais crença naquele 

objeto de desejo de todo o sincero navegador dos 

mares da Vida Eterna: O AMOR. 

   Somos verdadeiros privilegiados...  

   Não podemos ainda cogitar, em sua mais profunda 

extensão, o quanto temos recebido do Deus Bom em 

forma de serviço construtivo e sempre regenerador, 

como oportunidades de crescimento espiritual, já que 

do Mais Alto nada tem nos faltado em bênçãos e 

claridades, a nos intuir a própria mente e o coração 

para o que é, verdadeiramente, correto e o que é, 

absolutamente, digno. 

   A Moral Cristã será chamada a testemunhar o seu 

óbolo de contribuição para com toda a sociedade do 

planeta em decorrência de sua profunda capacidade 

de agregar mentalidades e caracteres diferentes, no 

mesmo propósito e no mesmo ideal de beleza e paz, 
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conquistando para as Sociedades do Planeta a graça 

e a ternura da Solidariedade, sim, uma riqueza 

incomparável do Reino Deus tão aclamada e tão 

desejada por muitos, embora, ainda desconsiderada 

pela maioria. 

 

   Formulamos votos sinceros de entendimento nas 

palavras do querido apostolo Lucas, no Capítulo 1, 

versículos 2 e 3, naturalmente que nos convidando a 

todos à reflexão do pensamento amoroso do Senhor, 

não apenas em sua narrativa teológica, mas, 

principalmente, em seu verbo glorioso e perfumado 

pela Luz do Espírito do Altíssimo. 

   - Sejamos caridosos.  

   - Sejamos delicados. 
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   - Sejamos fiéis. 

   - Estudemos. 

   - Meditemos. 

   - Façamos a nossa reflexão. 

   - Meditemos novamente. 

   - Construamos. 

   - Edifiquemos. 

   - Eduquemo-nos. 

   Mas, acima de tudo: Vivamos o Amor! 

   Isto encerra tudo.  
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CAPÍTULO # 20 

Nascido para Uma Vida Melhor 

    ___________________ 
 

   Constrangido para a frente, vai o Homem da 

atualidade cada vez mais se nivelando aos Anjos, 

numa transição que, a bem da verdade, se faz lenta 

e gradual, saudável e necessária, porém de saltos em 

saltos temos percebido que muitos dos companheiros 

e companheiras de Estrada para a Espiritualidade 

Superior fazem questão, ainda, de manterem-se 

como que: em “marcha-lenta”!..., na escalada do 

cume que nos levará a todos e a todas às 

Culminâncias do Esterno, no Mais-Além onde 

aguarda-nos a boa vontade e o necessário esforço 

Amigos de Luz que vibram de felicidade por cada gota 

de vitória que alcançamos, pois se não trabalhamos 

hoje, se não nos movimentarmos agora, podemos 

esquecer, pelo menos por enquanto, das orquídeas 

perfumadas que sempre brilham e animam o coração 

e a alma dos triunfadores celestiais!!...  

   É verdadeiramente de impressionar o quanto de 

combustível tem sido queimado irresponsavelmente 

por variados tipos de personalidades reencarnadas e 

desencarnadas, que mais tem se colocado à 

disposição de Mamon, numa terrível troca de fluidos 

pestilentos, acreditando eles e elas que, mais 
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adiante, não haverão de obrigatoriamente terem de 

prestar contas aos cofres luminosos do Altíssimo, 

pelo tesouro prodigalizado, por elas e eles mesmos, 

as muitas personalidades doentias que parecem não 

desejarem acordar do pesadelo em que vivem, eu 

diria, gostosamente, vivendo até aqui e desejando 

viverem mais num mundo todo particular, tétrico e 

particular, repleto de futilidades e sem que, sequer, 

estejam interessados em meditar no depósito que 

deveria ter feito no Sagrado Banco de Deus, onde as 

moedas luminosas da economia emocional  de todas 

as criaturas de Deus não podem desperdiçar, já que 

se trata de um tesouro do Céu. 

   - Socorrer: sim. E sempre! 

   - Amealhar: também... Mas só se for para distribuir 

entre aqueles e aquelas que clamam dia e noite por 

algum socorro moral ou material. 

   Mais do que nunca, estamos precisando mesmo é 

de “movimento”... No interesse de dar mais sentido 

aos imensos patrimônios de saúde e paz, alegria e fé, 

com os quais tem o Senhor da Vida nos ofertado, 

invariavelmente, muito mais do que àqueles outros 

nossos irmãos e irmãs, que, por força de reajuste ou 

provação necessária, se encontram em completo 

esquecimento por parte das autoridades do mundo, 

milhões deles, ainda, mendigando de cada um nós: 

uma réstia de amor e uma centelha de esperança, 

tudo transubstanciado em ações de verdadeira 

caridade material, sim, por que o mudo clama pela 

benção do alivio material quanto do alívio moral, 
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aliás, uma coisa não deve se desconectar da outra, 

embora a luz deva ser sempre a nossa maior meta 

de vida eterna, para que não lhes falte a energia 

necessária para que possam, por elas e eles mesmos, 

empreender no seio de vossas sociedades o voo a 

que todos tem direito, para os píncaros da felicidade 

e da alegria, da fartura..., em todos os seus aspectos 

Elevados!!...  

   Claro, por Deus é Pai e provedor da bonança!! 

   Não podemos, em hipótese alguma, nos esquecer 

desses nossos irmãos mais necessitados, dirigindo-

lhes não apenas palavras ou gestos apoteóticos de 

libertação exterior, mas, exemplificando a nossa 

palavra pelo exemplo vivo de nosso sentimento 

decidido e pelo desejo sincero de fazer cumprir as 

santas promessas do Cristo de Deus, de que “no 

futuro só haverá um rebanho e um único 

Pastor”. 

   Congratulamos a iniciativa corajosa dos nossos 

irmãos brasileiros, e de todas as demais regiões do 

planeta físico, pelas arremetidas corajosas em busca 

de uma pacificação pelo esforço solidário de 

reconstrução de vossa sociedade pelo amor e pela 

dignidade, pelo serviço e pelo ideal do trabalho 

honesto, no entanto, voltemos o nosso olhar para 

aqueles e aquelas que mais necessitam de nós, e da 

nossa proteção mais direta. 

   Há muito serviço a ser feito, não somente em foro 

externo, mas, e principalmente, no âmbito de nossas 
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almas, patrocinando, em caráter de urgência, a 

mudança real pela decência no falar, no vestir e no 

se comportar diante uns dos outros.  

   Sinceramente, não é possível imaginarmos um 

mundo melhor para todos se não tivermos como o 

objetivo básico de nossa melhoria: a construção de 

um monumento interno, A MORAL ELEVADA, com 

a qual possamos, de verdade, 

!! 

 

   Meditemos todos nas palavras do Divino Pastor, 

quando, em Marcos, Capítulo 5, versículos 3 e 4, nos 

convidou ao entendimento para uma vida melhor, e 

sem turbulências, a não ser aquela provocada pela 

conduta reta e feliz, no interior de nossos próprios 

corações. 

   - Mudar: é sempre difícil. 
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   - Mudar moralmente: é mais difícil ainda. 

   Mas, dói muito mais mantermo-nos na ignorância, 

quanto continuarmos no mesmo local. 

   - Precisamos mesmo: é avançar para frete e 

para o Mais Alto! 

   Confiando na Providência Divina e socorrendo-nos 

pelo Evangelho do Cristo. 

   Estudemos as mensagens Evangélicas, já que o 

Senhor nos aguarda o entendimento. 

   A Vida Melhor está nos aguardando a boa vontade. 
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CAPÍTULO # 21 

Mestre! Fui um Servidor Fiel?... 

    ___________________ 
 

   Muitos de nós tem se convertido em trabalhadores 

da última hora, merecedores dos mais graciosos 

elogios por parte de seus Guias e Protetores 

Espirituais, já que, não medindo esforços, soletram o 

Alfabeto Divino pela caridade dispensada de forma 

generalizada e sorrateira, sem que uns e/ou outros 

vejam de que forma estão a verter em dádivas: as 

suas oferendas de amor e afeto, gratidão e homílias 

generosas, aos mais tristes e aos mais desesperados 

do caminho de dor e aflição por onde eles e/ou elas 

mesmos trafegam, pois se temos a nossa frente os 

necessitados de pão, não podemos nos esquecer de 

que existe uma imensa multidão de seres tristes e 

abandonados, todos carentes de carinho e atenção..., 

são os nossos entes queridos, os amigos solitários, e, 

particularmente, os homens e as mulheres que 

andam a margem do caminho sempre dispostos a dar 

e a receber sentimento, embora não tenham em seus 

bolsos, ou bolsas, um níquel sequer com que possam 

“pagar” a dádiva da nossa modesta atenção em sua 

dedicação, pois, infelizmente, a maioria de nós, a 

extensa maioria, só celebrarão alguma núpcias com 

eles e elas, num casamento perfeito entre a caridade 

e a desolação e a penúria, estes românticos e bem-
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aventurados de Deus, caso venham a serem 

sorteadas numa megasena, por onde possam nos 

acalentar o próprio orgulho, o egoísmo, e a profunda 

vaidade. 

   Mas, esta é uma outra história, que haveremos de 

retornar, caso o Senhor nos permita escrever mais 

algumas páginas no grande Livro Da Vida Humana, 

sempre sob o pincel do artista generoso, embora 

muito lúcido e muito consciente das suas obrigações 

morais diante da atrasada existência humana, que 

silenciosamente vai nos clamando por um gesto 

qualquer de bondade que possa lhes retirar do 

infortúnio em que vivem!!... 

   Como íamos dizendo, são os verdadeiros 

Trabalhadores da Era Nova..., que tem sido alvos, 

por parte do Deus Boníssimo, do Pai Misericordioso, 

que, por expressão de Seu profundo reconhecimento 

há mobilizado as Potencias do Mais Alto, em benefício 

desses nossos generosos irmãos e irmãs, que 

continuam, bastante destemidos, trabalhando e 

servindo, amando e honrando o título de verdadeiros 

Espíritas-Cristãos, com o qual se aproveitam para 

redimir as próprias faltas de vidas passadas, quando 

não desta sua atual encarnação, e, ao mesmo tempo, 

projetar sobre o solo terráqueo as glorias do 

Evangelho do Cristo, o Nosso Mestre e Salvador. 

   Em seu Evangelho de Pura Beleza e Profunda 

Ternura, aprouve o Senhor de Nossas Vidas nos 

deliciar com a proposta da suprema felicidade com a 

qual poderemos abreviar os nossos mais terríveis 
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sofrimentos, mediante a aceitação e a vivencia 

sincera da recomendação que vemos em São Lucas, 

no Seu Sermão das Bem-Aventuranças, confortando 

os corações torturados pelas angustias de uma vida 

de horrores, no sofrimento maior do abandono, como 

tem sido vivenciada pela maioria dos nossos irmãos 

sediados no plano das forças materiais, que, em 

realidade, tem mais “se suportado uns aos outros” do 

que certamente: “amado uns aos outros”!..., assim 

como o Divino Profeta nos recomendou, tentando 

pacificar suas ovelhas desgarradas do original 

Rebanho Celeste. 

   Afinal, meus queridos! O que temos feito para 

honrar o compromisso de amarmo-nos uns aos 

outros como Jesus nos amou? 

   E o que mais temos percebido é que as pessoas 

não se “curtem” mais, não é pelo fato de seu 

companheiro ou companheira não possuir no altar de 

seu coração as , de um 

, mas, unicamente, pela falta de 

moedas com que possam atingir os bolsos e as bolsas 

daqueles e/ou daquelas que, em tese, entraram em 

suas vidas para lhes dar o afeto que tanto buscaram 

e que muito sonharam.  

   Precisamos pensar nisso, antes que seja tarde 

demais.  

   As portas do Céu ou do Inferno estão entreabertas 

para nós, nos aguardando o momento que deixarmos 

a vida transitória da carne, quando iremos pender 
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mais para um lado do que para o outro, quando 

seremos, finalmente, recebidos por Deus no seu 

Paraíso de Paz e Felicidade ou haveremos de ser 

acorrentados por Mamon no seu reino de sobras, de 

angústias, e de dor. 

   Agora, que estamos quase às portas de uma nova 

revolução, a revolução moral pela vivencia do 

Evangelho na pratica constante da caridade em sua 

mais sublime expressão, ou seja, no perdão das 

ofensas e na abnegação sincera pelos nossos 

companheiros de senda, vamos entendendo que os 

seres planetários, mesmo que em sua grande 

minoria, tem buscado, cada vez mais, uma vivencia 

no amor pelo amor, e da ternura pela ternura, 

dessa maneira facultando, um para com o outro, uma 

melhor convivência, pacificada pelo sentimento 

sincero e real da fraternidade legitima, da amizade 

perfeita entre o homem e a mulher, e entre os casais 

de uma maneira geral, sem qualquer distinção de 

gosto sexual, até porque a elevação dos Espíritos ão 

está restrita a sua condição masculina ou feminina, 

não medindo os seus esforços no interesse caricioso 

de conquistar o mundo íntimo, um do outro, pela 

, sempre necessárias ao 

Espírito, que, invariavelmente, se nutre de afeto e de 

ternura na sua caminhada eterna no rumo da 

Felicidade-Perfeita. 

   Muito interessante mesmo, já que num olhar mais 

atento, pelo menos ao clarividente-espiritual, como o 

planeta têm apresentado, ao sublime olhar do Cristo, 
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a maneira com que tem buscado encontrar, em si 

mesmo, a resposta para poder “decifrar” os seus 

grandes “enigmas”, através da própria busca pela 

Espiritualidade, ou mesmo pela sua Religiosidade, 

facultando aos respeitáveis e devotados estudiosos 

do comportamento humano: uma gama imensa de 

ocorrências especulativas em torno da sua própria 

essência, a do Espírito Imortal que jaz na intimidade 

de cada criatura encarnada, e que está em busca 

constante de um mundo melhor para si mesmo e 

para toda a comunidade na qual está inserido, pelo 

menos entre aqueles e aquelas que já despertaram 

do poderoso e perigoso sono da vida material, 

embora necessário para a sua evolução. 

   Vemos então a proposta Evangélica tomar corpo de 

forma cada vez mais intensiva e abrangente por 

sobre o planeta dos irmãos e irmãs encarnados, 

dimensão vibratória, esta, que já está em acelerado 

processo de afinamento psíquico, que em breve 

período de tempo lhe facultará sintonizar de maneira 

mais ostensiva com as Esferas Mais Altas da 

Espiritualidade do Planeta, e de fora dele também, 

sem que tenha de empreender grandes dispêndios de 

força física ou mental para tal feito... 

   A Besta do Apocalipse está cada vez mais distante 

de vosso mundo íntimo, pelo menos para uma 

minoria que já tem se esforçado para lhe entender o 

sentido oculto das palavras do Evangelista João. 

   Devo dizer-lhes que nunca tivemos espírito para a 

rudeza desnecessária, e nem tempera para a 
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divulgação intempestiva de catástrofes, entretanto 

somos obrigada a afirmar que o “tempo” anda curto, 

se os nosso irmãos do planeta não tomarem logo as 

rédeas de sua Evolução Espiritual é certo que 

haverão de passar por muitos problemas futuros, 

mas sérios e mais aterrorizantes que os que tem 

passado agora, durante a vida material atual, que 

naturalmente vem se escoando como num breve 

filme de terror.  

 

   Meus filhos, muito amados! Sejamos corajosos e 

procuremos semear a boa semente (do amor e da 

ternura!) em terreno fértil, segundo a palavra do 

Senhor, multiplicando as oferendas do Céu em nós 

mesmos  e espalhando-as sobre o nosso caminho, e, 

com a certeza, com o nosso coração repleto de amor 

pelo Cristo, e por cada um de vocês, em particular, 

estaremos todos, desencarnados e encarnados, cada 

vez mais próximos do , quando 

seremos acolhidos pelo Mestre Jesus, a nos receber 
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com os seus divinos braços abertos e confortando-

nos pela Sua Alma muito humilde e zelosa, dizendo-

nos carinhosamente: “Sim! Foste meu fiel servidor” 
______________ 

   Nota do médium: Segundo a própria Benfeitora 

Veneranda, devemos entender a sua mensagem acima 

como forma de instrução Evangélica e como um estímulo 

ao coração humano, que pervertido pelas loucuras da 

vida de ilusões no plano físico, invariavelmente, terá de 

passar pelos cataclismas que se desenrolarão no futuro 

da Terra.  
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CAPÍTULO # 22 

Cristianismo: “O Cristo em Nós!” 

    ___________________ 
 

   Temos diante de nós mesmos uma grande e 

prazerosa responsabilidade!...  

   A de fazer luz no mundo, pelas claridades gloriosas 

. 

   Não somos artífices de nosso próprio destinos?!... 

   Então, onde estaria o mérito de nossas ações se 

não tivéssemos dentro de nós mesmos a grande 

oportunidade de reagir contra os nossos males 

íntimos e passarmos a agir perante o presente, tal 

qual nos fora ensinado pelo Divino Salvador no seu 

Evangelho de Amor e Bondades Eternas, na 

oportunidade única pela qual a Humanidade da Terra 

Material teve em apreciar, pessoalmente, a sua 

Augusta Presença. – Ele esteve presente antes, numa 

outra encarnação, porém se pudermos considerar 

uma existência Entre os Dois Mudos como uma real 

encarnação!!   

   Ele nos afirmou: “Muitos serão os chamados e 

poucos serão os escolhidos”!... Tivemos aí este 

momento Evangélico um dos mais significativos 

alertas do Mestre perante a turba de desesperados 

da alma e doentes do corpo que praticamente 
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encontravam-se à míngua do socorro espiritual, 

quanto da assistência material, se não fosse, 

obviamente, as claridades já lançadas anteriormente 

pela Lei Mosaica... 

   Mas, não bastava a eles, única e exclusivamente, 

o “olho por olho e o dente por dente”. 

   Precisavam de mais.  

   Arrasados por todos os lados e vilipendiados pelo 

Império Romano, seguiam para a frente quase que 

se arrastando por entre pedradas e acoites, de toda 

a espécie. 

   A vida se consumia num átrio de dor e de martírios  

sem fim. 

   No entanto, quis o Pai fosse Enviado ao solo do 

planeta térreo o mais puro exemplo de Seu amor por 

todos nós, sem distinção. 

   Enviou o Seu Filho Amado e Todo Misericordioso 

para salvar os desgraçados e para socorrer os 

desesperados, que transitavam pelo mundo contados 

na condição de miseráveis e parias da sociedade. 

   Na sua Augusta Face, meiga e doce, brandia as 

claridades cintilantes e magnificentes da Caridade e 

do Puro Amor.  

   Era manso e completamente pacífico.  

   Dos seus braços lindos e acolhedores emanavam a 

santidade e o conforto dos Profetas Antigos, e do seu 

incomparável olhar, cheio de piedade e compaixão, 
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deixava transparecer a sublimidade de sua profunda 

ternura por cada um dos desesperados e também dos 

arrependidos do caminho. 

   Havia, Ele, retornado para o solo do Planeta 

Material, quando este se encontrava em profunda 

corrupção dos valores nobres da alma imortal, na 

intenção caridosa de alertar as duras consciências 

encarnadas do Mundo da grande oportunidade que 

tinham, todos e todas, a partir daquele momento, em 

glorificar ao Deus Único, segundo o Antigo 

Testamento, no entanto, pela Sua Boa Nova, como 

um doce mel a adocicar os corações dos homens 

endurecidos pelo excesso de vaidade e de 

formalismos farisaicos, procurava transfigurar-lhes a 

intimidade obscura: em aconchegante e acolhedor 

buril de luz, nas alegrias que passariam a sentir pela 

vivencia sagrada do Amor. 
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   O Cristo de Deus estava de volta aos corações da 

Humanidade, agora, solicitando dos homens e das 

mulheres de todas as idades e de todos os tempos, 

do passado, do presente, e do futuro, a confiança e 

a total entrega de seus interesses no grande ideal das 

Civilizações, da Terra e dos Céus: NO IDEAL DO 

AMOR VERDADEIRO!...  

   Pela definitiva Cristianização de todos os corações 

humanos, por Deus e para Deus, em primeiro lugar, 

e também por todas as demais Criaturas, Seus filhos, 

e nossos irmãos universais. 
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CAPÍTULO # 23 

Irmão! Testemunhas a tua Fé 

    ___________________ 
   

   Queridos irmãos e irmãs! no seio da sociedade 

terrestre, poderás movimentar forças magnéticas e 

físicas incríveis, que assombrarão muitas pessoas 

diante do grande esforço que empreenderás no 

serviço justo e sincero. 

   Não nutrimos qualquer sombra de dúvidas a este 

respeito. 

   Entretanto, para que o esforço se realize em feliz 

oportunidade de Crescimento para o benefício da 

coletividade, e para ti mesmo, em particular, haverá 

de, os amigos sediados na Terra, conquistar, antes 

de tudo, a perfeita consciência de que toda alegria se 

tiver sido produzida no bem e para o bem de todos, 

e quando tiveres, meu irmão, minha irmã, servindo 

com disposição e ânimo. 

 Embora vejamos companheiros de romagem carnal 

seguindo na vida pelos cadafalsos da insensatez e da 

falta de cortesia para com os demais companheiros e 

companheiras de romagem carnal, outros tantos 

continuam seguindo para a frente, resolutos no 

grande propósito de continuar servido, embora as 

dificuldades que vem sofredo perante as inúmeras 
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mordomias que o mundo passageiro lhes oferece, 

sempre a nos convidar à preguiça, mas, a despeito 

de tatas trevas, seguem sempre e cada vez mais com 

o sincero propósito de empreender, junto aos 

demais, um modelo novo de arquitetura social, 

pensando na construção do melhor para as inúmeras 

coletividades humanas. 

   Sequer pensaríamos em contrário. 

   Muitas oportunidades de serviço e construção têm 

sido abertas por entre as picadas de suor e as 

labaredas do fogo abrasador do trabalho, muitas 

vezes realizado ao preço de muitas dores e muitas 

lágrimas. 

   É verdade, que o homem que transita sobre a face 

da Terra Material têm se transformado em excelente 

instrumento de evolução da Ciência, da Cultura, e do 

Bem estar. 

   Qualquer pensamento contrário a isso seria, o 

mínimo, um desserviço ao imenso esforço dos seres 

encarnados no planeta que lutam diariamente pelo 

pão de cada dia, e pela dádiva do progresso material, 

para que se faça sentir, no futuro, no decorrer dos 

anos e dos séculos, o seu enorme potencial de 

crescimento e de embelezamento da comunidade em 

que transita, temporariamente... 

   Mas de uma maneira muito simples todos nós 

poderemos compreender, que, apesar de todos os 

esforços, dos imensos sacrifícios, e das muitas 
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lágrimas que houveram de ter convertido para o bem 

geral, ainda assim, ficaram a dever... 

   - Esquecemo-nos: das paisagens sublimes do 

sentimento. 

   - Esquecemo-nos: das santas alegrias da 

gentileza. 

   - Esquecemo-nos: das singelas palavras de 

conforto. 

   - Esquecemo-nos: dos mártires do passado. 

   - Esquecemo-nos: das crianças de hoje. 

   - Esquecemos nós: do homem fiel do futuro. 

   Neste imenso cortejo de realizações e glórias 

humanas, de encarnação em encarnação: sempre 

temos nos esquecido do mais importante serviço que 

poderíamos prestar, uns aos outros... 

 

   O de fazer luzir as claridades do Cristo de Deus 

através da gentileza, da palavra de conforto, da 

lembrança dos nobres antepassados, da educação 
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das crianças, e da moralização do homem de hoje, 

que poderá ser os nossos pais, amigos e parentes, no 

Grande Amanhã da Terra. 

   Meditemos um pouco mais, e um tanto melhor, 

sobre isto, e, confiantes, busquemos primeiramente 

para nós o Reino Divino, e o mais, com certeza, nos 

será dado por acréscimo da misericórdia do Cristo 

Amado... 
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CAPÍTULO # 24 

Compadece-te de Vosso Inimigo! 

    ___________________ 
   

   Sob a penumbra de um altar humilde e silencioso, 

aproxima-se, silenciosa, a doce Luz de Magdala 

com o seu formoso véu de ternura a evidenciar-lhe a 

própria beleza espiritual por intermédio de sua prece, 

formosa e singela, a rogar do Alto as formosuras da 

Bem-Aventurança na direção dos ultrajados e dos 

pervertidos caminhos da Terra Material, tão ingrata, 

que, convertidos em negros corcéis da delinquência 

e da devassidão, da maldade e do despotismo, 

trazem, dentro de si, o sofrimento atroz e a tortura 

extrema.  

    A ignomínia e a maldição jaz no peito de cada uma 

destas criaturas, que, arrebatados aos infernos da 

própria consciência em brasa, os nossos irmãos e 

irmãs no crime tem encontrado do mundo apenas e 

tão somente: mais reprimendas e achaques do que o 

doce néctar do perdão e da tolerância, a lhes mitigar 

as angustias e as acerbas lembranças de um passado 

reencarnatório repleto de barbáries e de crimes 

horrendos, quando, na grande maioria das vezes, 

foram em realidade as vítimas de nossa própria 

imprevidência, e do nosso deboche, como servos, 

como escravos, como capatazes, ou clientes de nossa 
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amoedada riqueza, que não serviu de tributo senão 

ao orgulho, ao egoísmo, e à vaidade de nossa própria 

condição espiritual, ainda muito mesquinha. 

    A Santa, entregue às sublimes reminiscências de 

outrora, vê-se na condição de cada um deles e delas, 

a envergar em seu coração a ternura de uma alma 

fabulosa, que, , 

entrega-se a Deus na mais soberana e luminosa 

afinidade com o pensamento Augusto de Jesus de 

Nazaré. 

   A delicadeza do momento, a refletir a imagem fiel 

de Madalena, arremete-nos aos mais profundos 

pensamentos em relação ao desprendimento de nós 

mesmos, em benefício do carinho e da atenção que 

haveremos de doar, e doar bastante, sem qualquer 

preocupação de vir a se esgotar, diante de todos 

aqueles irmãos e irmãs, que, aviltados pela loucura 

de desforra, buscam, em cada um de nós, um alento 

para suas dores e a medicação para os seus males, 

tudo isso forjado na mais miserável pretensão de 

reajuste, pelo crime e pelo assassinato. 

   A resposta do Altíssimo, como não poderia deixar 

de ser, veio no momento oportuno, mediante a 

grandeza de sua misericordiosa compreensão por 

todos nós, que nos colocamos na condição de “bons 

moços”, mas que não passamos de agentes ingratos 

de sua Santa Vontade. 

   Não meditando da maneira que deveríamos, diante 

de tamanha responsabilidade para com a Vida, temos 
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mesmo é nos transfigurado em sentinelas da 

incompreensão, e amparados pela extrema pobreza 

de sentir e de amar continuamos ofertado aos 

desesperados pelo sentimento elevado, carentes da 

luz da boa vontade, mais fel do que mais proteção e 

amparo. 

   No mundo novo que se distende aos nossos olhos, 

invariavelmente, todos e todas serão chamados a 

uma atitude melhor perante os seus companheiros 

(as) de existência material, e também espiritual, pois 

não podemos desconsiderar que vivemos numa 

Interdependência-Sentimental, pois quando fazemos 

alguém encarnado vibrar de amor, automaticamente 

estamos fazendo a felicidade de uma centena de 

seres desencarnados. 

   Esta é a Lei da ! 

   A pacificação da Humanidade será um marco a ser 

realizado sem demora, ainda que seja ao preço de 

ingentes transformações íntimas que, apesar de nos 

trazerem os inconvenientes da mudança radical, 

porque toda mudança dói, principalmente quando 

é para melhor (risos do benfeitor Emmanuel!), pois 

não podemos ter dúvidas que tal mudança, sempre 

para melhor, será a chave da Porta do Céu. 

   Assim, como a santificada Benfeitora de Magdala, 

ofertemos não somente ao criminoso e ao carente 

que se encontra na rua como pedinte do pão, mas a 

todos e todas aqueles e aquelas que se aproximem 

de nós necessitados de nossa atenção e do nosso 
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acolhimento, sim, ofertemos o melhor de nós 

mesmos, que é o amor, o carinho, o cuidado, o 

afeto, e a generosidade, e rumemos confiantes no 

caminho do futuro que nos aguarda, com as Bênçãos 

de Deus. 

   - Não demos esmola. 

   - Façamos a Caridade. 

   - Amemos o pedinte da rua. 

   Mas amemos mais ainda a nossa Alma Eterna, seja 

ela homem ou mulher, sem que isso signifique que 

alguém precise dramaticamente se metamorfosear 

em alguma personagem que não lhe caracteriza a 

sua atual personalidade, por exemplo. 

 

As Almas Gêmeas 
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   Para cada situação que a vida nos apresente, 

estejamos convencidos de que, , o que 

valerá mesmo é a nossa intenção em fazer o Bem, 

promovendo a paz. 

   Entretanto, não façamos sofismas das situações 

que o destino geralmente nos apresenta. 

   Podemos até sermos vítimas de alguma breve 

inconsciência, porém não façamos disso uma obra 

eterna de irresponsabilidades. 

   -  O amor não se justifica pelo temor. 

   - Embora devamos ser sempre prudentes. 

   Se realmente desejamos ser felizes ainda na Terra, 

verdadeiramente felizes, precisaremos fazer a 

felicidade de alguém, compreendendo que esse 

alguém poderá não estar entre a nossa parentela 

carnal, mas que foi trazido, ou trazida, ao nosso 

convívio como oferta preciosa de Jesus para que lhe 

conduzíssemos ao altar generoso de nosso coração.  

   Amai-vos! 
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CAPÍTULO # 25 

O Mestre Incomparável 

    ___________________ 
 

   No rigor das angústias humanas, de pouco a pouco 

vemos entranhar-se nas massas o grande cortejo de 

celebrações das augustas esperanças no Consolador, 

que, a partir do coração sublimado do Cristo Jesus, 

vai se irradiando por entre as sombras do mundo 

fariseu para as maravilhosas circunvoluções do 

pensamento e dos corações mais Elevados. 

   Pode parecer um contrassenso, mas, a verdade é 

que, na consciência ainda adormecida do seres 

humanos, já começa a brilha a fagulha celeste da 

Vida Interior Perfeita, pois não podemos duvidar que 

o homem e a mulher já dá os seus primeiros passos 

na compreensão de uma Existência-Múltipla, seja 

entre os seres da Terra, puramente humanos 

(embora em essência sejam todos e todas criaturas 

espirituais!), ou entre as humanidades das Estrelas, 

que logo mais se farão presentes pelas portas 

veneráveis da Tecnologia e da Ciência Aeroespacial 

do Mudo terreno. 

   O mundo está sobre os nossos pés. 

   Mas, os Universos vibram e se movimentam mais 

Além, sobre as nossas cabeças (risos de Emmanuel! 
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Porque ele bem sabe que no Universo real não existe 

“embaixo ou encima”!..)  

   Sobrecarregado, e ainda sem uma consciência 

plena da vida real que o cerca, embora já esteja 

, o homem e a mulher da atualidade 

continua procurando o êxtase nas coisas puramente 

da matéria, como se a sua existência fosse, quase 

toda, produtora de orgasmos e outros hormônios da 

libido, claro que aqui estamos fazendo uma 

referência aos que prezam mais pelo êxtase físico do 

que pelo semimetal!!... 

   Nada contra o sexo, claro, entretanto, precisamos 

compreender que o sexo veio para o homem e não o 

homem para o sexo. 

   Mesmo porque, o que vocês imaginam por prazer 

sexual, nós levamos a contar de promiscuidade, 

, que exerce maravilhas 

em nossa intimidade e em nosso exterior também 

quando o praticamos com sincera lealdade e devoção 

ao parceiro e a parceira, sob o ponto de vista Cristão, 

pois não compreendemos como uma pessoa que se 

apresenta no meio social que o cerca, racionalmente 

educada, pode conduzir a sua própria vida íntima ou 

emocional como se fosse uma verdadeira fera, uma 

besta irracional. 

  Tem homens e mulheres que não se conformam em 

“possuir” apenas um parceiro. 
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   Tem, ele ou ela, a necessidade de ejacular ou se 

dar ao orgasmo com uma variedade de pessoas 

distintas, tão imprevidentes e desajustadas quanto 

eles mesmos, não sabendo, um e outro, que dessa 

maneira acabam por se tornarem “vítimas” dos 

chacais, das hienas, e dos vampiros espirituais, que 

lhes cercam cada passo, como cada gota de esperma 

que se esvai de suas vestimentas fisioquímicas. 

   As agremiações romanas e gregas tiveram no seu 

apogeu as ilusões dos templos da Acrópole ou das 

Catedrais do farisaísmo, no entanto, com o advento 

glorioso da Boa Nova, vamos encontrar as novas 

“loucuras” do coração apaixonado: somente que no 

verbo inflamado de Paulo, ou nas palavras de ternura 

de Estevão, que, na condição de verdadeiros 

seguidores de Jesus Cristo, souberam não somente 

ampliar os conceitos da Igreja Cristã, quatro dos 

princípios veneráveis da Família e da Sociedade 

romana e/ou grega, na sua perfeita simplicidade e 

pureza sem maculas, como também aclarar o 

pensamento das criaturas e preparar os corações do 

Homem e da Mulher do porvir para as formosas 

expressões de santidade, mas sem castidade, que 

haverão de se estabelecer nas sociedades futuras da 

Terra. 

   Singrando o coração dos valentes Cavaleiros da 

Mediunidade, pelas dores inauditas das fogueiras 

miseráveis desde os tempos tenebrosos e recuados 

da Inquisição, iniciava para os seres materiais uma 

nova fase sentimental, estava nascendo dentro de si 
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mesmos o mais profundo e enternecedor sentimento 

que o Homem-Espiritual poderia dispor, naquele 

momento e naquelas circunstâncias: o Amor a 

Deus sobre todas as coisas, quando, logo a seguir, 

passaria a sentir a paixão sincera pelas claridades do 

Mundo Oculto, e rajadas enternecedoras da visão 

espiritual, o sentido maior para que alcancemos, um 

dia, a Espiritualidade-Perfeita... 

   Estava ali se iniciando um novo paradigma que 

seria desaguado no Consolador Prometido. 

   Socorrendo-nos pelas advertências do Cristo 

Salvador, remontemos às nossas idiossincrasias, e, 

vasculhando a nossa intimidade mais profunda, 

haveremos de encontrar dormitando o Deus 

Conosco, que, mediante as santas admoestações do 

Amigo Incomparável, haverá de se manifestar 

quando, em definitivo, compreendermos e 

passarmos a aceitar a necessidade de que todos e 

todas temos de nos desvencilharmos do homem-

mulher-velho e deixarmos extravasar, em cada um 

de nós mesmos, as forças poderosas do Espírito de 

Deus que habita em cada criatura... 

   Na visão esclarecedora e misericordiosa de Jesus 

de Nazaré, todos do seu Grande Rebanho haverá um 

dia de se integrar, em definitivo, na Grande Família 

Universal, com a qual passaremos a permutar as 

encantadoras expressões do , e com 

o qual alcançaremos, finalmente, a libertação total de 

todos os males morais e físicos! 
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   Sejamos os fiéis Servidores do Senhor, e tal qual 

São Paulo e Estevão, sigamos, sempre à frente, 

convencidos de que a grande batalha será travada 

por cada um de nós, incontestavelmente, com a 

nossa própria consciência. 

 

   E que o Bom Deus de Amor, de Justiça, e de 

Caridade, nos guarde e nos ampare em seu poderoso 

e aconchegante abraço, sempre amigo e sempre 

misericordioso, nos fortalecendo a todos e a todas 

nesta caminhada que jamais haverá de se encerrar, 

já que: 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO (Vol. # 2) 

 

Pelo Esp. Veneranda & Emmanuel                           

Com      
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TERCEIRA PARTE 

em

__________
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

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

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Rita Hayworth (nascida Margarita Carmen Cansino; Nova Iorque, 17 de 
outubro de 1918 — Nova Iorque, 14 de maio de 1987) foi 

uma atriz e dançarina estadunidense. Ela alcançou fama na década de 1940 
como uma das principais estrelas da época, aparecendo em 61 filmes ao longo 

de 37 anos. A imprensa cunhou o termo "A Deusa do Amor", para descrever 
Hayworth, depois dela tornar-se o ídolo mais glamuroso do cinema                              

da década de 1940.  
 

Rita Hayworth – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1918
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atriz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7arina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Hayworth
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Apresentação # 26:  
___________________ 

 

Luz a Frente! 

O Apocalipse de João, A Revelação Espírita e a 

futura VOLTA de Jesus Cristo: Segundo a 

Decodificação Divina pela Obra: ‘SÃO LUIS IX                     

– O Apóstolo Espiritual do Espiritismo’. 

 

  

    

Pelo Espírito                                         

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho,                                                                   

a atual reencarnação de São Luis IX. 
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Uma Fonte Inesgotável de 

Conhecimento e Sabedoria Superior 

   Meus amados irmãos & irmãs! 

   Seria um retrocesso em nossos Estudos tentar 

fazer uma incursão, mesmo que na intenção sempre 

salutar de esclarecer e de instruir, pelos inumeráveis 

apontamentos históricos & científicos acerca da 

Numerologia, mesmo porque existe um incalculável 

número de registros e apontamentos em torno deste 

especifico tema, tão palpitante quanto sugestivo, 

tanto na Literatura Sagrada das Religiões do mundo 

transitório quanto na sua democrática Internet, 

configurando-se, dessa maneira, num excelente 

manancial de Cultura intelectual sobre o tema. 

   Por isso mesmo, que iremos diretamente ao 

assunto que mais nos interessa! 

   Quem já pôde dar uma averiguada na obra 

mediúnica de nosso querido mensageiro encarnado, 

Vivaldo, poderá verificar, ou antes, haverá de ter 

verificado, que todo o conjunto de Informações 

Transcendentais passadas por ele, pela graça de 

Deus, e pela Assistência mental e magnética de seus 

inumeráveis Guias e Mentores Espirituais da Vida 

Mais Alta (em algumas circunstâncias, as nossas 

intervenções se caracterizam por mecanismos 

mediúnicos bastante melindrosos no que se refere 

aos condicionamentos excepcionais da sua cadeia 

celular e hormonal, o que nos possibilita (ou) uma 

associação metal quase mecânica, ou pelo menos 
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semimecânica, dada a importância que nutrimos nos 

nossos corações em relação a eles mesmo e ao que 

vamos procurado passar para vocês, quando os 

ecoáramos aqui apenas a condição de singelos 

benfeitores & amigos desencarnados do médium, 

quando não, e não em raras vezes, já  reencarnados, 

mas desprendidos do corpo somático em estado de 

Desdobramento Mediúnico, a lhe proporcionar o 

melhor ao nosso alcance para que possa, ele, se 

aperceber, o quanto possível e for necessário para a 

empreitada em curso, dos meandros variados da Vida 

Espiritual que cerca a todos e a todas os nossos 

irmãos e irmãs da experiência carnal, sempre de 

maneira ininterrupta e rica, embora nem sempre 

muito feliz..., o que tem lhe permitido entrever, pelo 

menos nos últimos tempos de tarefas, de uma 

maneira mais acentuada a vida íntima, mental e 

emocional, tanto dos animais inferiores quanto da 

própria Natureza material que lhe rodeia, ainda com 

a particular característica de visualizações 

transcendentais das irradiações tóxicas, e mesmo 

obsessivas, que acometem os nossos irmãos e irmãs 

menores: como os cães, os gatos e pássaros, numa 

colmeia intrigante e profundamente assustadora de 

elementos psíquicos, na grande maioria das vezes 

produzidos pelos agentes humanos, seus “zelosos” 

donos ou acompanhantes casuais... Mas, isto é uma 

outra história! – Risos da benfeitora), enfim, como 

estávamos dizendo um pouco antes, se concentram 

nos temas da Mediunidade, da Sexualidade (Material 

e/ou Espiritual), da Família, da Vida Espírita, e em 
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especial da , 

neste último caso tendo como particular foco a 

Reencarnação Programada (A VOLTA) do Espírito de 

(O Presidente Espiritual da 

“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, ao 

tempo de Allan Kardec), e o glorioso RETORNO do 

Cristo de Deus, que haverá de ocorrer, salvo algum 

contratempo humano-espacial, pelos fins do Quarto 

Milênio da Era Cristã, talvez um pouco ates se 

assim for possível, a partir de um miraculoso 

encadeamento sequenciado de atividade sexual entre 

pessoas encarnadas e/ou desencarnadas (em plena 

atividade Interdimensionais), que no seu passado, de 

alguma forma, tiveram uma ligação estreita com as 

Narrativas Bíblicas (Antigo e Novo Testamentos), 

a partir daí dando origem a uma Nova Genealogia 

para o Cristo, naturalmente balanceada com os 

episódios antigos narrados pelos Evangelistas São 

Mateus & São Lucas (ambos as personagens da vida 

messiânica do Senhor, atualmente reencarnadas na 

crosta terrestre como devotados companheiros da 

causa do Espiritismo!). 
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   Um conceito muito importante, dentro da análise 

dos antigos Profetas e dos Cristãos primitivos (tanto 

no Antigo como no Novo Testamento), que não pode 

ser desconsiderado pelos espíritas mais afeiçoados 

ao estudo sistemático da Verdade, é o da 

, ou mesmo, o da natureza toda 

milagrosa a que está atrelada todas as informações 

de Origem Divina, pois, mesmo que não a 

entendamos ou, por enquanto, não a aceitemos por 

mero formalismo de crença pessoal (o que já seria 

um verdadeiro absurdo para qualquer pessoa que se 

coloque na condição de sério investigador dos 

quadros maravilhosos que compõe a tela enigmática 

da Natureza, da Mente Humana, e do Universo, em 

suas infinitas nuanças Dimensionais!), temos por 

obrigação, mesmo, de acatar os conceitos universais 

elaborados no decorrer das eras, individualmente ou 

coletivamente (com ênfase para as de natureza 

espiritualista, mediúnica, e claro que a espírita!!... 

como tem sido no nosso caso!!), construídos a partir 

de um esforço comum Entre O Céu e a Terra..., já 

que seria impossível discutirmos a autenticidade dos 

fatos & dados matematicamente perfeitos a que 

estão subordinadas ou sujeitas todas as insuperáveis 

manifestações da Mente Perfeita do Criador. 

   Luz a Frente! 

   Sim, sem dúvida, a Luz se fará cada vez mais 

intensa por entre as convulsões da mente e do 

coração ainda muito atrasados do homem e da 

mulher da atualidade, e mesmo de um certo futuro, 
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que tem teimado em se manterem num rumo 

completamente desfavorável para si mesmos, pois, 

se por um lado sofre e faz sofrer, por outro, MAIS A 

FRENTE, haverá de retornar à Casa Paternal, como 

bem nos orientou o Divino Amigo em sua Boa Nova, 

carregada de esperança, fé, e otimismo. 

   O alerta do grande mensageiro do Evangelho do 

Senhor, 

, fora, nada mais, do que um incentivo racional, 

e muito generoso, para que as gerações futuras de 

homens e mulheres, cidadãos do mundo material (e 

do Mundo Espiritual...) se conscientizassem de que a 

única coisa absolutamente predestinada para os 

homens, como para os anjos, é a palavra carregada 

de misericórdia do Senhor Supremo de Nossas Vidas: 

Em relação ao AMOR!  

   E como, verdadeiramente, devemos senti-lo, 

compartilhá-lo, e executá-lo! 

   De hoje para amanhã, de agora para daqui a mil 

anos, tudo poderá ser diferente. 

   Se hoje somos escravos das trevas e das sombras, 

no grande futuro seremos Espíritos libertos e 

libertários, todos e todas à serviço de um único 

Senhor: Jesus Cristo, o Salvador Supremo da Vida 

Planetária! 

   Entretanto, devemos recordar que nem mesmo o 

Cristo se atreveu a prever o fim dos tempos, ou da 

maldade, da perversão, e da devassidão, no mundo 
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transitório, ou antes, no coração da própria criatura 

encarnada, todas filhas e filhos de Deus, O Nosso Pai 

Celestial.  

   Indiscutivelmente, o que precisamos retirar do 

Evangelho de João, no Apocalipse, é o “SINAL” 

da sincera esperança no AMOR, conscientizando-nos 

de que sem ele, sem o Grande AMOR, ai sim, será 

impossível prevermos as grandes catástrofes que se 

assomarão, uma após a outra, do decorrer dos 

séculos que virão, embora todas de natureza 

passageira, pois, como temos afirmado pela Doutrina 

Consoladora de Jesus Cristo, que é o Espiritismo (que 

consola e esclarece na feição simples e toda espiritual 

do Cristianismo primitivo), a Terra Material haverá de 

se tornar mais um grande Paraíso para as almas que 

souberem se socorrer da mensagem gloriosa dos 

Evangelhos, e, acima de tudo, procurarem, ao 

máximo, vivenciá-las na intimidade do próprio 

coração, amando mais do que sendo amado! 

   Não estamos afirmando que os problemas, em 

decorrência dos desmandos perpetrados pelo homem  

e pela mulher no decorrer dos milênios do mundo 

material, não venham.  

   É obvio, que as convulsões e as tormentas, sejam 

elas de origem moral, geológica, ou climática, por 

exemplo, já estão aí, como transmitidas e divulgadas 

pelos grandes meios de comunicação da existência 

terrena. 
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   E, positivamente, muita coisa ainda está por vir, 

entretanto o que podemos assegurar é que: TODO O 

MAL É PASSAGEIRO! 

   O final dos tempos, somente, mesmo, significa o 

grande encerramento dos conflitos humanos 

decorrentes do seu orgulho e do seu egoísmo, que 

ainda teimam em fazer morada no coração da 

criatura. 

___________ 

   Aliás, em relação às impressionantes narrativas 

clarividentes de São João, em nada deixa a desejar o 

que pôde relatar ao mundo das forças físicas o caro 

André Luiz (por Chico Xavier), sobre as dantescas 

manifestações da natureza infernal que jaz na 

intimidade psicológica da grande massa de Espíritos 

que deixam a vida material pela porta sinistra da 

morte. 

___________ 

 Com isso, vemos que nada há de absolutamente 

simbólico nas narrativas do Santo Evangelho. 
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___________________ 
 

   Nota do médium: Fica-nos evidente que a preocupação 

da querida Mensageira Rita Hayworth, é a de nos passar 

uma visão futurista da vida planetária, carregada de 

otimismo e esperança, com a sabedoria das grandes Almas 

do Além, embora já nos preparando o espírito (risos) para a 

realidade espiritual que já existe bem próxima de cada um 

de nós, enquanto seres encarnados no solo material, pois, 

até mesmo para mim, que me considero um médium sem 

grandes dotes psíquicos, o Mundo Espiritual Inferior 

apresentado a cada um dos espíritas por André Luiz (por 

Chico Xavier), especialmente por ele, se apresenta, 

praticamente palpável, compreendendo, de mim mesmo, 

que falta apenas um leve sopro de Deus para que cada um 

dos seres encarnados por aqui passe a vislumbrar (pela visão 

clarividente inserida em cada Criatura do Pai Celestial sobre 

a face do mundo!) os intensos Abismos, ou os Infernos, tão 

decididamente apresentados pelos antigos Profetas e pelos 

Evangelistas, por exemplo. 

 

   Sinto-me no dever de acrescentar à sua excelente palavra, 

que o que está em jogo mesmo, pelo menos para os nossos 

companheiros espíritas já versados na Literatura Mediúnica, 

não é saber se está certo ou errado, se exagerou 

em suas narrativas ou não... Mas, exatamente, verificarmos 

se o nosso insignificante plano de ação (ainda muito atrasado 

sentimentalmente!) haverá de passar pelos graves conflitos 
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de lucidez espiritual, como já era a preocupação do Messias 

e dos seus queridos Apóstolos, se elevando na Escala Espírita 

(passando realmente a um ), ou 

caindo na Escala Espírita (O.L.E.)... , passando a conviver 

intensamente com toda esta parafernália de seres amorais 

e dantescos que, infelizmente, já fazem limite com a nossa 

amada Terra Material, numa simbiose obsessiva somente 

entrevista, mesmo, pelo Apocalipse). 

   ___________________ 
    

   A partir daqui, iremos ver como os números-

básicos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17, que dizem respeito 

a vida e a morte de , quanto dizem 

respeito a vida atual de Vivaldo P. S. Filho, se 

comportam em meio aos fatos & dados da Narrativa 

Evangélica por João Evangelista, levado em conta 

que vamos agora realizar esta Decodificação a 

partir de um exemplar da ‘BÍBLIA SAGRADA, 

pela Sociedade Bíblica do Brasil, com copyright de 

2010, Edição de 2013, de conformidade com o que 

já tem sido feito anteriormente, quando deixaremos 

para uma outra oportunidade a consulta em outras 

edições, de outras Editoras, da mesma obra!!... 

 

___________________ 
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O Estudo Continua... – I 

   Estava predestinado ao Espiritismo, Codificado por 

Allan Kardec (seguramente, que a Reencarnação do 

próprio , que mais tarde 

VOLTARIA na roupagem fisiológica de Francisco C. 

Xavier), dar prosseguimento a montagem de todo 

este Esquema de números-CHAVES & sinais secretos, 

TUDO HERMETICAMENTE inserido na obra basilar 

da Codificação, particularmente em O Evangelho 

Segundo o Espiritismo, que, no século XXI, haveria 

de ser devidamente DECODIFICADO pelo próprio 

Espírito , somente que corporificado na 

personalidade transitória do médium Vivaldo P. S. 

Filho, como muito bem documentado nas duas obras 

de sua lavra mediúnica: Portfólio do Livro São 

Luis IX & “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual 

da Codificação Espírita”, compreendendo que todas 

as mensagens de cunho moral inseridas nestas duas 

(2) obras essenciais para os espíritas estudiosos, têm 

um valor incalculável, e verídico, por todas estarem 

integradas ao pensamento de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, como poderemos ver na passagem Evangélica 

logo abaixo, com a devida observância dos 

respectivos números do Capítulo de # 10 e do 

versículo de # 25: 

“Respondeu-lhes Jesus: Eu vo-lo disse, e não 

credes; as obras que eu faço em nome de meu Pai 

dão testemunho de mim” 

(João 10:25) 
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   Aqui, neste enigmático trecho do Evangelho de São 

João, nos reportamos sincronicamente às 

orientações de Allan Kardec (o João Evangelista 

reencarnado), em “O Evangelho Segundo o 

Espiritismo”, quanto ao valor do HOMEM DE 

BEM, ou do verdadeiro Espírita, que há de pautar a 

sua existência pelos valores máximos do Cristo de 

Deus, assegurando dessa maneira a autenticidade 

inquebrantável de sua moral, pelo exemplo de sua 

própria vida espírita. 
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   Porém, seguindo o mesmo esquema anterior de 

cálculos e números-chaves encontrados na Bíblia 

Sagrada, aqui sendo utilizada para a Decodificação a 

TRADUÇÃO BRASILEIRA, pela Sociedade Bíblica do 

Brasil, com copyright de 2010, Edição de 2013, 

assim como encontramos nas obras de Allan Kardec 

& Francisco C. Xavier, por exemplo, podemos 

verificar a precisão dos fatos & dados inquestionáveis 

da , 

atrelando a atual reencarnação de nosso Vivaldo P. 

S. Filho (o reencarnado) aos 

quadros miraculosos da Vida do Messias de Nazaré, 

da seguinte maneira: 

- O Capítulo de # 10: O dia (10) do nascimento 

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

- O Versículo de # 25: na soma dos #: 2 + 5 = 7: 

O mês (7) de julho do nascimento de Vivaldo P. 

S. Filho (São Luis IX). 

___________________ 
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   Dois números (#) profundamente sagrados (o 7 e 

o 10...), dentro do contexto Cristão e no conceito 

da maioria das escolas espiritualistas da Terra. 

   Portanto, devemos atribuir autoridade espiritual às 

obras da lavra mediúnica de nosso estimado 

medianeiro, exatamente pelo seu conteúdo de moral 

elevado, tendo os seus Benfeitores Espirituais tido o 

cuidado extremo em lhe ofertar o que existe de mais 

importante dentro de nosso contexto doutrinário-

espírita, mas não podemos parar aqui, precisamos 

avançar por esta específica passagem...:  

___________________ 
 

“Respondeu-lhes Jesus: Eu vo-lo disse, e não 

credes; as obras que eu faço em nome de meu Pai 

dão testemunho de mim” 

(João 10:25) 

___________________ 

 

- A Palavra-chave: obras, (muito sugestiva, não 

acham amigos leitores?!): A palavra de # 8, numa 

contagem de ida, que aparece na sequência do texto 

original de São João, levando em conta apenas o 

que diz o Cristo... 
 

- A Palavra-chave: obras, (muito sugestiva, não 

acham amigos leitores?!): A palavra de # 13, numa 

contagem de volta, que aparece na sequência do 

texto original de São João, levando em conta 

apenas o que diz o Cristo... 
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   Não há como fugir de tamanho desfecho-CHAVE, 

pelos seguintes fatos & dados..., até porque esta 

específica palavra-chave tem tudo a ver com a nossa 

proposta de Investigação pela Decodificação Espírita, 

ou não tem?!...  
 

- 4 (dos # 1 + 3): Temos 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). 

- E nos # 1... & 3, temos: O século XIII (13), do 

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

__________________ 

   A situação-chave volta a se manifestar de uma 

maneira que não fica espaço para que a gente tenha 

dúvidas, até porque os dados & fatos: Numéricos, 

Literários & Editoriais, surgem de forma sempre 

consequente & universal, repetitivamente, deixando-

nos emocionalmente embriagados, tamanha a doce 

natureza das Revelações!! 

__________________ 
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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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   Com isto feito, não vemos como alguém mais a 

frente poderá se contrapor aos nossos humildes 

apontamentos reencarnacionistas em torno da figura 

de , da de sua parentela próxima, e das 

demais personagens citadas nos respectivos Estudos 

que tem sido feito pela mediunidade de Vivaldo, ele 

mesmo atualmente encarnado!!... 

__________________ 

 

Aqui, vemos Vivaldo em seu Lar, ainda criança                                             

nos seus saudosos anos de 1970. 
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__________________ 

O Estudo Continua... – II 

 

   Mas, voltando ao tema central de nossos atuais 

Apontamentos, em torno do número da besta do 

Apocalipse de São João (666), como foi apresentado 

pelo Evangelista, seguramente não vemos nada que 

nos impeça de fazer alguns simples cálculos, já que 

o Apóstolo é quem recomenda a fazê-lo (Apocalipse 

13:18: “Aqui está a sabedoria. Aquele que tem 

inteligência calcule o número da Besta; porque 

é o número de homem. O seu número é seiscentos e 

sessenta e seis.”) ... 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 282 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

   Segundo os cálculos que já foram encontrados 

pelos investigadores religiosos da vida planetária, o 

ciclo numérico da Besta do Apocalipse bate certo, de 

maneira perfeita, com os números encontrados nas 

empresas internacionais responsáveis pela produção 

em massa desses específicos chips. 

   E qual seria a nossa proposta?  

   Pelo menos, para nós espíritas. 

   É a de efetuarmos mais uma pequena soma, 

calculando os três números 6 (666) encontrados por 

. 

   Tudo muito simples, e sem qualquer impedimento 

Evangélico, pois o querido João nos solicita que 

façamos assim. 

   Porém, lembrando o querido Emmanuel, pela 

lavra mediúnica de Chico Xavier (em “O 

CONSOLADOR”, pela Editora da FEB), podemos, por 

nossa vez, assegurar que: 

. 

   E seguindo o nosso pensamento inicial, tudo se 

modifica. O que hoje é, aparentemente, insuperável 

de se realizar, amanhã o faremos com a maior 

facilidade do mundo! 

   Quanto ao Bem, e ao Amor, a coisa se torna ainda 

mais fácil, bastando-nos um pouco de boa vontade e 
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persistência no ideal de crescer e construir, educar 

e aprender, incessantemente. 

- Tomemos dos dois primeiros 6: 6 + 6 = 12.  

   Um número (#) absolutamente sagrado para os 

Cristãos (pelas narrativas do Antigo quanto do Novo 

Testamento). 

   Crer que Deus teria feito esse número para o mal, 

seria o mesmo que desconsiderar da santidade dos 

Profetas hebreus, e a dos 12 Apóstolos de Jesus (com 

a devida exceção de Judas, embora a gente deva 

compreender que ele fora mais uma vítima do 

sistema religioso e político da sua época do que 

propriamente um algoz, como narra o grande Espírito 

Humberto de Campos, no Capítulo # 24, do “Boa 

Nova”, por Chico Xavier/FEB). 

__________________ 

   Nota do médium: Surpreendentemente, faz alguns 

anos, assim que iniciamos, em junho (mês 6) de 2012, 

a recepção psicográfica da obra “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Coordenação 

Espiritual de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, em 

Homenagem ao Livro... “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB), tomamos conhecimento de que 

a maravilhosa Amiga Espiritual Rita Hayworth 

havia sido a reencarnação do Apóstolo Judas 

Iscariotes (como também a da grande Santa Joana 

d´Árc). 

____________ 
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Judas Iscariotes, Joana d´Arc, Rita Hayworth 

   E agora, ela VOLTA do Mais Alto para fechar com 

chave de puro ouro divino o Esquema proposto no 

Apocalipse de João.  

   Sendo que ela mesma Assina duas mensagens deste 

nosso segundo livro mediúnico, embora o primeiro pela 

psicografia, propriamente dita. 

   A conclusão da obra... “MENSAGENS DE ALÉM-

TÚMULO” (em sua primeira parte original) se deu no 

mês (9) de setembro de 2012. 

__________________ 

- Agora, somemos esse 12 + 6 (o terceiro # 6 do 

Apocalipse...) = 18.  

   Em princípio, pode até parecer que não há muita 

coisa a ver com ele, mas se formos verificar todo o 

Esquema matemático-CHAVE montado pelos Guias 

Espirituais do médium Vivaldo P. S. Filho, nas duas 

obras que se refere especificamente à 

, 
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notaremos que, sim, tem tudo absolutamente a ver, 

uma coisa em relação a outra!! 

- 1: O exato mês (1) de janeiro de nascimento do 

Rei do Rock Elvis Presley, no século XX (que foi a 

reencarnação do Rei Davi). Figura ímpar no campo 

da música e do cinema mundial, pois consagrou à 

humanidade inteira o seu profundo exemplo de 

caridade e solidariedade, não somente distribuindo 

presentes com amigos e familiares, mas despejando 

a sua fortuna pessoal à solução de problemas 

existentes entre pessoas que não conhecia, inclusive 

na doação de vultosas quantias à diversas 

instituições de caridade de seu país. 

- 8: O exato mês (8) de agosto de morte de Elvis 

Presley. 

   E verificamos, trata-se do Coordenador Espiritual 

da primeira (1ª.) obra psicográfica de nosso 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- Na soma de 1 + 8 (do 18 encontrado acima!!): 

Teremos o número final: 9... O exato número que 

marca o enigmático mês (9) de setembro, do ano 

de 2012, quando Vivaldo P. S. Filho concluiu, a rigor, 

a sua primeira obra psicográfica, “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, Coord. 

Espiritual de Elvis Presley & Santa Clara de Assis, 

em Homenagem ao Livro... “VOLTEI”, por Irmão 

Jacob (Chico Xavier/FEB). 
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   Fica-nos fácil de deduzir que muitos irmãos de 

crença cristã, muito afeiçoados ao Senhor, mas que 

detestam as grandes Verdades exaradas pelo 

Espiritismo, haverão de sugerir que o nosso Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX), ou o amoroso astro da 

música mundial Elvis Presley (a reencarnação do 

Rei Davi), possam ser, um deles, ou amos, o agente 

infernal das trevas que haverá de sucumbir o mundo 

material com as suas garras virulentas do despeito, 

do egoísmo, da vaidade, e da maldade. 

   (Risos da Benfeitora Espiritual!). 

   Porém, mais uma vez, vale a lembrança de Jesus 

Cristo, que citamos um pouco mais atrás: 

___________________ 
 

“Respondeu-lhes Jesus: Eu vo-lo disse, e não 

credes; as obras que eu faço em nome de meu Pai 

dão testemunho de mim” 

(João 10:25) 

___________________ 
 

   Se por um lado (666)  nos deu a ciência dos 

problemas humanos, certamente que o Senhor da 

Vida não haveria de nos desamparar a própria sorte, 

solucionado a cura de todo o mal pelo bem eterno 

(18)!!!..., até porque, pelas suas palavras, de uma 

maneira que podemos compreender bem, serão as 

nossas próprias obras que dirão por cada um de nós 

mesmos, não é verdade?!... – Risos... 
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___________________ 
 

Reflitamos com Kardec!! 

    Tomemos como ponto de partida a questão de # 

18 (exatamente, o resultado da soma do fatídico 

número 666, mencionado por São João): 

- O Livro dos Espíritos, CAPÍTULO II, Dos 

elementos gerais do Universo, CONHECIMENTO 

DOS PRINCÍPIOS DAS COISAS, pergunta # 18. 

“Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que 

lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos, à 

medida que ele se depura; mas, para compreender 

certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda 

não possui.” 

   ________ 

   Da mesma maneira que foi previsto pelo amoroso 

Apostolo do Senhor, agora estamos a Desvendar 

mais este sagrado “quebra-cabeça” do Senhor, de 

uma maneira racional e sem trazer maiores entraves 

ou conflitos para e mentalidade e nem para o coração 

da criatura humana encarnada, já tão predisposta às 

medonhas maquinações dos serviços (seguros?) de 

comunicação do mundo, que, na sua generalidade, 

se apegam com muito mais fervor à divulgação do 

terror, da morte, e da criminalidade, sem que os 

meus irmãos e irmãs encarnados possam suprir-se, 

mesmo que singelamente, das augustas claridades 

da esperança e do otimismo, como apregoado pela 

. 
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   Não podemos ter mais dúvidas de que:  

____________ 

“O acaso não consta dos desígnios 

superiores.” 

(Instrutor Áulus, “NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE”, 

André Luiz/Chico Xavier, pela Editora da FEB). 

____________ 

   Insistimos, que não podemos ter mais dúvidas 

quanto a obra que vem sedo empreendida pelo 

médium Vivaldo, a partir do que o Plano Espiritual 

Superior lhe sugere e lhe inspira:  

_______ 

QUESTÃO DE # 666 EM “O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Pode-se orar aos Espíritos?  

   Pode-se orar aos bons Espíritos, como sendo os 

mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O 

poder deles, porém, está em relação com a superioridade 

que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de 

todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis por 

que as preces que se lhes dirigem só são eficazes, se bem 

aceitas por Deus.  

_______ 

    E de que maneira Deus aceita as nossas preces? 

   Se as fizermos com o verdadeiro sentimento do 

coração. 
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   As palavras ditas somente pela boca, nada Lhe 

interessa.  

   Deus ouve a cada um de nós que Lhe atribua o 

poder supremo sobre as coisas da vida material e 

espiritual, e quando estejamos, sinceramente, 

imbuídos do bem. 

   Este é o valor real da prece. 

   E será pela prece, meus irmãos, que haveremos de 

sintonizar o nosso pensamento com o Altíssimo, 

passando a comungar das energias soberanas da 

Vida junto aos Ministros Celestiais que comandam e 

dirigem os nossos passos sobre a vida planetária, de 

encarnados e desencarnados. 

 

   E quanto aos nossos companheiros de Espiritismo, 

ah! eu acho que estes precisarão somente de uma 

gota de boa vontade e fé viva nas obras da 
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Codificação Espírita, e nas de Francisco C. Xavier, 

uma coisa pela outra, já que Kardec & Chico são o 

mesmo Espírito, reencarnado em épocas diferentes, 

mas não muito distantes, com a Missão de Elevar 

o Mundo Material pela Caridade!!... 

   

   Se todos nós nos utilizarmos do bom senso e da 

lógica sempre apregoada por Allan Kardec, não 

passaremos mais a ter dúvida de que o nosso futuro 

haverá de ser glorioso, tanto na Terra como no 

Infinito dos Céus, se realmente fizermos a vontade 

do Pai, segundo os Ensinamentos de Nosso Senhor 

Jesus Cristo: Amando-nos uns aos outros como Ele 

nos amou! 

   E assim, teremos sempre LUZ A FRETE. 

Rita Hayworth (Espírito)                                         

Vivaldo P. S. Filho (médium)                             

(Salvador/BA, 15 de junho de 2015) 
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   Nota do médium: Precisamos lembrar de que esta 

doce Amiga Espiritual, a Rita Hayworth, trata-se da 

reencarnação do Apóstolo de Jesus Cristo: Judas 

Iscariotes, elucidando para cada um de nós o que 

Veneranda & Emmanuel afirmam nesta nossa nova obra 

mediúnica, pelas suas mãos abençoadas e carregadas de 

gloria espiritual, de que: independentemente das 

nossas dificuldades morais e das nossas clamorosas 

quedas no decorrer das inúmeras reencarnações 

passadas sobre o solo da Terra dos mortais, em nossa 

perpetua subida para Deus, sim, indiscutivelmente, 

sempre haverá: LUZ A FRENTE! 

 

   Como ficou claro, em seu texto repleto de sabedoria, a 

querida Benfeitora Espiritual interpreta o pensamento 

simbólico e enigmático de João Evangelista, como um 

natural chamamento para cada um de nós, pois, cada 

um de nós, sem tirar e nem por ninguém, poderá de uma 

hora para outra se transfigurar naquela besta 

apocalíptica mencionada no Evangelho de Jesus, pois, se 

de um lado temos confiança nos Poderes do Alto em 

ralação ao socorro misericordioso às nossas imensas 

dificuldades morais, por outro não podemos ter qualquer 
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dúvida que o mais elevado Anjo Celestial, também, 

poderá sucumbir à tentação de Mamon. 

      No mundo imperfeito em que vivemos, não podemos 

nos dar ao luxo de abaixar a guarda, por um instante 

que seja... Aliás, não foi por menos que o Divino Amigo 

pediu que vigiássemos e orássemos a todo o momento 

do caminho. 

 

A imagem do Anjo Caído das Antigas Escrituras simboliza muito bem isto. 

   Sabemos, por fontes doutrinárias seguras, que nas 

Regiões do Abismo, e mesmo das Trevas, o que não falta 

são personalidades disputando supremacia umas com as 

outras, não dando condições para que um determinado 

Espírito, por mais inferiorizado que seja, se mantenha 

ileso, e no aparente “poder”, por longo período de 

tempo.  

   Com isso, podemos deduzir que se o nosso caro João 

Evangelista assistiu a tomada do poder transitório da 

Terra Material por algum ser infernal, atualmente, “pelo 
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andar da carruagem”, este mesmo Espírito, nosso irmão, 

já deverá ter sido banido do nosso Planeta, ou por seus 

comparsas no crime, ou pelos amorosos Guardiões da 

Paz Planetária. 

   Mesmo porque, a lógica e a razão, tanto quanto o 

nosso bom senso Cristão, nos leva a crer que somente o 

Cristo e Senhor têm a supremacia total sobre as demais 

criaturas que vivem na Terra, seja no solo físico ou nas 

suas diversificadas Dimensões e sub-dimensões 

espirituais, conduzindo-nos a pensar que, embora haja, 

sim, uma infinidade imensa de irmãos transviados da 

fonte viva e inesgotável do amor e do bem, onde a 

existência espiritual (apesar de sempre ser física!... 

quanto humana!) se escoa de forma variada e extensa 

por labirintos de perdição e trevas superlativas, dando 

azo a que hordas incontáveis de seres espirituais se 

transfigurem em imagens perfeitas de Satanás, quem 

controla tudo e, apesar do profundo mal-estar causado 

por todo esse desequilíbrio moral, é Deus. 

   E, dentro de um esquema TRANSCENDENTAL que 

estamos muito longe de apreender, como dissemos a 

pouco, a luta travada entre estas criaturas em profundo 

processo de bestialidade, embora todas muito 

inteligentes, detentoras de elevada tecnologia científica, 

não poderia lhes permitir uma supremacia regular por 

muito tempo, já que uma acabará por se opor às demais, 

num continuado vai e vem de chefes diabólicos e 

subalternos infernais.  

   Apesar de que: “TODO O CUIDADO NOSSO SERÁ 

SEMPRE POUCO DIANTE DE NOSSO FUTURO, TAMBÉM, 

SEMPRE MUITO INCERTO!” – Risos do nosso benfeitor 

Chico Xavier!). 
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   O Apocalipse já foi até motivo de reflexão do querido 

Chico Xavier, quando ainda se encontrava encarnado, 

deixando evidente que, pelo menos em parte, não 

concordava com as anotações de João (ele mesmo em 

uma existência passada!). 

 

Chico Xavier – O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de Vivaldo P. 

S. Filho (A Reencarnação de São Luis de França). 

___________ 

   Segundo o seu filho adotivo (e do coração) Dr. Euripedes Higino, 

Chico havia lhe feito a revelação de que, ele mesmo, havia sido a 

reencarnação de Platão, João Batista, e a de Alan Kardec (“Chico 

Xavier APÓSTOLO DO BRASIL”, Editora Espírita ANO LUZ, 2010, 1ª. 

Edição), entretanto, pelos nossos Amigos Espirituais, Chico Xavier 

também reencarnou na personalidade de João Evangelista (numa 

Reencarnação Múltipla com João Batista, como está muito bem 

documentado na obra “SÃO LUIS IX”). 

 ___________ 

   No nosso Livro de # 9, pelas mãos generosas do 

Espírito André Luiz, “O HÁLITO DIVINO” & E Outros 

Assuntos Transcendentais, tivemos a feliz oportunidade 

de colocar numa devida “nota do médium” mais alguns 

preciosos dados matemáticos sobre a atual VOLTA de 

São Luis IX, tudo muito bem documentado em registros 

(e em backups distintos!!) mantidos originalmente em 

nosso notebook, com as devidas datas das psicografias: 
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como realizadas e registradas no computador à época da 

sua recepção mediúnica. 

   Dessa maneira, mantendo a integridade total das 

evidências & provas mediúnicas da obra “MENSAGENS 

DE ALÉM-TÚMULO”, que se apresenta como o ponto 

central, e de referência matemática, de todo o esforço 

mediúnico de nossos zelosos Guias, Mentores, e Amigos 

Espirituais, na consolidação da 

para a comunidade de adeptos do 

Espiritismo no século XXI, dando ênfase para a 

elaboração da Nova Genealogia do Cristo, por nosso 

próprio intermédio e de demais personagens deste 

específico clã-espiritual, comprovando de uma maneira 

positiva e aritmeticamente perfeita o retorno carnal do 

Espírito São Luis de França ao solo do Planeta Material, 

nos dias de hoje e em muitas oportunidades no decorrer 

dos milênios e dos séculos pelas portas abençoadas de 

várias 

, a partir do enigmático mês (9) de 

setembro de 2012, marcado na obra em questão e 

dando origem a uma série incalculável de fatos insólitos 

da Natureza-Transcendental. 
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO (Vol. # 2) 

 

Pelo Esp. Veneranda & Emmanuel                           

Com      
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QUARTA PARTE 

com

__________
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

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

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Com o Espírito 

VENERANDA                        
A Ministra da Cidade Espiritual ‘Nosso Lar’, 

como consta do Livro de Chico Xavier.                  

____________ 
O Espírito do Dr. Elias Barbosa Apresenta uma 

Entrevista Inédita com a grande Mensageira da Vida 

Espiritual Superior: Veneranda                                           

(que foi Santa Isabel de Aragão). 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 300 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

Livro de Respostas 

 

CIÊNCIA 

FILOSOFIA 

RELIGIÃO 

 

 

Pelo Espírito 

Veneranda 
 

Médium 

Vivaldo P. S. Filho 

   Entrevista realizada com Veneranda, originalmente no primeiro 

semestre do ano de 2013, quando o médium Vivaldo P. S. Filho ainda 

nada sabia sobre a sua vida passada como o Rei Luis IX de França, 

no século XIII. Sendo que a psicografia da obra “SÃO LUIS IX” só 

teve início em outubro de 2013. 
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1-  Querida Mentora, é com grande alegria no 

coração que damos início a nossa Entrevista, 

prefaciando a participação do querido e ilustre 

Mensageiro desencarnado que, logo a seguir, 

tomará a palavra e a iniciativa de lhe fazer 

algumas perguntas em torno de assuntos de 

interesse para a nossa comunidade espírita, em 

particular. 
 

Estaria o Espiritismo falhando em sua missão de 

consolar as almas humanas a partir do 

esclarecimento intelectual e todo moral voltado 

para o Evangelho de Jesus?! 
 

Faço-lhe esta pergunta, por vermos, nos dias 

atuais, tanto conflito de interesses por parte das 

pseudo-lideranças de nosso movimento, por 

estarem mais interessadas em “administrarem 

os seus suntuosos templos de pedra” do que 

propriamente libertarem as almas encarnadas, e 

desencarnadas, do orgulho, da vaidade, e do 

egoísmo, lamentavelmente, gostos e deleites tão 

sedimentados entre estas e estes mesmos 

companheiros e companheiras, que, no nosso 

modesto entender, se converteram em fariseus 

modernos, infiltrados (novamente) no seio da 

Terceira Revelação.  
 

Claro que falo isso de uma maneira geral, pois 

reconhecemos que existem pessoas muito bem-

intencionadas em nosso meio doutrinário, 

embora uma boa parcela de companheiros que 
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se consideram “líderes” (não sei ainda, ao certo, 

do que!...) se colocam sempre contra os serviços 

dos demais amigos de doutrina que primam por 

um Espiritismo verdadeiramente simples, e 

muito humilde. 
 

R- Longe estou de procurar emitir juízo de valor 

sobre este ou aquele outro companheiro mais 

desafortunado, que, indiscutivelmente, tem 

trazido para a causa do Consolador mais 

infortúnio do que esperança, mais insensatez do 

que valores espirituais verdadeiros, com os quais 

possam os nossos irmãos e irmãs de Doutrina se 

espelharem, no interesse de deixar para traz as 

suas imensas dívidas para com a Providência 

Divina. 
 

No entanto, não posso “lavar as mãos” e, como 

Pôncio Pilatos, deixar “o circo pegar fogo” e 

mandar para a cruz, sem qualquer socorro, os 

milhares de nossos irmãos e irmãs que desejam, 

sinceramente, caminhar para Jesus, abdicando 

eles mesmos dos interesses materiais, sociais, e 

de poder exclusivo (quanto autoritário!), tão ao 

gosto de muitos de nossos supostos “lideres”.  
  

Fielmente, dedicado aos mais pobres e aos mais 

carentes, sem desvalor para qualquer outro 

segmento social de nossa comunidade Cristã, o 

nosso querido Francisco Cândido Xavier soube 

carregar a bandeira sagrada  do Espiritismo, 

trabalhando incansavelmente e dolorosamente  
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pela não formalização das nossas atividades 

doutrinárias, e pela não elitização do nosso 

coração, de alma Cristã, culminando assim com 

uma desencarnação vitoriosa na qual fora ele 

recebido, pessoalmente, pelo Senhor, tamanha 

a grandeza de seu espírito e a força de seu 

caráter diante do trabalho glorioso que soube 

respeitar e valorizar com as suas lágrimas e com 

as suas dores ingentes, sendo ele, inclusive, em 

diversas ocasiões, durante a sua longa trajetória 

mediúnica, ridicularizado e vilipendiado pelos 

malfeitores de plantão que não viam nele senão 

um “perigo” para os seus interesses rasteiros e 

mesquinhos. 
 

Quem desejar saber mais sobre este assunto, 

tão desgastante para cada um de nós, basta 

acessar as inúmeras biografias sobre o nosso 

venerável amigo Chico, produzidas por seus fiéis 

amigos, aqueles e aquelas a quem o grande 

médium tinha muito respeito, por sinal. 
 

Não basta “ter” (pose!), deve-se compreender, 

o espírita-cristão em particular, que busca 

unicamente pelo status de sabedoria e de 

intelectualidade, moral e virtude, que só 

seremos realmente felizes quando tomarmos 

consciência de que o portal da morte se abrirá 

para cada um de nós, e, invariavelmente, nos 

conduzirá para os vales dos suplícios da vida 

espiritual inferior ou para o maravilhoso Reino de 
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Deus, segundo tenhamos sido “perfeitos como o 

nosso Pai Celestial é perfeito.” 
 

Confiemos na Previdência Divina e também 

continuemos trabalhando, para que o nosso 

futuro seja construído na base de muita paz, 

estudo, e reflexão. 

O Dr. Elias Barbosa (Espírito) em Entrevista 

com Veneranda (Espírito). 

 

2-  Querida Instrutora, pelo visto, a senhora 

continua com o seu esforço junto aos médiuns 

encarnados na Terra.  
 

Por este motivo, e em particular em relação ao 

nosso instrumento mediúnico, Vivaldo, muitos 

companheiros de Doutrina se levantarão contra 

o seu trabalho psicográfico, a questionarem a 

autenticidade de seus muitos comunicados, 

acreditando, eles, que a querida Benfeitora não 

se declinaria em psicografar por intermédio de 

médiuns que não fosse um daqueles com os 

quais, habitualmente, somos “forçados” a crer 

que são os privilegiados do Espiritismo, pela 

aura de nobreza que aparentam possuir. 
 

Seria possível, que queridos companheiros como 

Chico Xavier, André Luiz, Emmanuel, ou mesmo 

a senhora, pudessem privilegiar somente alguns 

ou algumas pessoas da Doutrina Consoladora 
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em detrimento dos trabalhadores iniciantes, e 

mais simples, na Mediunidade?! 
 

Perdoe-me pela abordagem que sei ser um tanto 

desconcertante, mas creio que, pela vossa 

autoridade moral, possamos ser acolhidos em 

seu coração na intenção de nos esclarecer 

quanto a nossa pergunta sincera e sem qualquer 

laivo de desrespeito, a quem quer que seja. 

 

R- Querido Dr. Elias, a pergunta é pertinente e 

traz o caráter sério de sua alma respeitosa, a 

qual sempre soube honrar o trabalho Cristão que 

lhe foi confiado pelas Altas Esferas, 

particularmente no seio de nossa causa espírita 

e ao lado do nosso querido amigo em comum 

Chico Xavier. 
 

Para uma análise mais precisa, rogamos a todos 

e todas que nos leem no momento se dirigirem 

à passagem de Deuteronômio, no Capítulo 8, 

versículos 2, 3 e 4, quando verificaremos a 

insipiência de argumentos de determinados 

confrades, menos afeitos ao estudo sistemático 

da Doutrina e mais interessados em formar 

opinião imprecisa e descabida acerca dos 

(seus?) Mensageiros Espirituais, como se estes e 

estas estivessem de alguma maneira algemados 

a qualquer grupo, ou a alguma pessoa em 

particular, impossibilitados de empreenderem 

novos serviços de solidariedade espiritual onde 
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quer que sejam solicitados pelo coração amoroso 

do trabalhador esforçado e bem-intencionado. 
 

Segundo a passagem profética, e pensando 

assim, seriamos colocados à conta de loucos, no 

mínimo, desprovidos de bom-senso, e tal qual o 

Mestre lecionou, mais tarde, em São Mateus, 

seríamos obrigados a ser repreendidos como o 

próprio Satanás, na condição de imprevidentes e 

desrespeitosos para com as coisas santas. 
 

Desobriguemo-nos a cada momento de todas as 

nossas responsabilidades, sendo obedientes ao 

ensinamento Evangélico: “O Espírito sopra 

onde quer.” 
 

Não temos qualquer intenção descabida de 

tentar convencer os incrédulos, já que para estes 

Deus enviará as angústias inerentes às suas 

próprias decepções logo após a passagem pelo 

portal do túmulo. Dirigimo-nos, unicamente, aos 

crentes de boa vontade. Para estes, O Senhor da 

Vida já consagra as alegrias do Paraíso desde a 

vida presente, pelas ofertas de luz e de paz nas 

mensagens singelas e repletas de esperança dos 

Espíritos Superiores. 
 

No mais, esforcemo-nos por merecer a 

Assistência dos Bons Espíritos, pelo desejo 

ardente de ser útil e ser grato ao Senhor da 

Vinha pela oportunidade graciosa de cumprir 

com o nosso atual compromisso espiritual, 

humildemente e desinteressadamente, sem que 
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sejamos incomodados com outras opiniões, 

senão aquelas forjadas a partir do pensamento 

cristalino de Allan Kardec, Chico Xavier, e Jesus 

Cristo. 
 

3-  Diante da corrupção dos valores morais da 

criatura espiritual, enquanto encarnada, a qual 

vem se utilizando de artifícios reptícios na 

condução dos “negócios” da Religião nos tempos 

modernos, então, como podemos enfrentar tal 

calamidade por dentro dos arraiais doutrinário 

espírita? 
 

R- Sabedores que somos de que a criatura 

humana é falível, não podemos arriscar a nossa 

própria performance cristã consagrando aos 

nossos irmãos enfermos a perfídia da crítica 

contumaz, no entanto, e mais uma vez, 

afirmamos que não podemos “fechar os olhos” 

para a grave crise espiritual por qual passa a 

grande massa de companheiros que militam por 

entre as diversas correntes do pensamento 

religioso do planeta. 
 

Assim sendo, vemos com muita apreensão a 

situação atual, mesmo porque fazemos parte de 

um corpo universal no qual o pensamento 

unilateral, como entendido entre os nossos 

irmãos encarnados, literalmente não existe, já 

que fazemos parte de uma vida comunitária 

tanto em pensamento quanto em questão 

de fisiologismo, haja vista, que uma dor no 
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oriente, será sentida por milhares de outros 

seres no ocidente, que, obviamente, esteja em 

sintonia com o emissor da vibração. 
 

É certo que muitos dos conflitos que temos visto 

ou testemunhado entre os nossos amigos 

encarnados são mazelas de origem profunda, 

capazes de lhe trazer tanta angustia que será 

quase impossível ter o seu problema atenuado 

tão somente com este ou aquele único gesto de 

gentileza ou de “caridade”. Será preciso que o 

tempo se escoe em anos e séculos de existências 

dolorosas para que o Espírito faltoso possa voltar 

a suspirar mais aliviado, sem os condimentos da 

alimentação indigesta que lhe aprouve ingerir 

durante a sua trajetória milenar, fazendo uso da 

carne apodrecida de seus irmãos menores, além 

daquela patrocinada pelas reservas fluídicas da 

humanidade em desequilíbrio, num claro e 

evidente processo de vampirização mútua. 
 

Vale anotar, todavia, que para os religiosos tem 

verdadeiramente faltado um pouco mais de 

visão, particularmente falamos em relação aos 

espíritas-cristãos, sabedores que todos mais ou 

menos são das realidades da Vida Após a Morte, 

que não tem feito qualquer esforço no sentido de 

testemunhar a verdade com que têm sido 

privilegiados desde meados do século XIX, 

quando da implantação no mundo material das 

Realidades do Espírito Eterno. 
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Vasculhemos a história do Espiritismo e 

chegaremos à conclusão de que a situação vem 

se degradando pouco a pouco, e seguindo o 

pensamento do Cristo, podemos arriscar:  
 

- “Haverá prantos e ranger de dentes.” 

 

4-  Em sua opinião, como devemos entender, na 

esfera de nossa Doutrina, o “daí de graça o 

que de graça recebeste”? 
 

R- Da forma mais abrangente possível, 

compreendendo de uma vez por todas que não 

será possível, em hipótese alguma, que nós 

cristãos e homens de bem venhamos a amealhar 

tesouros da Terra com os negócios de Religião. 
 

Se não fosse um absurdo, deveria ser, no 

mínimo, um caso de polícia, já que por mais 

compreendamos o caráter particular e de origem 

consciencial de cada criatura, individualmente 

falando, temos de levar em consideração as 

palavras santas de Nosso Senhor, quando 

projetou para o religioso de sua época e do 

futuro planetário a lei irrevogável da caridade 

desinteressada. 
 

Tenhamos em mente que, como procuradores 

dos interesses do Céu, na maioria das vezes 

Espíritos longamente endividados com as coisas 

de Deus, não poderemos jogar o carteado do 

mundo farisaico, onde se amealha riquezas 

enormes para o uso próprio, sem que esse 
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tesouro venha a fazer parte do banco divino, na 

única utilização e perpetua distribuição de 

dádivas materiais para todos e todas que 

venham a se apresentar diante do altar espírita, 

como necessitados do caminho. 
 

Por outro lado, e em resposta mais precisa a sua 

pergunta muito oportuna, veríamos com bons 

olhos todo e qualquer serviço doutrinário ou 

editorial, que primasse pela oferta gratuita de 

seus produtos, em forma de livros, de jornais, 

revistas, seminários e congressos, já que, mais 

do que meros “negociantes” das coisas Deus, 

deveremos nos apresentar à sociedade como 

verdadeiros homens e mulheres de bem, 

seguindo assim o exemplo de um Simão Pedro a 

frente da Igreja do Caminho, de um Francisco de 

Assis, de uma Irmã Dulce, ou de Chico Xavier. 
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5- Os laços de família, segundo disseram os Espírito 

Superiores a Allan Kardec, se estreitam com a 

inclinação dos entes amados para a realização 

do Bem e do Belo. Mas não compreendendo bem 

como se verifica essa relação Intermundos, 

quando se dá a morte de um dos parentes, os 

encarnados, na maioria das vezes, se acreditam 

órfãos. 
 

Querida Benfeitora, de que maneira se realiza 

essa comunhão entre as pessoas que se amam 

antes, durante, e a pós a desencarnação? 
 

R- Vale anotar, que haveria a necessidade de 

fazer uma completa renovação na mentalidade 

dos seres encarnados em relação ao conceito de 

“vida” e de “morte”, mesmo, ainda, entre os 

adeptos da Doutrina Consoladora, já que, 

lamentavelmente, muito poucos desses nossos 

companheiros conhecem, em detalhes, como se 

verifica a Interatividade Entre Os Dois Planos da 

Vida, não por falta de material didático, que 

temos por ai em farta quantidade, mas, e 

principalmente, pela falta de uma orientação 

doutrinária adequada por parte de nossas células 

espirituais (os Centros Espíritas), e também, 

como podemos deduzir facilmente, pela 

completa falta de interesse dos nossos adeptos 

voltarem a estudar com seriedade e dedicação 

os assuntos que trata  da Espiritualidade, sejam: 

a Mediunidade e a Vida pós-morte. 
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Porém, para a obtenção do sucesso desejado na 

implantação de uma mentalidade voltada para o 

amor verdadeiro entre as criaturas será 

necessário que os seres encarnados, nossos 

irmãos em evolução, dediquem o seu tempo e as 

suas atividades ao cumprimento do sagrado 

patrimônio de Evangelização do mundo, pela 

formação dos caracteres do verdadeiro homem 

de bem, pela incorporação de princípios e 

valores que enobreçam o indivíduo, a família e a 

sociedade com um todo. 
 

Se balizado pela Cultura do Evangelho, terá, o 

homem do presente e do futuro, a possibilidade 

de empreender novos e encantadores voos no 

Universo Ilimitado da Eternidade, seja pela 

projeção de sua própria consciência (mente) nas 

paragens gloriosas do Sem-Fim ou então pela 

cultura adquirida através da boa literatura, que, 

a despeito da má vontade de muitos, continua a 

ser produzida por diversificados médiuns na 

Doutrina, e fora dela. 
 

Valendo-nos de alguns apontamentos de outros 

Amigos da Vida Maior, solicitamos aos leitores 

afeiçoados ao estudo e a apreciação das obras 

mediúnicas se dirigirem, primeiramente, ao livro 

“A Vida Além do Véu” (pela Editora da FEB), 

onde o querido Espírito do Reverendo G. Vale 

Owen, à época na condição de interprete 

encarnado de sua mazinha, um Espírito formoso 

e de grande elevação espiritual, passou a nos 
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trazer informações acerca da Vida Imortal, 

antecipando em alguns anos os trabalhos 

psicográficos de Chico Xavier, que por sua vez 

nos com adocicou a alma por mensagens de D. 

Maria João de Deus & André Luiz, em particular. 
 

São preciosos relatos mediúnicos, de como se 

verifica a existência fora dos liames da matéria 

mais densa.  
 

Apesar de alguns às tomarem, em sua maioria, 

unicamente como a expressão de sua mente 

voltada para questões de seu próprio culto 

religioso, damos o nosso humilde testemunho de 

que, em realidade, este seu trabalho de origem 

espiritual é o mais formal exemplo da Verdadeira 

Vida Espiritual, obviamente que não nos moldes 

do povo brasileiro, que são afeiçoados a outras 

características de cultura e de civilização, mas, 

com toda a certeza se expressam com riquezas 

de detalhes impressionantes acerca da 

existência de uma Humanidade fora do vosso 

contexto social.  
 

Ou será que o mundo em que vivemos se prende 

por determinações incorruptíveis de Cultura, de 

Moral e de Espiritualidade?!... Sem contar, 

obviamente, com os aspectos da administração 

que consagra, a cada uma destas comunidades 

do Espaço, a prerrogativa irrevogável de Deus: 

de pessoalidade e individualidade, até que 

num futuro mais ou menos próximo possamos 
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nos integrar, definitivamente e perfeitamente, 

no sistema de universalidade, ou integralidade 

total, com os demais Universos, ou algo deles, 

é claro, obviamente sem perdermos a nossa 

característica primordial de seres perfectíveis. 
 

E em relação ao estreito convívio social entre as 

criaturas encarnadas após a morte do corpo 

perecível, se dá mediante a faculdade de amar e 

conviver pacificamente uns com os outros, já 

que entre os seres que verdadeiramente se 

amam não existe rompimento dos elos 

emocionais e afetivos que lhes facultam bem- 

estar e gratidão-mútua, acolhimento emocional 

e sentimental, verdadeiras joias do coração 

apaixonado que na entrega, de um para o outro, 

do óbolo caricioso da compreensão, voltam-se 

para a Pátria Espiritual mesmo antes de terem 

transpassado o pórtico da morte física. 
 

Neste convívio afetuoso, vivem milhões de 

Almas Afins, que, em harmonia com as Leis de 

Amor, da Justiça e da Caridade, haverão de se 

manterem em contato perpetuo, seja 

durante a sua limitada vida na Terra ou na 

imensidão do Universo Eterno, sem que tenham, 

mesmo estando temporariamente separados 

pela densa neblina da existência material, de 

conviver em mundos mentais ou conscienciais 

distintos. 
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Para sermos mais explicita, numa dupla 

romântica que esteja separada temporariamente 

entre os dois planos da vida, o físico e o 

espiritual, não necessariamente há a obrigação 

de se manterem em estado de castidade sexual, 

já que os divinos laços sentimentais que os ligam 

haverão de patrocinar o reencontro afetivo, ou 

físico-astral, onde quer que estejam. 
 

“A vida é bela”, já dizia um querido poeta. 
 

Voltemos a nossa atenção para o sentimento 

puro, e com toda a certeza haveremos de nos 

deliciar com as alegrias infinitas da Criação. 

 

6-  Em diversas oportunidades, quando me 

deleitava em conversação intima e acolhedora 

com o nosso Chico Xavier, seja em sua 

residência ou em nosso lar, no acolhimento 

doméstico, percebíamos no semblante do 

grande amigo a leve tristeza de não poder, de 

maneira mais clara, transmitir aos espíritas, em 

particular, uma visão mais abrangente das 

Realidades Espirituais, muitas delas que lhe 

foram transmitidas pelos seus Guias em caráter 

de sigilo, para que não viéssemos a impor, com 

a nossa ignorância, certo desconforto ao seu 

compromisso mediúnico. 
 

Seria, então, agora o momento marcado e mais 

propício para que tais revelações viessem à tona, 

por diferentes trabalhadores da mediunidade, 
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para que pudéssemos colher do Mais Alto um 

tanto mais de luz e um tanto mais de sabedoria 

em relação à Vida que nos aguarda após a 

passagem pelo túmulo?! 
 

R- Sem dúvida alguma, querido Doutor! não 

temos condições, no momento, de aquilatar a 

eficiência paranormal do nosso médium mineiro, 

em sua totalidade, no entanto ficava-nos claro 

que a sua percepção da Vida Espiritual lhe 

facultava momentos de muita reflexão, haja 

vista estar sendo munido de experiências ainda 

muito pouco, ou quase nada, compreendidas 

pelos demais sensitivos de seu tempo, o que lhe 

acarretava certo desconforto no que se referia à 

sua índole emocional. É por demais acertado que 

todos nós, seres humanos, ainda necessitamos 

muito do acolhimento de terceiros, quando ainda 

não sedimentamos, em nós mesmos, a condição 

de angelitude e multiplicador das benções 

recebidas direto do Pai.  
 

Obviamente, que não estamos a desqualificar a 

condição psicológica nem emocional do grande 

médium, o que seria um grave erro por parte de 

qualquer um que se atrevesse a isso, por 

questões óbvias, porém ele próprio era sabedor 

de o quanto estimava a atenção, a amizade, e o 

acolhimento dos poucos companheiros que, com 

ele, tiveram a felicidade de privar das deliciosas 

tertúlias reveladoras do Infinito. Porém, sem que 

ele próprio tivesse qualquer aval dos Guias para 
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produzir uma divulgação mais ostensiva das 

informações espirituais que lhe chegavam da 

esfera Cristica e lhe arrebatava o Espírito para 

as imensidões do Universo Invisível. 
 

No que pese a questão de outros tarefeiros virem 

agora com novas informações da Vida Mais Alta, 

se faz necessário meditarmos no grande 

ensinamento de Allan Kardec, no de que o 

Espiritismo é uma “Doutrina Viva” e, por isso 

mesmo, estará sempre em movimento, 

devendo acolher em seu seio toda e qualquer 

informação de origem mediúnica, que, 

verdadeiramente, se integre no pensamento do 

Cristo de Deus, sabedores que somos de que a 

Verdade nunca esteve, e jamais estará 

unicamente na mão deste ou daquele outro 

intermediário; mas, de princípio revelador e de 

caráter eminentemente UNIVERSAL, será 

sempre um patrimônio de todos os seres 

encarnados e desencarnados que se integre, 

corajosamente e humildemente, ao pensamento 

Cristão, esteja ele transitando em qualquer 

ramificação do pensamento cientifico, filosófico, 

ou religioso do Mundo. 

 

7- Sabemos de que é do seu conhecimento, e não 

poderia ser de outra maneira, o grande entrave 

que a maioria das editoras espíritas brasileira 

tem causado aos médiuns, em particular, e à 

Doutrina Espírita, de uma maneira mais geral, 
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interditando a publicação de obras de caráter 

mediúnico, acreditando eles que estão “evitando 

que se alastrem os trabalhos de origem 

espiritual duvidosos”, não imaginando, eles, 

que, em realidade, estejam patrocinando uma 

censura “maldita” no seio de uma Ciência 

fundamentalmente Libertadora. 
  

Fica-nos a interrogação, se estes confrades, em 

realidade, não estariam tentando “calar a boca” 

de médiuns, que, em nada, comungam com os 

métodos ortodoxos de análise de suas obras, 

além do pernicioso movimento de elitização que 

toma corpo no Espiritismo.  
 

O que teria a senhora a nos dizer a esse 

respeito? 
 

R- Querido irmão doutor Elias, não vemos com 

bons olhos o que estes incautos “servidores” tem 

realizado para com a Cultura espírita.  
 

Obviamente, muito material tem sido 

apresentado com baixa qualidade, sem qualquer 

vínculo com o Evangelho de Jesus, e é 

exatamente, e tão somente, neste ponto que nos 

colocamos em sintonia perfeita com os 

respectivos editores espíritas do Brasil. No mais, 

vemos uma terrível tentativa de monopolizar o 

mercado editorial, apresentando ao público 

apenas “nomes” que estejam em acordo com os 

desmandos que ora vemos no meio doutrinário 

do Espiritismo-Evangélico em terras do Cruzeiro. 
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Para não nos estendermos em demasia sobre um 

assunto tão desconfortável, pelo menos para as 

almas mais sensíveis e menos interessadas em 

contendas, pedimos a todos os amigos e amigas 

que procurem estudar mais, e refletir mais, nas 

mensagens repletas de sabedoria de valorosos 

companheiros da mediunidade com Jesus Cristo, 

a exemplo de Chico Xavier e de Yvonne A. 

Pereira, trabalhos que trazem do Mais Alto um 

farto material educativo acerca do assunto, 

predispondo a todos os fiéis, adeptos da Terceira 

Revelação, a renovação de suas almas pelo amor 

e pela humildade. 
 

Por outro lado, meu nobre amigo, temos em 

nosso íntimo a certeza de que vários amigos 

incansáveis têm se esforçado no interesse de 

fazer cumprir a recomendação de Jesus, “a de 

amarmo-nos uns aos outros como Ele nos 

amou”. E de coração voltado para o Mestre, 

estão a realizar, em silêncio, o formoso trabalho 

de Evangelização das criaturas pela publicidade 

do farto material de Cultura Cristã que tem sido 

vertido do Alto pelas mãos de outros médiuns 

que não seja os já consagrados pelos seus 

serviços sinceros, e primorosos, à Luz de Allan 

Kardec. 
 

Apenas salientamos aos nobres proprietários de 

editoras espiritualistas, que também se atenham 

um pouco mais, e sem medo, às exortações das 

eminentes Entidades Espirituais André Luiz & 
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Emmanuel acerca do assunto tão debatido e, 

ainda, tão pouco compreendido, qual seja: a 

Mediunidade.  
 

Dessa maneira, entenderão que a Verdade não 

pertence, unicamente, a um determinado 

segmento religioso ou científico, nem tão pouco 

a um determinado medianeiro, por mais valiosa 

que seja a sua contribuição para o nosso meio 

doutrinário, mas ela estará de posse de todos 

aqueles e aquelas que visem, em primeiro lugar, 

o triunfo do amor, da justiça divina, e da 

caridade sem máculas. 
 

E fechando este nosso pequeno apontamento, 

em nome do Altíssimo, procuremos entender 

que o serviço de promoção & divulgação das 

Verdades do Espírito Imortal pertence a todos, 

indistintamente, estejamos entre os círculos 

fechados de uma agremiação formalmente 

registrada ou entre a comunidade de irmãos e 

irmãs que, aos milhares, cultivam a generosa 

intenção de propagar por qualquer canto da 

Natureza as Realidades da Vida Maior, mesmo 

não esteja pertencendo a qualquer agremiação 

espírita formalizada.  
 

Para isso, teremos à nossa disposição, tanto na 

Terra dos homens encarnados quanto na 

Dimensão dos desencarnados, a ferramenta da 

Internet, ferramenta esta que é profundamente 

democrática, à serviço de qualquer um bem- 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 321 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

intencionado, quando for o caso, e bem disposto 

para a interação fraternal entre os povos e às 

criaturas, em particular. 
 

Meditemos nisso: 
 

_________________________ 

 

“A verdade não constitui edificação que se levante 

por informações alheias, no caminho da vida. É 

realização eterna que cabe a cada criatura 

consolidar aos poucos, dentro de si mesma, 

utilizando a própria consciência.”  

(Espírito Irmão X/Chico Xavier, “LÁZARO REDIVIVO”, 

cap. 32, Buscando a verdade, pela Editora da FEB). 

_________________________ 

 

Portanto, meus irmãos, o Pai nos pedirá contas 

de nossas vidas, segundo a nossa própria 

consciência, e “a cada um será dado segundo 

as suas próprias obras.” 
 

8-  Querida Veneranda, não seria uma temeridade 

colocar apenas nas mãos da suposta 

consciência de culpa destes companheiros, a 

possível reavaliação do que estão perpetrando 

no hoje, como temos alertado, situações que 

grassam em completo desserviço ao Espírito da 

Verdade? 
 

R- Compreendemos a sua preocupação, que 

deve ser a de muitos outros companheiros bem- 

intencionados, particularmente pelo fato do 
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senhor ser um médico psiquiatra (muitos risos 

de Veneranda!), no entanto não será nunca 

demasiado lembrar que as armas do cristão e do 

espírita, em particular, deverão ser sempre a do 

coração generoso, jamais hesitando em 

fomentar entre os seus companheiros e suas 

companheiras de lutas humanas o otimismo e a 

pujança de seus nobres ideais, unicamente, pelo 

serviço da palavra Evangelizada e das mãos 

postas no serviço atuante da caridade... 
 

Lembremos ainda da infeliz exemplificação de 

Judas Iscariotes, para que não venhamos, como 

ele mesmo, a desejar a implantação abrupta do 

Reino de Deus nos corações das criaturas. 

 

9-  Já é do conhecimento público que a Cidade 

Espiritual ‘Nosso Lar’ se tornou uma megalópole, 

a qual passou a ser não só o objeto de desejo 

como o foco principal da atenção da imensa 

maioria dos espíritas e, por que não dizer, dos 

espiritualistas de uma maneira geral, haja vista 

ter se verificado desde meados da década de 40, 

do século XX, quando revelada pela psicografia 

de Chico Xavier, uma grande demanda de 

Espíritos recém-libertos da matéria terem se 

dirigido para lá, sequiosos de acolhimento e, 

porque não dizermos, duma vida “boa” e repleta 

de alvissareiras oportunidades de crescimento, 

pelo menos entre alguns destes colegas de 

Doutrina Evangélica, pois cremos que a maioria 
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deseje mesmo é se “salvar” de uma boa 

temporada nos infernos ou, antes, tirar “umas 

férias”, umas boas férias!... (Risos do Dr. Elias e 

de Veneranda!). 
 

Seria possível, que a senhora nos transmitisse 

mais alguns informes alusivos a vivência nesta 

, a qual a senhora, na 

atualidade, integra como um dos Ministros do 

Ministério da União Divina? 
 

R- Confiantes de que alcançarão estágios de 

conforto e pleno de delícias santificantes, a 

maior parte destes irmãos, mais voltados para 

“as facilidades da vida material”, quando 

encontram a graça de serem socorridos pelos 

prepostos de Jesus em “Nosso Lar” encontram, 

de verdade, muito trabalho e oportunidade de 

realização íntima, pelo estudo ininterrupto de 

suas ingentes angustias morais que trazem para 

cá, sem tirar e nem por, segundo as artimanhas 

que lhes impediam de emergirem dos labirintos 

da própria consciência culpada quando ainda se 

encontravam em transito reencarnatório pela 

Terra dos homens mais materiais.   
 

E como não poderia ser diferente, perguntariam 

os amigos leitores: “mas porque Deus permite 

que estes irmãos e irmãs em desajustes 

adentrem os Portais de santuário tão digno e tão 

respeitoso, vindo a comprometer a tranquilidade 

dos demais moradores da Colônia com os seus 
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pensamentos desajustados e as suas emoções 

ainda em desequilíbrio?!...” 
 

Mas, a nossa resposta é simples e versada na 

mais pura sinceridade...  
 

Deus assim o permite, tal qual na Terra, onde 

milhares e milhares de irmãos menos evoluídos 

reencarnam com o propósito de tentarem uma 

ascensão mais rápida para Planos Mais Elevados 

do Invisível, possibilitando a essas criaturas, 

recém libertas da matéria carnal, participarem 

da comunidade de Espíritos que estão mais ou 

menos evoluídos e que integram a Sociedade de 

almas viventes em nossa abençoada Colônia 

Espiritual. 
 

Obviamente, que nem todos e todas conseguem 

se ajustar aos ditames da lei vigente em nossa 

Metrópole, valendo anotar que os que já vivem 

em nossa dimensão são Entidades oriundas dos 

mais duros sofrimentos e complicadas tarefas 

que foram empreendidas em reencarnações 

continuadas no orbe planetário, ou em suas 

dimensões fronteiriças. 
 

A vida exuberante em nossa cidadela espiritual 

tem aspectos interessantes, principalmente para 

os amigos do planeta, já que ela se caracteriza 

por condições futuristas, muito semelhantes às 

que podem ser apreciadas pelas mais curiosas e 

impressionantes produções cinematográficas da 

Terra material.  
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Não desejando caçoar de meus irmãos, mas já 

fazendo um pouco de graça, por acaso algum de 

vocês se lembra do famoso desenho animado 

norte-americano: “Os Jetsons”, com o qual 

muitas crianças dos anos de 1960 e 1970, do 

século passado, se divertiram de forma saudável 

e instrutiva?!... Pois bem, está aí uma pálida 

ideia do que ocorre do lado de cá, na Dimensão 

onde se localiza a nossa acolhedora moradia 

hiperdimensional. 
 

Sem deixarmos de ser humanos, vivemos 

imersos em uma realidade que, talvez, os 

queridos amigos do planeta só venham a 

vivenciar daqui a algumas dezenas de anos, na 

melhor das hipóteses. 
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Sequiosos de mais informes acerca de nossa 

comunidade desencarnada, vocês esquecem-se 

do principal, ficando quase à deriva no que diz 

respeito a sua transformação moral, sempre 

mais urgente e mais importante. Precisamos 

entender que se não fizermos algo pela nossa 

melhoria íntima, ainda no dia de hoje, mesmo 

que venhamos a ser socorridos em uma dessas 

Colônias hospitaleiras da Vida Maior, tudo não 

passará de mero jogo de ilusão. 
 

Mas podemos adiantar que uma existência sadia 

de poucos minutos em nossa Esfera de ação, 

pode  crer, vale por mil anos de alegrias no 

orbe planetário, tamanha a grandiosidade da 

beleza, do bem estar, e da alegria envolvente e 

reinante entre os habitantes mais elevados, e 

que contagia a todos e todas que aqui chegam, 

seja pelas portas de uma desencarnação 

meritória ou ainda como simples observadores 

turísticos, provenientes de outras paragens do 

Invisível, que para cá demandam em busca de 

pessoalmente testificar o que fora narrado pelo 

querido André Luiz, em sua obra espetacular. 
 

Quando não chegam por via aera (um avião, um 

helicóptero, ou pela volitação, etc...), aportam 

em maravilhosos transatlânticos cercados por 

todo o conforto e comodidades de uma 

embarcação que prima pelo bom gosto e pela 

educação, senão: andando mesmo (risos), ou 

pelas em aparelhadas ciclovias que são cercadas 
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de arvoredos encantadores e de vasta vegetação 

exuberante e acolhedora. 
 

Obviamente, que tudo dentro de aspectos mais 

encantadores e convidativos do que os que são 

apreciados na Terra Material pelos nossos irmãos 

encarnados. 

 

Cena do filme “Nosso Lar”, baseado no Livro de                         

André Luiz, por Chico Xavier. 

Apesar das maravilhas de um sol multicolorido e 

das frequentes nuanças lunares que nos trazem 

confortadoras alegrias à alma, “a vida não dá 

saltos”, e mesmo pelos incompreensíveis 

aspectos de vida que nos atinge a todos em 

determinadas regiões do Céu não nos vemos 

como seres a parte da criação, seguindo, todos 

nós, no imenso e terno corredor de alegrias e 

http://guia1.folha.com.br/guia/cinema/outros/806974/nosso_lar
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lutas, trabalho e aprendizados, com o qual 

haveremos de triunfar um dia na Eternidade de 

Deus. 
 

Ah! Já ia me esquecendo... – Risos... 
 

Dentre todas estas modalidades de mobilidade 

entres nós, de Nosso Lar, e os visitantes que 

chegam, e se vão ininterruptamente como em 

qualquer outra cidade do planeta carnal, temos 

as de caráter eminentemente transcendental, 

produzidas por um esforço continuado entre 

vários servidores de nossa dimensão e outras 

Entidades Espirituais de Esferas Mais Altas, 

falamos da tele-transportação, ou apenas do 

teletransporte, variando os instrumentos de 

percepção, análise, e de produção do fenômeno, 

seja ele mental ou mecânico, ou ambos ao 

mesmo tempo. 

 

10- Notamos que a senhora se esqueceu (risos 

do Dr. Elias!) de mencionar os “automóveis” ... 

Algum motivo em especial?! 
 

R- Para dizer a verdade, eles praticamente 

deixaram de ser utilizados como ferramentas de 

transporte urbano, motivo pelo qual deixamos 

propositadamente para este momento, já que 

sabíamos, de antemão, que o senhor haveria de 

questioná-lo, pelo fato de nossa omissão. 

(Sorriso de Veneranda!). 
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Apenas levantaremos a questão como forma 

instrutiva à luz do bom senso, primando pela 

imparcialidade na condução dos negócios 

administrativos tanto na Terra como em outras 

Dimensões, não desejando fazer qualquer crítica 

a qualquer setor da administração pública de 

vosso planeta. 
 

Vejamos bem, que a situação ficara tão 

desconcertante para nossa vivência comunitária, 

que, por ordem do Governador, as nossas 

indústrias automobilísticas foram impedidas de 

continuarem a produzir carros pessoais como 

vinham fazendo... Mesmo por aqui, tínhamos 

uma certa divergência entre alguns segmentos 

do setor público em torno da questão da 

mobilidade urbana. 
 

Mas graças a Deus e o bom senso de nossas 

Autoridades, prefeitos, vereadores e deputados, 

com a ajuda de comissões não governamentais, 

fora decretada uma lei local, na esfera federal, 

que não mais se realizaria a produção em 

massa de nossos automóveis, a não ser em 

casos especialíssimos onde estivesse em jogo o 

interesse comum. 
 

Esclarecemos aos nossos leitores, que o nosso 

estimado André Luiz, em meados dos anos 1940 

do século passado, apenas houvera dado um 

pequeno informe acerca de nossas atividades em 

Nosso Lar, com a divulgação dos trabalhos da 
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Governadoria e de nossos Ministérios, cercados 

do maior respeito e veneração pelas Entidades 

de nossa Cidade, no entanto deixou ele para o 

futuro o conhecimento mais detalhado em torno 

das eminentes personalidades, que, após a 

passagem da morte, continuam a exercer 

suas atividades públicas, sejam no poder 

legislativo, judiciário, ou em qualquer outro 

órgão da administração federal, estadual ou 

municipal... Obviamente, que, todos eles estão  

subordinados aos seus respectivos Ministérios e 

à Governadoria, tal qual o modelo helênico 

apresentado por este eminente médico 

desencarnado. 
 

E pela felicidade de todos e todas, tudo vem 

transcorrendo na maior harmonia entre os 

nossos irmãos e irmãs habitantes de Nosso Lar, 

obviamente acontecendo um ou outro acidente 

de transito, claro que em decorrência do mau 

funcionamento de alguma ferramenta mecânica 

ou humana, como não poderia deixar de ocorrer 

em qualquer comunidade terrena que ainda não 

tenha encontrado a condição de angelitude, ou 

de superioridade desejada. 
 

Quanto à capacidade de locomoção e de trânsito 

urbano, além da aerodinâmica destes 

automóveis, recomendo que direcionem a sua 

atenção para o desenho animado “Os Jetsons”. 

Além de se divertirem muito, de forma saudável 

e sem o excesso de violência tão ao gosto dos 
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produtores de filmes e de desenhos animados 

atuais, creio que todos haverão de compreender 

melhor o que estamos a lecionar aqui, sempre  

despretensiosamente. 
 

11- Querida Amiga, aproveitando a sua 

lembrança da época áurea grega, tal qual o 

período helênico, daquela grande civilização, a 

senhora também demonstra grande interesse 

pelas ‘formas e pela cultura científica’, como 

pudemos inclusive observar pelas narrativas do 

querido André Luiz, na obra magnífica de sua 

lavra com Chico Xavier, “Nosso Lar”, quando a 

senhora se esmera na elaboração de fabulosos 

canteiros naturais para o acolhimento não 

somente dos Ministros, como do Governador, e 

de toda a comunidade sob os seus cuidados. 
 

O que teria a nos dizer sobre a atual condição de 

vida dos seres que habitam as diversas regiões 

da Colônia em análise? 
 

R- Muitos dos espíritas, talvez a grande maioria, 

se assustassem com o tipo de vida que levamos 

em nossa “cidade”, que podem ter certeza... não 

se assemelha a nada com o que estão 

acostumados de ver em vossa dimensão carnal, 

a não ser, por questões de cultura e de 

nacionalidade, como ainda o entendem os seres 

da Crosta terrena, pois não podemos esquecer 

que a Cidade Nosso Lar, embora se localize em 

uma região espiritual mais elevada, não deixa de 
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ser apenas, e tão somente, um “bairro” do 

grande Mundo Terra, no que diz respeito a toda 

a faixa dimensional do Planeta, que se manifesta 

em vários Universos, interdependentes. 

 

Cidade Espiritual ‘Nosso Lar’. 

 

No geral, e isto eu falo em relação a nossa 

pequenina comunidade espiritual, tudo seria 

computado a conta de um maravilhoso “sonho”, 

onde podemos verificar “infinitas formas de 

civilização” integradas num só contexto de 

nacionalidade. Uns levando uma existência, 

como dizemos a pouco, helênica e de 

conformidade com os gostos gregos e romanos 

da sua época de ouro, outros tantos se 

deliciando com os aspectos primaveris da 

sociedade romântica dos anos 50 e 60, mais 

além, talvez a maioria, se manifestando como 

verdadeiras agremiações futuristas, no entanto, 

todos e todas convivendo mais ou menos 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 333 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

(risos) pacificamente e tão harmoniosamente 

que poderíamos até pressagiar “um pedacinho 

do Céu” aqui mesmo em Nosso Lar.  
 

E tudo transcorrendo na mais perfeita ordem, 

sob o olhar atendo das nossas respeitáveis 

Autoridades, as mais Elevadas (Governador e 

Ministros). 
 

Vale chamar a atenção de nossos irmãos para o 

conceito de espaço e tempo, compreendido pelo 

prisma dos nossos companheiros do planeta, 

que, a nosso ver, se enquadraria num modelo 

rudimentar de geometria, de geografia, e de 

matemática, mas como eu disse: em relação a 

nossa experiência comunitária em Nosso Lar, 

que por sua vez também se manifesta de 

maneira bastante diversa em cada um de seus 

setores sociais e comunitários. (Risos gostosos 

de Veneranda! Isto, por causa da minha própria 

surpresa ao observar a sua informação). 
 

Num olhar displicente, e sem maiores contornos 

de atenção por parte do apreciador desatento 

que vem ao nosso encontro pelo fenômeno 

natural do sono, ou mesmo, os menos 

aquinhoados de percepção extra-sensorial, mas 

também habitante de nossa comunidade, poder 

acreditar estar vendo, nos limites impostos pela 

sua visão, o que poderiam denominar de: 

“Fronteiras” da Cidade Espiritual.  
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Mas, sem medo de errar, podemos assegurar-

lhes que os caminhos imensos de nossa 

cidadela, enquanto comunidade espiritual, se 

estende para muito Além do horizonte...  
 

Existem médiuns naturais, e mesmo mais 

ostensivos, que chegam a vislumbrar “um 

pedacinho” de nossa Colônia pairando sobre as 

suas cabeças, mesmo estando eles ou elas fora 

dos limites da nossa cidade maravilhosa, ou 

seja, do Rio de Janeiro. Estando eles, na Bahia, 

na América do Norte, ou mesmo no Japão, 

poderão vislumbrar “alguma parcela” (física!) de 

Nosso Lar, sem que este tipo de fenômeno seja 

produzido, necessariamente, pela faculdade 

clarividente, mas pelo simples fato de os nossos 

“limites”: se estenderem para muito além de 

nossa acanhada compreensão. 
 

12- Na excelente obra “Devassando o Invisível” 

(FEB), a querida médium Yvonne A. Pereira faz 

um pequeno relato de um outro médium, 

residente em São João Del-Rei (MG), o Sr. 

Silvestre Lobato, o qual afirmava ter recebido a 

revelação do Espírito Dr. Bezerra de Menezes de 

que no futuro os Amigos espirituais haveriam de 

se comunicar naturalmente com os habitantes 

do plano material pelo aparelho de televisão, 

aliás, diga-se de passagem, uma ferramenta 

tecnológica que nem havia sido inventada à sua 

época. 
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O que a senhora tem a nos dizer sobre este 

assunto tão palpitante, quanto interessante, 

para que vejamos finalmente a promessa do 

Cristo se realizar pelas mãos do Consolador 

Prometido, de que “as Vozes de Fogo dos Céus 

tomariam toda a Terra”?!... 
 

R- Muito oportuna a sua pergunta, meu querido 

doutor. Sendo o nosso médium um poderoso 

clarividente, temos observado... 

, que alimentam os diversos 

tipos que 

ocorrerem sob a nossa Assistência ou sob o 

influxo natural das suas faculdades, embora 

conduzidos vez por outra por outras Entidades 

menos evoluídas, isto ao lado dos efeitos 

puramente mentais, que correm na Dimensão 

Espiritual, seja ela de quarta, quinta, ou até além 

da décima escala fracional das partículas 

hiperatômicas, que se enquadram nos conceitos 

da Ciência Moderna: como vida-espelho além 

do espaço e do tempo puramente  cartesiano. 
 

Dentro desse contexto, temos lhe orientado a se 

manter íntegro aos conceitos Evangélicos da 

humildade e da profunda caridade para com 

todos e todas, claro que dentro dos das suas 

condições físicas, materiais e de saúde, dando 

ênfase ao sentimento voltado para o bem-geral, 



                 Livro # 10: “LUZ A FRENTE – Vol. 2” – Esp. Veneranda & Emmanuel/Vivaldo P. S. Filho 
 

 336 

  

Ed. e-Book: 
2015-21 

 

não se desvinculando, jamais, dos ensinamentos 

científicos, filosóficos, e puramente religiosos, 

em Allan Kardec e Francisco C. Xavier, que são 

a base natural de todo o nosso conhecimento 

doutrinário, para que, por sua vez, mantendo a 

sintonia com os Amigos da Vida Maior, possa 

realizar esta empresa de forma adequada e da 

maneira mais feliz possível: 

. 

 

Desde o início de seus trabalhos mediúnicos, o 

nosso querido Vivaldo tem notado uma facilidade 

imensa em visualizar hiperdimensões através de 

aparelhos técnico-eletrônicos, particularmente 

pela televisão, quando pela sua clarividência 
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mediúnica (com diversas características metais 

de observação, ou múltiplas nuanças técnicas, 

distintas!...) consegue visualizar não somente o 

que acontece no Plano Espiritual, no presente, 

durante uma transmissão “ao vivo”, mas o que 

se realiza em determinadas Dimensões mais 

além do que está sendo observado até mesmo 

por nós Espíritos desencarnados, como numa: 

, 

captando inúmeras imagens (sobrepostas umas 

às outras) do presente, do passado, e do futuro 

das personagens sob a sua atenção. 
 

Tentarei ser um pouco mais clara, para me fazer 

melhor entendida pelos nossos amigos leitores...  
 

Enquanto determinado médium encarnado ou 

desencarnado estaria visualizando certos 

“desencarnados”, mesmo que pelo aparelho de 

TV (ou transmissão por imagem), o nosso 

médium amado passa, ou estaria passando a 

“ver” e “sentir”, mesmo que fisicamente, o 

que se passa na parte espiritual de “mais acima”, 

destas mesmas Entidades que são visualizadas 

pelo médium, vendo ele não somente os 

desencarnados, corporalmente falando, como 

também o que se passa em seu mundo 

íntimo, os seus pensamentos mais profundos, e 

ainda as cenas produzidas pelo inconsciente do 

próprio sujeito desencarnado. Evidentemente, 

dentro dos limites impostos pelos seus zelosos 
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Guias e Protetores, e mediante a sua própria 

condição mediúnica. 

 

Incrível mesmo, não?! (risos de Veneranda). 
 

E tudo isso, por intermédio de aparelhos de 

televisão, em cenas atuais (por transmissão 

“ao vivo”) ou por imagens pré-gravadas em 

vídeo-tapes (os atuais DVd´s). 
 

Naturalmente, que a qualidade das imagens 

poderá variar ao infinito, pois, embora ele esteja 

acessando imagens de natureza luminosa muito 

aquém da fração decimal, em partículas óticas 

altamente aceleradas, em Universos quase 

perfeitos para o entendimento humano, não 

podemos desconsiderar que o atual campo 

vibracional da Terra Material sempre será um 

empecilho, mesmo que seja de muito leve, para 

uma visualização adequada destes demais 

campos hiperespaciais. 
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Creio que seja algo da matéria da Difração. 
 

Obviamente, não esquecendo de que poderá 

visualizar tais fenômenos do mundo hiper-físico, 

diretamente pela sua própria visão astral, sem a 

necessidade de aparelhos de qualquer espécie, e 

ainda pelas fotografias do próprio plano de ação 

terrestre. 
 

Mais uma vez, tomando gentilmente a liberdade 

de citar a querida médium Yvonne A. Pereira, 

lembremos de seu breve estudo acerca da 

“Psicometria Ambiente” à luz de Ernesto 

Bozzano (em “Os Enigmas da Psicometria”), 

no seu excelente e empolgante Livro... 

“Devassando o Invisível” (pela Editora da 

FEB), quando cita alguns casos de sua própria 

faculdade mediúnica.  
 

DE NOSSA PARTE, TOMAMOS A LIBERDADE DE 

OFERECER AOS AMIGOS ESTUDIOSOS DO TEMA 

– MEDIUNIDADE – AS ESPERIÊNCIAS PESSOAIS 

DE NOSSO MÉDIUM, COMO UM ESTÍMULO E 

INCENTIVO AO TRABALHO E AO ESFORÇO DE 

TODO AQUELE INVESTIGADOR (A) DESEJOSO 

DE ADENTRAR OS ESCANINHOS DA MENTE 

PROFUNDA, SEJAM TAIS PERCEPÇÕES AFETAS 

AO PASSADO, AO FUTURO, OU AO PRESENTE DE 

NOSSAS EXISTÊNCIAS. 
 

E concluindo o nosso modesto pensamento, já 

trazendo a resposta final para a sua pergunta 

inicial: SIM, logo mais veremos tais ocorrências 
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no campo da paranormalidade se verificarem tão 

naturalmente e tão ostensivamente como lhes 

vemos na atualidade, por exemplo, acontecendo 

com as impressionantes formas de interação 

com o celular, com o computador, e as demais 

ferramentas de comunicação e INTERATIVIDADE 

utilizadas hoje por respeitadas Universidades do 

plano de ação dos seres encarnados, neste 

último caso: as tele-aulas, e até mesmo aquelas 

produzidas pelos eficientes centros cirúrgicos 

das super sociedades da Terra, se bem que com 

um toque todo especial de fisicalidade, se é que 

podem me compreender. 
 

Vejamos o Esquema-CHAVE logo abaixo que foi 

providenciado por Veneranda em 10/11/2021... 
 

_________________________ 

"Calculada a deflexão que sofreria a luz das estrelas 

cujas projeções passam bem próximas ao sol, foi 

encontrado o valor de 1,75 segundo de arco. As 

fotografias obtidas pelas expedições que foram 

observar, nas regiões equatoriais, o eclipse solar, 

ocorrido em 29 de maio de 1919, revelaram um 

desvio médio de 1,64 segundo de arco para a luz 

das estrelas mais vizinhas do disco solar.” 
 

Hernani Guimarães Andrade, "A TEORIA CORPUSCULAR DO 

ESPÍRITO”, Capítulo III, A QUARTA DIMENSÃO E O 

HIPERESPAÇO, A Curvatura do Espaço, pág. 101 –                        

1ª. edição – Editora DIDIER, Outubro de 2007. (O destaque é nosso). 
 

_________________________ 

Quem estiver nos acompanhando os Serviços da 

Decodificação Espírita, certamente que de 
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imediato vislumbrou diante de si mesmo (mais) um 

quadro impressionante que Revela todo o encanto e 

a beleza científica da MEDIUIDADE que traz em si 

mesmo o nosso Vivaldo, que Desvenda mais alguns 

mistérios do Oceano dos Manifestações Psíquicas 

que, ele mesmo, vem observando na intimidade do 

seu Espírito milenar, À SERVIÇO DO CRISTO, desde 

o ao de 1995-1996, pelo menos de uma maneira 

mais ostensiva!! 
 

Pois bem, a partir dos dados científicos, pelo 

eminente Prof. Dr. Hernani G. Andrade, nas 

extremidades temos... os emblemáticos # 17 & 

64, que naturalmente evocam... O dia (10) de 

julho (7) do ano de (19) 64, do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 

Enquanto no centro, temos... o # 15, que 

naturalmente evoca... o horário das 15hs, do 

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

_______ 
 

 
 

_________________________ 
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13- Minha querida Instrutora, aproveitando o 

ensejo em torno de sua palavra acerca da 

Mediunidade esclarecida e bem orientada, 

gostaríamos de saber se em Nosso Lar existem 

comunidades de trabalhadores específicos da 

Umbanda, como os preto-velhos, os índios, e os 

caboclos?! 
 

Fazemos esta singela pergunta por ainda e tão 

lamentavelmente encontrarmos companheiros 

espíritas, dirigentes e/ou coordenadores (a) de 

grupos mediúnicos, por exemplo, com a perfídia 

da discriminação, achando eles e elas que estes 

nossos grades irmãos da Vida Espiritual estão 

aquém das condições intelectuais e morais para 

integrarem a Equipe de Entidades esclarecidas 

que participam como colaboradores ou Guias em 

nossas reuniões mediúnicas. 
 

O assunto pode parecer um tanto batido, mas 

sabemos que se trata de questão atualíssima 

dentro do nosso ambiente doutrinário. 
 

R- A situação nos parece tão absurda que nos 

faz visualizar, como se fossemos algum 

poderoso clarividente, o quanto ainda teremos 

de trabalhar no interesse de minimizar o imenso 

sofrimento que vem passando não somente 

estas valorosas Entidades da Vida Imortal, mas 

como também o enorme contingente de 

medianeiros que são obrigados a omitirem a 

Identidade ou a origem de seus Guias muito 
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generosos, para que, não sendo alvo de 

represálias por parte de seus “dirigentes” 

encarnados, não corram o terrível risco de serem 

afastados do seu trabalho mediúnico, como 

“indisciplinados”, como “mistificados”, ou até 

mesmo como “obsediados”, não entendendo, 

estes confrades das lideranças intramuros de 

determinados Centros Espiritistas que o que 

estão, verdadeiramente, a fazer é comprometer 

ao máximo o trabalho das Altas Esferas, que 

veem nestes vigorosos Espíritos das Falanges 

dos Orixás os mais dedicados e certamente os 

mais humildes trabalhadores da Seara Espírita, 

tanto no plano físico como no Astral. 
 

E em relação a sua vivência em nosso ambiente 

de trabalho e esforço nas atividades socorristas 

de Nosso Lar, podemos assegurar que é das 

mais eficientes, não deixando a desejar em 

relação a qualquer Instrutor residente na região 

espiritual da Europa ou da América do Norte. 
 

Como ninguém, estes irmãos e irmãs de espírito 

humilde sabem lhe dar com as Forças Naturais 

do nosso Planeta, por exemplo, como poderosos 

agentes e canalizadores das Forças Superiores 

do Infinito, consagrando o seu suor, lagrimas, e 

muitos sacrifícios, em nome de Jesus Cristo e em 

benefício de todos, sem distinção. 
 

As suas tarefas, muitas das vezes se consagram 

pela eficiência em saber adestrar Espíritos muito 
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inferiorizados pela perda da sua forma física, 

assegurando ainda o controle da harmonia nos 

serviços de desobsessão, além de uma 

eficientíssima prática no desmanche de magia e 

feitiçaria do mal, que são os graves malefícios 

patrocinados por Entidades do submundo astral 

e sombrio que faz vizinhança com a Esfera dos 

encarnados. Pertencendo a eles, também, os 

veneráveis companheiros da Umbanda, o serviço 

de proteção e recepção de Entidades vindas de 

outros Orbes planetários. 
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Precisamos dá a informação de que vários de 

nossos Ministros são de origem indígena, negra, 

asiática, e não tão somente, como imaginam 

erroneamente muitos dos adeptos espíritas, 

constituídos de preclaros benfeitores de 

nacionalidades europeias. 
  

Muito diferente de como se dá a partilha de 

“benesses” na estruturação dos vossos governos 

do mundo, particularmente no Brasil de povo 

extremamente generoso, que, apesar de ser 

formado por diferentes raças, raramente vemos 

um negro, um índio, ou mesmo um mestiço, 

ocupar os cargos do primeiro escalão da sua 

administração pública ou privada, dando-nos a 

imaginar, de uma maneira surreal, de que vocês 

estariam vivendo uma existência fora dos 

padrões estabelecidos pela própria cultura racial 

da Terra do Cruzeiro, de miscigenação e 

universalidade. 
 

14- Como poderíamos entender essa “recepção” 

aos seres extraterrenos de outros planetas por 

parte de nossos irmãos da Umbanda? 

 

R- Como já é do conhecimento geral, pelo 

menos entre aqueles e aquelas que são mais 

estudiosos, temos valorosos companheiros no 

espiritualismo que com esforço e dedicação vem 

trazendo variadas informações sobre as tarefas 

desenvolvidas pelos abnegados trabalhadores da 

Umbanda e de outros ramos do conhecimento e 
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da cultura do planeta, tanto do vosso plano físico 

quanto das Esferas Espirituais que ainda se 

encontram, praticamente, desconhecidas da 

grande comunidade Humana. 
 

Dentre eles, podemos citar Hercílio Maes, 

Norberto Peixoto, Roger Feraudy, Roger Bottini 

Paranhos, Rubens Saraceni, dentre outros 

corajosos amigos e amigas encarnados que tem 

dedicado as suas vidas à difusão da Verdade, 

independente de credos religiosos, que na grade 

maioria das vezes acabam por castrar preciosos 

empreendimentos patrocinados pelos Agentes 

Vida Maior, sem o cerceamento imposto por 

muitas editoras espíritas que, ao se auto-

denominarem “defensoras” da pureza 

doutrinária, deixam para as gerações futuras de 

espíritas, sérios e estudiosos, uma enorme 

lacuna na esfera do entendimento espiritual, 

em suas múltiplas faces. 
 

Quanto ao mérito do conteúdo de cada obra 

específica, cada estudante deverá conduzir-se 

invariavelmente sob a baliza de Allan Kardec & 

Chico Xavier, valendo ressalvar, mais uma vez e 

sempre, de que a Verdade não se prende a um 

único conceito e nem pode ser vista por um único 

prisma, devendo ser encarada de uma maneira  

continuada como Evolucionista, obviamente não 

nos esquecendo do conceito de Universalidade 

dos Ensinos, que poderá ser atestado hoje ou no 

futuro. 
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Por esse aspecto, podemos sim iniciar a nossa 

resposta sintética acerca dos intrépidos 

Comandos de Guardiões dos Orixás, adicionando 

que, por terem sido em passado remotíssimo na 

Atlântida, no antigo Egito, e na Mesopotâmia, de 

modo geral, eficientes sacerdotes ou iniciados, 

estão, agora, depois de reiteradas experiências 

reencarnatórias entre as diversas raças do 

planeta, e em outras tantas do Mais Além, na 

condição de exímios técnicos espirituais na área 

da Cosmologia, da Biologia, da Física, e das 

Matemáticas, podendo assim abarcar uma série 

de procedimentos de fina compreensão e no 

interesse de salvaguardar não somente a 

segurança física e individual dos visitantes 

extraterrestres, como, ainda, lhes possibilitar o 

conhecimento adequado das Ciências da Terra, 

a qual muitos destes companheiros de outros 

planetas desconhecem, geralmente pela falta de 

sintonia mais estreita com o nosso plano de ação 

(entendamos aqui com o nosso insignificante 

Universo material), que já deixaram para traz há 

milênios sem conta. 
 

Assim que os visitantes adentram os limites 

estelares de nossa hiper-região espacial, passam 

a movimentar procedimentos de proteção e 

roteiro para as aeronaves dos nossos amigos 

interestelares, já que são possuidores dos mais 

sensíveis estágios de percepção Psicométrica em 

decorrência de sua própria natureza psicológica, 
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e em face dos diferenciados aspectos ambientais 

e ecológicos do planeta a que estão acostumados 

desde eras incontáveis, possibilitando aos 

queridos visitantes adentrar a nossa atmosfera 

com o maior percentual de segurança possível, 

seja na área médica ou policial. 
 

Todo este movimento de Força e de Inteligência 

é realizado sob a Orientação das Altas 

Comunidades da Luz do Planeta, que tem em 

Jesus Cristo o seu Administrador Divino & 

Geral, facultado a todos e todas a alegria do 

encontro intergaláctico... 
 

15- Querida Instrutora, como conhecedores que 

somos de sua dedicação e interesse à Educação 

e à formação das crianças e jovens, encarnadas 

quatro desencarnadas, como a senhora poderia 

nos alentar o espírito, por conta de tão grande 

desvalia pela qual passa a nossa juventude da 

Terra dos encarnados, seguramente que por 

conta de uma má formação familiar, sem 

qualquer comprometimento por parte de seus 

responsáveis, por exemplo, com a missão 

religiosa que cada um de nós devemos ter para 

com a nossa parentela, e ainda pela má fé de 

uma grande parte da mídia e dos órgãos 

governamentais que nada ou praticamente 

nada fazem pelo socorro imediato aos nossos 

irmãozinhos indefesos, que, na atualidade, tem 

contado mesmo é com a “sorte”?! 
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R- Querido doutor Elias, a sua pergunta me 

deixa extremamente emocionada, visto que os 

nossos filhos do coração, os jovens, as crianças, 

e adolescentes do planeta, estão seguindo 

praticamente a ermo, na grande maioria das 

vezes seguindo somente com a proteção 

misericordiosa do Cristo, que nunca nos deixa ao 

desamparo.  
 

Realmente, nos interessamos muito com a 

situação da juventude de uma maneira geral, 

haja vista, estarmos vivendo um momento 

extremamente delicado, quando chegamos ao 

ápice da insanidade e da irreflexão de todos 

aqueles e aquelas que lidam com esta clientela 

tão especial e cheia de encantos.  
 

Não faz muito tempo, estivemos em casa do 

Governador de nossa Colônia a tratar de 

assunto, que, no instante presente, nos traz 

enormes preocupações, já que está em jogo não 

somente a saúde mental e moral destas 

criaturinhas de Deus, mas o nosso próprio 

futuro, enquanto seres imortais que haverão de 

voltar ao seio da Humanidade terrena em algum 

dado momento com novas personalidades (ou 

almas), mas com os mesmos Espíritos. 
 

Não podemos falar quanto aos outros credos, 

que nada ou quase nada temos a oferecer, visto 

que eles próprios, ainda e lamentavelmente, 

nada desejam de nós, mas aos espíritas, sim. 
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Estes últimos, merecem toda a nossa atenção 

por estarem, pelo menos em aparência, dentro 

de um mesmo conceito, o de Espiritualidade e de 

Imortalidade, à luz da Reencarnação. 
 

Não podemos tratar o assunto de uma forma 

superficial, tão ao gosto das entidades 

formalizadas da Terra, que deveriam primar pela 

saúde integral da nossa juventude, mas 

acentuando, com todo o vigor, de que o que falta 

mesmo à nossa comunidade Cristã no 

Espiritismo é uma boa dose de “vergonha” e de 

muito senso de responsabilidade.  
 

Esses pais e mães, os tios e tias, os avôs e avós, 

os irmãos e irmãs, que integram o contingente 

de almas reencarnadas no seio da nossa 

comunidade religiosa tem esquecido, ao 

extremo, como se pratica a verdadeira caridade 

no seio do próprio lar... Então, somente através 

de uma Educação voltada integralmente para os 

valores imortais da criatura humana é que 

poderemos salvar a nossa juventude das garras 

das drogas, do álcool, e de todos os vícios morais 

que ainda trazemos na alma delinquente, que 

teima em se manter na rotina miserável da 

loucura e da insensatez, amaldiçoando o Cristo 

por uma vergonhosa vida de facilidades e 

de escândalos silenciosos que a maioria de 

nós ainda adoramos levar, imaginando-nos que 

não somos vistos e nem ouvidos pela Soberana 

Justiça. 
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Visto que a nossa humilde palavra irá ser alvo de 

muitas críticas, recomendamos a todos e todas 

que estudem com atenção a interessante obra 

mediúnica... “O ABISMO”, de Autoria Espiritual 

de André Luiz e Altino, pela psicografia de Rafael 

A. Ranieri (Editora da Fraternidade), e talvez 

possamos vislumbrar que tipo de vida haverá de 

nos aguardar após a passagem do túmulo caso 

não tomemos as rédeas de nossas existências, e 

obviamente que junto às nossas pequenas e 

indefesas criancinhas. 
 

E continuemos no esforço de sedimentar em 

todas as Criaturas de Deus as ternas belezas do 

Evangelho de Jesus... 

 

16- Em Nosso Lar, por ser uma Cidade Espiritual 

que vive entre duas regiões limítrofes, para 

“baixo” convive com as agruras dos Umbrais e 

para “cima” matem estreito convívio com as 

Esferas Mais Elevadas do planeta, com as quais 

se alimenta constantemente, num vai e vem e 

entra e sai de Seres formoseados pela beleza 

moral e intelectual de suas almas trabalhadas 

nas lutas incessantes da ainda atrasada vida 

planetária, enfim, que se nutre dos vigorosos e 

morais pensamentos originários da Esfera do 

Cristo, podemos afirmar, cara Irmã, com muita 

tranquilidade que os seus maiores e menores 

problemas na , de uma 

maneira geral, já foram solucionados. 
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Não desejando entrar no âmbito administrativo, 

propriamente dito, já que não seria conveniente 

perdermos o nosso tempo neste encontro muito 

agradável e proveitoso com assuntos mais 

pertinentes aos cérebros dos irmãos encarnados 

dos setores governamentais (pois não podemos 

compreender uma real Educação atrelada aos 

interesses comerciais!), que em algum momento 

a frente terá que se definir coletivamente no 

esforço das suas soluções educativas, mas no de 

fazer compreender como, em realidade, vocês 

de Nosso Lar souberam transpor as enormes 

muralhas das ideologias meramente dogmáticas 

e dos seus preconceitos de crença e de raça, por 

exemplo, que geralmente contaminam as 

mentes dos seres pouco evoluídos na esfera do 

Entendimento e da Educação?! 

 

R- Engraçado, para uma pergunta um tanto 

longa nada melhor do que uma resposta curta e 

simples...  
 

Utilizamo-nos, integralmente, dos ensinamentos 

de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
 

Tudo muito simples e sem demagogias. 
 

Passemos agora para a próxima questão. 
 

17- Voltando ao assunto em torno das “visitas” 

extraterrestres que, como assegura a querida 

Instrutora, chegam de outras regiões do nosso 

Universo, a senhora poderia nos esclarecer um 
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pouco melhor acerca destes amigos viajantes da 

luz, e de como se manifestam ao olhar atento 

dos habitantes de Nosso Lar?!..., visto que a 

Amiga tocou o assunto de uma maneira muito 

geral... 
 

R- A expectativa de nossa população não seria 

diferente, em seus aspectos de emotividade e 

curiosidade, em relação a dos amigos e amigas 

do planeta, que, como bem sabemos, nutrem 

excelentes desejos e encantadoras perspectivas 

de, quem sabe, num futuro próximo se 

comunicarem diretamente, ou pessoalmente, 

com tais Comunidades do Cosmos. 
 

Antes de darmos início a nossa resposta, 

pediríamos que os nossos amigos leitores vão ao 

encontro da excelente obra... “Cartas de uma 

morta”, psicografada por Chico Xavier (Editora 

LAKE), onde a sua mãezinha desencarnada, a D. 

Maria João de Deus, lhe apresenta pela sua 

mediunidade sublime o que, tranquilamente, 

poderíamos classificar de “preciosas revelações 

do Universo”, com detalhes interessantíssimos 

da vida em outros planetas. 
 

Tais habitantes de outras regiões do Universo, 

apesar de habitarem o conjunto de planetas que 

integram as diversas “humanidades” de nosso 

sistema solar (embora invisíveis aos olhos 

humanos), necessariamente não se revestem de 

características físicas como às que vemos nos 
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homens & mulheres da Terra Material, por 

exemplo, haja vista atualmente habitarem 

atmosferas muito diferenciadas, com gases, 

moléculas, e outras partículas do meio ambiente, 

que devem caracterizar a intimidade fisiológica e 

fisioquímica de cada um dos seres viventes 

destes Globos. 
 

Podemos ligeiramente declinar, com a mais 

absoluta precisão, que os nossos irmãos do solo 

planetário não terão qualquer dificuldade em 

compreender as características físicas-astrais 

destes irmãos e irmãs de outras paragens dos 

Universos, caso já tenham assistido a 

interessante obra cinematográfica “O Retorno 

de Jedi” (com Harrison Ford), ou então 

qualquer um dos magníficos episódios da série 

de TV norte-americana dos anos 60, “Jornada 

nas Estrelas”. Estas seriam, apenas, algumas 

“dicas” para que os nossos amigos encarnados 

já fossem se familiarizando “com o que vem por 

ai”... Muito se admiraria o incrédulo diante das 

realidades maravilhosas do Infinito, com as 

quais haverá de entretecer um saboroso convívio 

após a passagem pelo portal do túmulo. 
 

Tudo leva a crer que, em muito breve, o contato 

mais ostensivo entre os seres que habitam a 

dimensão dos encarnados e as regiões mais sutis 

do cosmos, onde vive uma população imensa de 

mentalidades afins com o bem (ou não) se fará 

mais objetivo a partir do ano de 2019, como já 
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revelado por Francisco C. Xavier a alguns de 

seus amigos mais próximos, mas obviamente 

que isso se dará de maneira criteriosa e sob a 

permissão das Altas Esferas Espirituais do 

Planeta. 

 

Eurípedes, o filho do coração de Chico Xavier, 

relembrado o seu amado pai e mentor. 

Compreendamos porém, que as ditas Dimensões 

dos Espíritos nada mais são que determinadas e 

específicas Regiões do Espaço Universal Invisível 

ao olhar humano. Poderíamos até dizer que 

vocês da Terra são Espíritos, claro, e nós aqui do 

hiperespaço nada mais somos do que seres 

humanos em outra variedade de vida molecular, 

regidas por outras leis naturais, que não as que 

vocês estão habituados a observar por ai.  
 

Entenderam?! 
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Sinceramente, somos tão reais e tão sólidos 

para nós mesmos, em nossa faixa de existência, 

como uma pedra é para vocês na sua dimensão 

terrena, embora reconheçamos que em 

determinadas situações há Seres Espirituais com 

portentosas faculdades psíquicas amealhadas no 

transcurso de variadas existências e que são 

capazes de surpreender ao mais exímio produtor 

de efeitos-visuais da mais avançada tecnologia 

cinematográfica da Terra. 
 

Isso, invariavelmente, se dá em decorrência da 

ação cerebral (mente) do indivíduo e do meio 

ambiente em que esteja inserido, mais acima ou 

para mais abaixo de seu eixo ultradimensional. 

Mesmo porque, sabemos até por informes de 

outras fontes seguras que existem regiões 

“espirituais” do planeta que são tão materiais 

quanto à própria vida na face do globo terreno. 
 

Afinal, onde termina a matéria e oode começa o 

Espírito?!... 
 

Certa vez, questionado por seu médium Carlos 

Baccelli, se Deus seria algum tipo de matéria, 

respondeu o eminente Espírito, seu mentor, Dr. 

Odilon Fernandes: “Pelo menos, a matéria 

prima”! 
 

Existe um mundo-universo maravilhoso a nossa 

volta e que não vemos, que precisa e haverá de 

ser conquistado por todos. 
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18- Pelo material doutrinário produzido pelas 

faculdades mediúnicas de Vivaldo, fica-nos claro 

que a senhora dá uma maior atenção aos nobres 

empreendimentos artísticos da América do Norte 

na área da Televisão e do Cinema, por exemplo, 

particularmente as produções que foram feitas 

nas décadas de 1950, 60 e 70, do século XX, 

quando, no nosso modesto entendimento, se 

faziam mais filmes e seriados com uma maior 

preocupação para a sensibilidade e a sua boa 

qualidade, tanto emotiva quanto estética. 
 

A venerável Amiga tem permitido que o nosso 

médium apresente diversificadas informações na 

esfera da revelação, segundo ele mesmo tem 

podido observar pelas suas próprias faculdades 

psíquicas, das imagens pertinentes aos filmes, 

aos desenhos animados, e a outras formas de 

entretenimento, cultura, e de educação, que são 

produzidos pela indústria da comunicação no 

plano material. Aliás, diga-se de passagem, 

visões surpreendentes do passado, do presente, 

e do futuro, que nos levam a crer que o Mundo 

Espiritual é, sem qualquer sombra de dúvida, 

, corroborando 

dessa maneira com as mais recentes teorias das 

Dimensões-Múltiplas estudadas com maior 

particularidade pela Física Quântica. 
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O que teria a nos dizer sobre estas ocorrências 

na esfera do entendimento espiritual, à luz do 

Consolador?! 
 

R- Existe uma variedade muito grande de obras 

espiritualistas de cunho Revelador, que, 

lamentavelmente, não são lidas e nem tão pouco 

estudadas, mesmo pelos adeptos do Espiritismo, 

facultando assim um enorme vácuo entre o que 

se produz e o que em realidade se estuda. 
 

Estamos satisfeita com o fluxo de produções 

literárias no âmbito do Espiritismo, apesar de um 

ou outro material ser menos aproveitado... 

Porém, assim como Allan Kardec, somos 

liberais e adepta do “LIVRE-PENSAMENTO”, já 

que com a democracia bem vivida e bem 

sentida, por cada um de nós, não teremos 

problemas de cerceamento deste ou daquele 

outro pensamento, objetivando dessa maneira 

um maior número de “cabeças-pensantes” que 

venham a ajudar a “movimentar” mais o nosso 

tão desmovimentado (ou desmotivado!) meio 

doutrinário, que, via de regra, tenta com as suas 

pseudo-lideranças calar a boca dos valorosos 

servidores da Mediunidade com Jesus que, a 

rigor, não leem a Cartilha Salvadora do 

Espiritismo pelo prisma deles próprios. 
 

Agora, quanto à questão da QUALIDADE QUE SE 

DEVE TER, NÃO PODEMOS IMAGINAR QUE UMA 

EDITORA ESPIRITUALISTA, OU ESPÍRITA, EM 
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PARTICULAR, VENHA A ACEITAR E PROMOVER A 

INDECENCIA E O VÍCIO EM NOME DE UMA FALSA 

LIBERDADE.  
 

 
 

Em qualquer situação, o bom senso DEVERÁ 

sempre de prevalecer..., pois existem inúmeras 

informações QUE ESTÃO relacionadas ao Sexo, 

por exemplo, em nosso material mediúnico-

doutrinário, digo pelo nosso médium, que são 

absolutamente líricos e poéticos, românticos e 

ao mesmo tempo profundamente científicos, 

e que não incorrem para a gravíssima questão 

da baixaria e do desrespeito humano, como 

vemos se difundir aqui e alí no mundo material, 

infelizmente. 
 

Baseando-nos na hipótese de verificarmos, por 

sua faculdade, uma imensa e variada gama de 

efeitos intelectuais & físicos, temos procurado 

encaminhar o nosso singelo servidor, Vivaldo, 

pelas veredas sacrossantas do amor real e da 
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caridade desinteressada, segundo os preceitos 

de Allan Kardec & Chico Xavier, mas é claro 

que com o auxílio do vasto material literário 

a disposição do público, sempre cativo das 

questões do Espírito Imortal, facultando-lhe pelo 

estudo e pela observação a tomada de posição 

mais acertada referente à sua própria condição 

de intermediário das causas Evangélicas pelo 

Consolador Prometido. 
 

Assim, com a segurança mais desejada, e 

possível, é claro, passamos a lhe ministrar aulas 

interativas, onde e quando nós, os seus Guias, 

melhor achamos conveniente, baseando-nos nos 

preceitos de receptividade, de certo conforto, e 

aprendizagem. Não nos atrevendo, como não 

poderia ser diferente, a lhe furtar a necessária 

experiência pelo sofrimento e pela dor, seja ela: 

moral, material, ou ainda a de ordem emocional, 

apesar da grande Cobertura que lhe facultamos 

pela Assistência ininterrupta dos seus próprios 

Amigos Espirituais que lhe dedicam carinho e 

estima. 
 

Igualmente, chegamos à conclusão que, por 

méritos próprios, poderia ele absorver uma 

maior soma de responsabilidades em torno do 

trabalho espiritual que ora se realiza por seu 

próprio intermédio, o que nos possibilitou a lhe 

patrocinar “um tanto mais” de vivacidade 

clarividente acerca da vida multifacetária que se 

estabeleceu a sua volta, e que, em realidade, faz 
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parte do cotidiano de todos nós, enquanto seres 

encarnados no corpo somático ou fora dele. 

 

Vivaldo P. S. Filho, em seu Lar. 

 

E em relação aos Espíritos Amigos ligados à área 

da Cultura e do Entretenimento que lhe trazem 

comunicados do Além-Túmulo, são exatamente 

aqueles e aquelas mesmos companheiros (as) 

que, quando encarnados na América do Norte, 

em sua maioria, nos idos de 1950, 60 e 70, 

forjaram a sua grande obra prima perispiritual 

no conteúdo saudável de que se fizeram revestir 

na Terra, por intermédio de (seus) trabalhos 
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dignos e meritórios da mais alta consideração 

dos seus Mentores Espirituais.  
 

Agora, no grande teatro da vida 

transitória, como , na 

intenção de ofertar aos encarnados, pelas vias 

abençoadas da Mediunidade, o que de melhor 

puderam extrair de seu convívio com os demais 

seres do Mais Além.  

 

19- Como já deve ser de seu conhecimento, 

sempre fui um aficionado por novas tecnologias, 

e a mediunidade, com as suas características 

especialíssimas, foi das ferramentas psíquicas 

que mais me chamou a atenção. Mesmo porque, 

com tantos anos de convivência pessoal com o 

maior sensitivo de todos, Chico Xavier, eu não 

poderia me furtar ao desejo ardente de 

investigar sobre este tema tão fascinante que 

vêm despertando, cada vez mais, interesse por 

parte de todos (as) os sérios investigadores do 

psiquismo, sejamos religiosos ou não.  
 

Dessa maneira, gostaria que a senhora, se 

possível, além das que já sabemos serem fontes 

seguras de investigação, como a clarividência, a 

clariaudiência, e a psicométria, qual a faculdade 

mediúnica que a senhora poderia também 

destacar em seu pupilo Vivaldo, que poderia vir, 

assim como as demais, a se tornar objeto de 

interesse por parte dos idôneos investigadores 

(as) da Alma Humana? 
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R- Podemos adicionar a estas três 

características mediúnicas mencionadas pelo 

querido doutor, as de MATERIALIZAÇÃO, as de 

EFEITOS FÍSICOS, e a sua natural e espontânea  

capacidade de se DESDOBRAR (Astralmente) de 

maneira conscientemente, isso ocorrendo sem 

qualquer vestígio de transe, ou seja, em pleno 

estado de vigília.  

 

Esta última, por nossa orientação, o querido 

médium Vivaldo jamais se permitiu realizar de 

forma ostensiva, porém, ficou-lhe evidenciado 

em diversas oportunidades de que realmente 

poderia se afastar, lucidamente, do corpo carnal, 

sem qualquer resistência por parte deste, numa 

condição que poderíamos denominar “com todas 

as letras” de: , sem que precise 

de relaxamento corporal, ou qualquer espécie de 

sonolência. 
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Mas, compreendam os amigos e amigas que 

nada estamos a detalhar do nosso médium que 

se caracterize por condição de exceção ou de 

excepcionalidade, tendo em vista que outros 

tantos médiuns, que são inúmeros, da Terra ou 

do Além, já foram alvos de investigação por 

apresentarem semelhantes características em 

suas belas mediúnicas. 
 

O amigo Vivaldo, apenas tem se apresentado na 

condição de “cobaia” dos Guias Espirituais, que, 

à serviço de Nosso Senhor Jesus Cristo, lhe apoia 

o desejo de continuar caminhando para a luz, 

mesmo que seja na condição de personalidade 

rastejante. – Neste momento ela sorrir, pelo fato 

de eu gostar de “imitar” o Chico, pelo menos lhe 

aproveitar os exemplos, mesmo que de minha 

parte não passe de um SONHO!! 
 

Uma outra faculdade bastante interessante, que 

não mencionamos acima, é exatamente a de 

psicografia, que tem lhe dado muitas alegrias na 

presente oportunidade de manter um contato 

estreito com vários tipos diferentes de Espíritos, 

sejam eles encarnados ou desencarnados.  
 

Como já é do conhecimento público, traz ele a 

capacidade de transmitir o pensamento de uma 

quantidade muito variada de personalidades 

espirituais, sejam elas brasileiras ou não, 

valendo a nossa ressalva de que podem, estes 
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Espíritos, estarem próximos a ele durante o 

trabalho de transmissão da mensagem, ou não. 

 

D. Yvonne & Chico. 

 

Seria interessante, para que os amigos leitores 

se ambientassem com este tipo de informe, que 

buscassem auxílio nas obras... 

e , 

ambas de autoria da grande médium mineira 

Yvonne do A. Pereira (em Edições da Editora 

da FEB). 
 

Aos investigadores (as) sérios e sinceros não 

poderíamos deixar de realizar uma reflexão 

acerca das imensas oportunidades que se abrem 

a partir do exame destas potencialidades por 

intermédio dos médiuns, verdadeiramente, 

idôneos, e, acima de tudo, Evangelizados, para 

que tanto uns quanto outros possam receber das 

Entidades que vivem no transitam pelo Mais Alto 

a mais graciosa e segura Assistência no âmbito 
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dos (seus) recursos intrincados & múltiplos da 

hiperfisiologia-mediúnica, intercambiando com 

eles e/ou elas confortadoras oportunidades de 

serviço e trabalho, conforto e fé, sempre à luz do 

Espiritismo. 
 

20- Como médico, sempre me chamou mais a 

atenção para os desdobramentos da fisiologia no 

intrincado mecanismo cerebral, aliás, que ainda 

pouco conhecemos no âmbito da Mediunidade, 

apesar dos notáveis esforços dos muitos 

investigadores (as) espíritas e não espíritas no 

interesse desvendar a “teia” de ramificações 

nervosas do campo hiperfísico que estaria 

intimamente ligada à nossa modestíssima rede 

de neurônios no campo carnal, isso em relação 

ao surpreendente campo paranormal. 
 

A querida Instrutora, teria algo a nos acrescentar 

a este respeito, além do grandioso esforço de 

André Luiz/por Chico Xavier, lecionando em 

torno deste assunto tão palpitante? 

 

R- Querido irmão, muito interessante a sua 

pergunta, tendo em vista sermos, apesar da 

grande incompetência, capazes de algo lhe 

declinar a respeito por termos sido médica 

endócrina em recente reencarnação na crosta 

planetária, quando tivemos a grata oportunidade 

de estudar a Espiritualidade à Luz da Medicina. 
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Não poderíamos iniciar a modesta exposição 

sem meditarmos ligeiramente em torno da 

fabricação dos núcleos blastogênicos que virão a 

dar vida à rede de neurônios pela cavidade ou 

canal espinhal. 
 

E é exatamente no Sistema Nervoso Central 

(CNC) onde se localiza o maior percentual de 

força ultra-sistêmica que alimentará todos os 

demais órgãos do corpo físico por intermédio dos 

grupos glandulares e das cadeias de nervos 

responsáveis pelos efeitos mediúnicos de cada 

tipo particular de mediunidade. 
 

Pela breve exposição acima, podemos entrever 

uma “certa” interação genética entre Espiritos-

homens-mulheres na comunicação dos seus 

caracteres hereditários para a devida produção 

dos efeitos mediúnicos. 
 

De qualquer forma, dediquem maior atenção ao 

epitélio endometrial, estudo este, creio, que lhes 

facultarão uma compreensão melhor acerca da 

manifestação mediúnica entre os seres 

encarnados e desecarados.  
 

Como não poderia ser diferente, a missão da 

Mulher na vida dos seres humanos se manifesta 

também pela Mediunidade, caracterizando-se de 

maneira toda particular por influências que são 

comportamentais, que são ecológicas, e claro 

que de condição emocionais, depreendendo daí 

a importância de levarmos em conta, e ao 
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máximo, o carinho e o estremo cuidado que 

devemos dedicar a elas... 
 

Para uma maior eficiência dos estudos de meus 

irmãos do planeta, sugerimos iniciar os seus 

apontamentos pelo ciclo menstrual da mulher. 
 

A Física será uma disciplina indispensável no 

auxílio destes estudos, assim poderemos ajustar 

os conceitos modernos da Matemática e da 

Geometria com a aplicação dos estudos 

realizados por Bohr, mais particularmente. 
 

Após retomarem os estudos do eminente 

cientista dinamarquês, vocês devem verificar as 

suas eficientes definições da esfera objetiva 

mediante as observações provenientes do 

campo paranormal, mais atentamente na área 

do timo, quando poderão, os eminentes 

pesquisadores encarnados, entretecer algum 

parecer mais íntimo em torno das substâncias 

endócrinas mais afeta a cada efeito mediúnico. 
 

Antes, porém, não esqueçam os meus irmãos de 

perpassar o olhar pelas enzimas de constituição 

gástrica, particularmente a pepsina, objeto de 

atenção que facultará, no futuro, uma análise 

mais precisa da quantidade de hormônios 

necessários para a produção do efeito 

clarividente, por exemplo, a partir do grupo de 

órgãos do sistema gástrico  & intestinal... ainda,  

incorrendo daí a necessidade de o médium 

clarividente, e o de sonambulismo, terem um 
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maior cuidado com a alimentação, objetivando 

assim a uma melhor performance na esfera do 

Imponderável, com “visões” e “deslocamentos 

astrais” melhor controlados pelos seus Guias 

Protetores quando na esfera do Astral Superior 

(faz-se necessário observar a natureza íntima de 

trocas hormonais entre os centros de força 

frontal e gástrico, respectivos aos aparelhos 

do sistema endócrino pituitária e pâncreas), com 

a ressalva de que as visões mediúnicas se 

projetam para o mundo sensório a partir do 

próprio epicentro (médium), sugestionado pelas 

atividades extra-sensoriais do médium e dos 

seus Agentes Protetores. 
 

Apesar de no corpo físico a 

representar o órgão centralizador da várias 

manifestação da mediunidade, em si mesma ela 

se apresenta de forma variada pela 

especialização dos centros de força do corpo 

espiritual, dando lugar à uma variada, quanto 

complexa atividade nos diversos centros 

endócrinos do ser humano, e não tão 

especializada nos animais. 
 

Não iremos mais além.  
 

Senão, seria como “deixar à vista do rato, um 

suculento pedaço de queijo”. – Risos. 
 

Estudemos. 
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21- Já que a senhora mencionou os reinos 

inferiores da Natureza, poderia nos definir a 

Mediunidade nos animais? 
 

R- A proposta é bastante interessante, tendo em 

vista já ter sido abordada pelos Espíritos 

Superiores em “O Livro dos Médiuns”...  
 

De qualquer modo, apreciamos muito a definição 

da Mediunidade por um de nossos mais 

eminentes estudiosos do tema, o querido Dr. 

Odilon Fernandes (pela lavra mediúnica do 

companheiro uberabense Carlos A. Baccelli), de 

que: ..., 

por este ponto de vista, com o qual nos 

solidarizamos, podemos indagar dos amigos do 

mundo o que em realidade seria o pensamento, 

a sensibilidade, o pressentimento, e a intuição, 

com a qual tem se enriquecido a Humanidade 

inteira desde os seus primórdios existenciais 

quando não passava de simples célula-matriz, 

ou zigoto-espiritual?!...  
 

Obviamente, cremos que muitos imaginam que 

ainda transitando pela irracionalidade de uma 

simples pedra, na de uma flor, ou mesmo de a 

um animalzinho, possamos estar à margem do 

Pensamento Superior do Criador!... O Todo 

Poderoso, não poderia ter criado coisa alguma 

sem os seus atributos divinos, ou alguma coisa 

disso (risos), que facultaria a sua criatura, e 

criações, mesmo vivenciando as experiências em 
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reinos inferiores, da misericórdia do raciocínio 

particularizado e especializado para cada região 

ou dimensão em que venha a se manifestar, o 

seu filho (a) e herdeiro do Universo. 
 

Hoje, com a Ciência bem mais avançada não 

vemos grandes sinais de incompreensão por 

parte dos irmãos inferiores em torno e em 

resposta aos nossos impulsos de generosidade 

para com o bem deles mesmos, ou antes, me 

explicando melhor: com sentimentos de repulsa 

e/ou agressividade, por exemplo, por parte deles 

para com as nossas próprias ações, até porque  

temos observado a todo instante, sedo que a 

Ciência já admite isso, claro que dentro do seu 

particular concerto de descobertas científicas, 

muitos animais e/ou plantas se apresentarem 

com um sentido ou uma sensibilidade bastante 

acentuada, isso em relação aos nossos próprios 

pensamentos e ações mais íntimas. 
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E não levará muito tempo para que estejamos a 

desfrutar de breve diálogo com as “pedras” que 

rolam de um lado para o outro, sem que hoje 

tomemos conhecimento ou tenhamos noção de 

que somos partícipes de um mesmo destino e 

solidários de um mesmo pensamento, “EVOLUIR 

AO INFINITO”, sob o influxo soberano de Deus. 
 

Aos eminentes investigadores do psiquismo 

animal, sim, propomos darem curso às suas 

investigações sobre a mediunidade nos seres 

inferiores, a começar pelo cão domesticado, pela 

pesquisa das células da pele, pelo paladar e pela 

saliva, encontrando aí, se vierem a dedicar-se 

com carinho e com respeito, o elo entre o sexto-

sentido dos animais e a sua percepção 

meramente instintiva. 
 

22- E quanto à sensibilidade nos Anjos, o que 

teria a senhora a nos revelar, contribuindo mais 

um pouco com outras fontes de nossa Doutrina, 

particularmente com a do médium Rafael A. 

Ranieri, em sua excelente obra “A 2ª. Morte”, 

dos Espíritos André Luiz e Altino (pela Editora da 

Fraternidade)? 
 

R- Querido amigo, poderíamos passar horas 

aqui tentando decifrar o maravilhoso ninho das 

formosas Entidades Espirituais que planam em 

regiões indevassáveis pelo homem comum, e 

mesmo pela imensa maioria das personalidades 

desencarnadas do orbe planetário, mesmo em 
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suas regiões menos elevadas que, de alguma 

maneira, estão mais ou menos dentro do 

concerto de evolução daqueles e daquelas que 

habitam a Terra Material, propriamente dita, e 

mesmo assim seria insuficiente para que 

tangibilizássemos para os habitantes do planeta 

o que seria, em verdade, a vida dos anjos. 
 

No entanto, cremos que seja de fundamental 

importância, para nós amantes da aventura e 

dom bom-gosto, excursionarmos por entre essa 

literatura tão intrigante, quanto surpreendente, 

acerca da vida destes gloriosos Espíritos, que 

encontraram, já no seio de Deus, a incomparável 

beleza da forma e a perfeição dos sentimentos, 

a exemplo do que escreveu o próprio amigo 

espiritual Rafael Ranieri...  
 

O encanto de sua forma, em sua generalidade, 

pelo menos dentro dos parâmetros entrevistos 

por nossa acanhada personalidade espiritual, 

apresentar-se-á ao olhar do homem comum de 

conformidade com a sua capacidade de 

compreensão e de percepção, diante da qual, 

maravilhado, poderá vislumbrar à sua frente 

formosas cadeias de constelações, de universos 

ilimitados, de flores diversas e reluzentes, e de 

aroma inigualável, de pássaros esvoaçantes de 

compleição muito delicada, sóis de luminosidade 

intensa e cores variadas, dentre tantas outras 

conformações da geometria e da cosmogonia, 

deleitando-se, em parte, que com eles e/ou elas 
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já podem privar no seu convívio com Deus, aliás, 

por um minuto, que seja, na sua presença, 

compartilhado com o que vai a intimidade dos 

Seres Angelicais, pode-nos custar até a própria 

encarnação, seja na Terra ou nas Dimensões 

Superiores do Infinito, visto que durante tais 

encontros espirituais o que poderá ser bom e útil 

para eles e/ou elas, conhecendo-nos as enormes 

fragilidades e nos ajudando a melhorar, para nós 

poderá ser uma claridade demasiadamente forte 

que nos cegará até as entranhas da alma, por 

isso, estas situações são muito raras de ocorrer, 

para que não venhamos a explodir pela euforia 

do êxtase acarretado pelo encontro feliz. 
 

De certa maneira, podemos encontrar analogia 

significativa na passagem Evangélica do 

encontro de Saulo de Tarso com o Cristo de 

Deus, isso, às portas de Damasco, quando o 

orgulhoso doutor de Tarso perdeu a sua visão 

somente pelo vislumbre do corpo espiritual do 

Divido Messias, que se encontrava à distância, e 

em localidade desconhecida do Invisível.  
 

De antemão, já podemos afirmar que qualquer 

uma destas características de apresentação da 

forma físico-astral 

, nada mais é que a 

projeção exterior daquilo que eles trazem no seu 

interior, mostrando-se eles e elas por fora com 

uma pálida ideia daquilo que são por dentro. 
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23- Em sua opinião, qual seria o tipo de 

mediunidade que mais acarretaria esforço do 

indivíduo, no que tange à responsabilidade 

pessoal do mesmo? 
 

R- É seguro que todas as formas de 

mediunidade, pela qual venha a se entregar o 

medianeiro, no concurso generoso e espontâneo 

de humilde auxiliar dos Espíritos Benevolentes, 

são importantes e irá requerer de cada indivíduo 

uma grande dose de amor, simpatia, e dedicação 

aos necessitados do corpo e da alma, estejam 

eles no plano físico ou já tenham deixado o corpo 

perecível pelas portas da desencarnação... 
 

Alguns poderão dizer que a clarividência, pelos 

seus efeitos naturais no psiquismo do indivíduo, 

por conta de uma visão extemporânea do Plano 

Espiritual, poderá causar graves inconvenientes 

ao sujeito desajustado e desprovido de estudo.  
 

Bem, para estes, cremos que realmente nem 

mesmo a sua mediunidade mais ou menos 

educada, que velha a ser educada pelos seus 

Guias, a despeito disso, poderá lhes socorrer das 

peripécias acarretadas pelas suas companhias 

pouco amistosas do invisível, sim, porque a 

mediunidade em si mesma, a sua técnica, não 

será suficiente para lhes adestrar de maneira 

conveniente o próprio coração.  
 

Compreenderam-me?!... 
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Um outro, no entanto, poderá afirmar que a 

clariaudiência se fará inoportuna em qualquer 

um que, mesmo sob a guarda de seus Mentores 

Amigos, se faça portador de suas possibilidades 

alvissareiras, porém extremamente delicadas 

para quem lhe dê guarida sem a devida ordem, 

e sem a responsável orientação doutrinária. 
 

Porém, minha gente, apesar dos altos e baixos 

que vivenciamos em qualquer das ferramentas 

parapsíquicas, hoje à disposição de qualquer um 

tarefeiro que esteja bem-intencionado e que 

busca de coração ser auxiliar dos Bons Espíritos, 

ficamos com a antiga opinião do estimado 

estudioso, hoje desencarnado, o bondoso Prof. 

José Martins Peralva, de que a mediunidade 

sonambúlica, sem dúvida, além de exercer forte 

fascínio entre os adeptos do Espiritualismo, 

como um todo, caso não venha a ser bem 

conduzida, assim como as demais precisam de 

ser bem conduzidas, poderá se tornar um sério 

obstáculo para a sua vida de relação não só no 

plano material como, e principalmente, durante 

o seu exercício no mais Além, vindo a tornar-se 

não só joguete como uma presa muito fácil nas 

mãos dos muitos delinquentes invisíveis, que, de 

verdade, tomaríamos a conta de verdadeiras 

entidades demoníacas, como patrocinadoras 

perfeitos na condução de obsessão à terceiros, 

facultando o transporte de ferramentas e/ou 

maquinários do submundo astral e sempre à 
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serviço da maldade delas mesmas, até que 

tenham se transfigurado em peças fieis do bem 

imortal com Jesus Cristo. 
 

A própria natureza do médium, em tese, lhe dará 

uma condição de qual tipo de mediunidade 

deverá se consagrar, caso venha realmente a se 

apresentar alguma delas ou várias em seu 

arcabouço emocional e mental. 
 

24- E qual seria a mais eficiente para os 

trabalhos levados a efeito pela Equipe de 

Socorristas Espirituais? 
 

R- Podemos entender de sua pergunta uma 

intenção discreta em deixar os nossos leitores 

mais afinados, particularmente, com as suas 

próprias possibilidades mediúnicas, já que muito 

acertadamente, e segundo o seu pensamento 

interior, a maioria deles sempre está a buscar do 

que é de “propriedade” dos demais, sem que 

deem conta, ou mesmo importância, para aquilo 

que já possuem.  
 

Infelizmente, é da natureza do homem-

primitivo, como se caracteriza ainda a imensa 

maioria de nossos irmãos e irmãs no Planeta 

Terra...  
 

Mas, deixando um pouco de lado o estudo acerca 

da natureza psicológica dos seres encarnados 

(risos...), voltemos ao tema tão original de sua 

pergunta – Mediunidade –, que nos traz tão 
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grandes alegrias, não só por termos sido uma 

trabalhadora da mediunidade de cura, quando 

envergávamos a túnica reencarnatória de Isabel 

de Aragão, como na atualidade procuramos, sob 

o beneplácito de nossas Autoridades Espirituais, 

formar um grande contingente de tarefeiros, da 

Terra e do Mais Além, interessados e honestos e 

que em conjunto com diversas outras equipes de 

desvelados médicos e enfermeiros espirituais se 

dedicam carinhosamente ao gracioso serviço da 

Enfermagem Espiritual, particularmente na área 

da cura magnética ou das cirurgias espirituais, 

propriamente ditas. 
 

Portanto, a minha explanação inicial já deve ter 

levado o nosso querido leitor à conclusão de que 

a mais gratificante para mim mesma, e a mais 

eficiente para os serviços de auxílio aos 

desgraçados da sorte, do plano invisível ou não, 

no compreender dos Amigos Espirituais, seria 

obviamente a Mediunidade de Cura, ou como 

melhor entendida, a Mediunidade-Passista. 
 

Não existe, na Terra em nem nos Céus, forma 

mais gratificante de servir ao próximo do que 

seja pela entrega de “si mesmo” ou de “algo de 

si mesmo”..., e na mediunidade-passista não 

temos melhor exemplo de doação de amor e de 

caridade, numa comunhão perfeita entres as 

potências divinas do Infinito e as preciosas joias 

do Jardim do Cristo, que são, em verdade, os 

doentes do corpo e da alma, na maioria das 
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vezes em completo abandono por parte de nós 

mesmos, que, lamentavelmente, buscamos 

“estrear” na Doutrina Espírita como meros vaga-

lumes, a piscar aqui e ali..., sem qualquer 

condição de clarear a vida (verdadeiramente) de 

quem quer que seja. 
 

25- Seria condição sine qua non, por parte do 

médium ou pretendente ao trabalho do passe, o 

estudo sistemático ou mesmo casual dos chacras 

ou centros de força, assim como da fisiologia e 

da anatomia humana, para o bom andamento do 

seu compromisso junto aos Benfeitores? 
 

R- É condição indispensável a todo os médiuns: 

ser amoroso, humilde, simples, e discreto, 

com a devida abstração do compromisso que 

temos com Jesus em, de todo o coração, divulgar 

a Doutrina Consoladora, mesmo que para isso 

tenhamos que dar a cara para nos esbofetearem, 

a exemplo de como vemos o estimado Vivaldo se 

apresentando... ora na condição de ‘cobaia’ dos 

seus Espíritos Amigos e ora na de um divulgador 

dos seus próprios feitos psíquicos, aliás, 

lembrem-nos de , pelo Chico, que já 

nos pedia a caridade pela divulgação do 

Espiritismo, não é verdade?!... 
 

26- Benfeitora amada, muito tem se falado e se 

tem tentado explicar, tanto entre os encarnados 

quanto entre os desencarnados, por qual 

sugestão da mente estaria sendo mediada, no 
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corpo físico, a condição ou o condicionamento 

psíquico para a homossexualidade. 
 

O que teria a senhora a nos declinar sobre este 

assunto tão interessante, que militamos na área 

da generosa Medicina Espiritual? 
 

R- Vemos alegremente como o senhor tem se 

colocado como um ardoroso defensor das causas 

“minoritárias”, se assim podemos nos expressar. 

– Risos... 
 

De qualquer forma, podemos entrever pelo 

encadeamento de suas sábias perguntas como o 

querido amigo traz para o plano material uma 

sugestiva exposição sobre os aspectos mais 

transcendentes de nossas vidas, a Sexualidade, 

a Mediunidade, a Emancipação da Alma, e como 

já podemos perceber pelo seu próprio 

pensamento, em exposição para a nossa singela 

possibilidade de psicométria, a Reencarnação, 

obviamente que tendo todos estes temas como 

o seu foco principal: a total transformação do 

Homem para melhor pela sua Evangelização, 

dentro do conceito de que todos e todas nós 

somos um Espírito eterno e imortal. 
    

Indiscutivelmente, enlouquecerá o homem que 

acreditar que estamos a vivenciar experiências 

unilaterais, alheias ao que está acontecendo ao 

nosso lado e na intimidade de nossos irmãos, 

filhos de um mesmo Pai: DEUS! 
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Não podemos cogitar de qualquer resposta 

acerca de tema tão auspicioso sem meditarmos 

ou refletimos na questão da mediunidade que é 

inerente em todo o ser vivo, e em qualquer reino 

em que se manifeste: seja no mineral, vegetal, 

elemental, animal, humano, ou na esfera dos 

anjos, mesmo porque, como bem afirmou-nos 

André Luiz, na obra... “Ação e Reação” (Chico 

Xavier, FEB): 

Por ser Deus o Amor-Absoluto, não seria Ele 

mesmo o responsável pelas grandes catástrofes 

passionais na esfera do comportamento humano 

quanto da espiritual, particularmente no que diz 
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respeito a nossa ignorância em relação aos 

nossos irmãos e irmãs que se encontram, muitas 

vezes, em campo de entendimento e de ação 

muito melhor e mais condizente com as Leis de 

Deus, que por sua vez sabem melhor como nos 

caracterizar e compreender a própria intimidade, 

como uma espécie de contraponto  ao fato de 

nos acreditarmos como personalidades perfeitas 

ou completas, o que, a rigor, não corresponde à 

realidade, devido a nossa natural condição de 

heterogeneidade, embora, também tenhamos 

ou apresentemos até certo ponto a condição de 

perfectibilidade, mas sempre relativa, visto 

que somente o Criador tem esta natureza em 

sua máxima expressão!), seguido desta maneira 

para a Espiritualização-completa da forma e dos 

sentidos da nossa própria essência. 
 

Por um simples fenômeno de Emancipação 

Espiritual, pelo desacoplamento do perispírito 

reencarnado em solo terrestre, o investigador 

detalhista, consciente e zeloso, poderá notar que 

na sua integralidade, tanto no homem quanto 

na mulher, poderá se manifestar em condições 

morfológicas diferentes daquela na qual se 

apresenta enquanto adormecido no seu corpo 

somático. O que provará que todo Espírito, 

enquanto encarnado, apenas faz experiência de 

conteúdo psíquico com o objetivo de crescimento 

individual se bem que relativamente transferível, 

embora no meio social e coletivo a que tenha 
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sido levado a experimentar pela Lei Natural de 

Evolução, segundo o Livro Gênesis da tradição 

hebraico-cristã, quando possibilita a interação 

e/ou a integração de corpos materiais entre 

homens e mulheres, na formação psicológica e 

física do (s) indivíduo.  
 

Cremos que assim podemos compreender que, 

quando os Espíritos Superiores orientaram 

Kardec, de que “os Espíritos não teriam sexo, 

como o entendíamos” (questão 200, O Livro 

dos Espíritos), por nossa vez, acrescentaríamos, 

com mais justeza: 

 
 

Antes de cogitarmos de ter uma feminilidade ou 

masculinidade, devemos ter mesmo é muita 

“sensibilidade”.  
 

Eis a chave do sucesso espiritual, mediante o 

qual teremos a nosso dispor a porta de entrada 

do Céu, a consagrar-nos a plena felicidade pelo 

. 

 

E como já nos disse um renomado pensador: 

“Estamos ancorados nas estrelas...”  
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E por nossa vez, acrescentaríamos um pouco 

mais: ... Sublimando os nossos sentimentos e 

iluminando os nossos pensamentos, para, quem 

sabe, num futuro próximo sintetizarmos as 

nossas forças físicas e espirituais no 

. 

 

27- Qual a Religião predominante em Nosso Lar? 
 

R- A do AMOR! 
 

28- Como poderíamos compreender, segundo o 

seu parecer, o processo reencarnatório na 

dimensão espiritual de Nosso Lar? 
 

R- Variado e quase a se perder de vista, isto, 

quanto a sua especialização, facultando aos 

estudiosos de nossa Esfera uma variada, quão 

extensa, oportunidade de aprender, estudar, e 

servir, compreendendo cada vez melhor aquela 

assertiva do Divino Salvador: 

 

Sem qualquer intenção descabida de esgotarmos 

o assunto, tão feliz quanto complexo, pedimos 

carinhosamente aos queridos leitores e amigos 

estudiosos que, por gentileza, se dirijam às 

seguintes obras espíritas, que trazem uma 

parcela da Verdade acerca do tema: 
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- “EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS”, 

particularmente no Capítulo 2 (Espírito André 

Luiz/Chico Xavier, Editora FEB, 1958). 
 

- “A REENCARNAÇÃO NO PLANO 

ESPIRITUAL” (pelo Espírito Inácio 

Ferreira/Carlos A. Baccelli, Editora LEEPP, 2008). 
 

- “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – 

Relatos de um Médium Espírita” (Espíritos 

Elisabeth d´Espérance, Francisco C. Xavier e 

Adolfo Bezerra de Menezes/Vivaldo P. S. Filho). 
 

- “A RIGOR, TUDO É MEDIUNIDADE” 

(Espíritos Odilon Fernandes, William S. Moses e 

W. Kell/Vivaldo P. S. Filho). 

 

- “O HÁLITO DIVINO – O CAMPO E SUA 

MATÉRIA DE BASE” (Espírito André Luiz/Vivaldo 

P. S. Filho). 
 

Os três (3) últimos são de autoria mediúnica de 

nosso estimado Vivaldo P. S. Filho, e ainda 

inéditos para o público em geral, editorialmente 

falando, mas graças ao Bom Deus todos eles 

estão disponíveis na internet, e completamente 

gratuitos por meio de arquivos digitais em PDF 

(www.vivaldoespiritismo17.com.br). 
 

Não temos autoridade suficiente para traçar ou 

formular pareceres definitivos quanto ao futuro 

do Espiritismo, mas segundo as orientações e 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
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advertências do Mundo Maior, enquanto 

formadores de opinião (seja editores, dirigentes, 

comunicadores, etc.), caso não venhamos a 

fortalecer a Doutrina Espírita pela solidariedade 

e um vigoroso serviço de auxílio aos novos 

médiuns, para que voltemos a verter do Infinito 

as claridades da Verdade em Jesus Cristo, 

veremos, tristonhos e cabisbaixos, a nossa santa 

Doutrina ficar cada vez mais para traz em um 

dos seus pressupostos básicos, o de ser uma 

Ciência Espiritualista de Vanguarda. 
 

 Não que estejamos preocupados com rótulos de 

religiosidade fátua, já que o Espiritismo, como 

concebido pelo Espírito da Verdade, trata-se de 

um “pensamento”..., todo ele movido ao influxo 

divino de Jesus de Nazaré, que nos orienta os 

destinos, sejamos nós espíritas, mulçumanos, 

católicos, protestantes, umbandistas, ou mesmo 

ateus, mas estamos unicamente movidos pelo 

sentimento de universalidade que deve primar 

em todo trabalho de origem espiritual, com a 

devida observância de que pela pratica da 

caridade completamente desinteressada é que 

seremos acolhidos pelos Prepostos do Senhor, 

na condição de médiuns e estudiosos honestos, 

completamente demovidos dos interesses 

dogmáticos e exclusivistas, com isso mantendo-

nos na sentinela permanente de nossas atitudes 

e dos nossos interesses mais íntimos à frente da 

causa que abraçamos Em Nome de Jesus... 
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Estimulamos sempre o bom senso, a lógica, e a 

disciplina.  
 

No entanto, se optarmos por prezar mais a 

estreiteza de pensamentos e uma ortodoxia 

religiosa, logo à frente acabaremos por nos 

tornar pedra de tropeço para a Espiritualidade 

Superior, que, indiscutivelmente, aguarda de 

todos nós, sem exceção, muita coragem, muito 

desprendimento, e incessante movimento. 
 

Trabalho, Estudo e Amor!  
 

Este deverá ser sempre o nosso lema. 
 

29- Despedindo-nos, aqui, já com o coração 

esmigalhado pela saudade de cada um e uma em 

particular, solicitamos da Senhora as suas 

palavras finais, de antemão agradecendo a Jesus 

pela doce oportunidade de ter participado deste 

trabalho, que, acredito sinceramente, possa vir 

a contribuir com mais alguns esclarecimentos 

em torno da Espiritualidade.  
 

R- Extremamente feliz e confortada pela 

delicadeza de suas palavras muito amigas, rogo 

à Nosso Senhor Jesus Cristo possam os nossos 

irmãos de Espiritismo, em particular, se voltar 

para as palavras do Divino Rabi, principalmente 

a do 

, para que finalmente a gente possa 

empreender o voo maior de nossas existências, 

aos Céus da Vida Feliz.  
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Não estamos numa trincheira particular, onde 

uns e outros possam vir a se consagrar 

“vitoriosos” após os seus terríveis combates de 

ideologias particulares, mas numa Doutrina de 

Amor e Sabedoria, Caridade e Verdade, toda ela 

expressa no mais formoso exemplo de 

compreensão e tolerância mútuas. 
 

O nosso Mestre é Jesus de Nazaré e só a Ele 

caberá nos guiar pelos emaranhados caminhos 

da vida humana sem que venhamos a “cair em 

novas tentações”, libertando, definitivamente, 

toda a sociedade humana da Terra, encarnada e 

desencarnada, da extrema penúria na qual se 

debate ainda hoje pela incompreensão e pala 

falta de lucidez diante das imensas agruras 

morais, materiais, e espirituais, na que vivem 

aquelas outras criaturas que, muitas vezes, não 

tiveram a mesma sorte de encontrar uma 

Doutrina tão Consoladora quanto a nossa, que 

nos ensina a sermos mais caridosos do que 

fomos ontem, para sermos realmente felizes. 
 

Muita luz para todos. 

______________ 

 

Elias Barbosa (Espírito)                               

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                    

Entrevista Revista & Ampliada...                                         

em novembro de 2021. 
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______________ 

Nota do médium em 10/11/2021: 

   Foi um enorme prazer ter podido rever esta Entrevista 

de Veneranda, até porque o seu conteúdo pareceu-me 

mais novo do que nunca, me trazendo a reflexão muitas 

coisas que, a não ser intuitivamente, tinha ficado no 

passado, por isso que a recomendação é a de sempre 

estarmos estudando, e quanto ao médium a de que, vez 

por outra, volte para consultar o seu próprio trabalho 

mediúnico, que certamente haverá de encontrar sempre 

luz por onde passou a palavra abençoada dos seus Guias 

e Amigos da Vida Maior.  
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________ 

   Como uma verdadeira Madona Celestial, a nossa 

desvelada companheira espiritual, Isabel de 

Aragão, tem se transformado em agente sincero e 

fiel da Vontade Sacrossanta de Jesus Cristo, por 

sua profunda simplicidade e grande compreensão 

das dores e das misérias pela qual tem passado os 

nossos irmãos e irmãs de seda evolutiva, isto diante 

de clamorosos resgates por quais ainda vão passado 

ou tentam sair, como verdadeiros náufragos das 

embarcações de uma vida que lhes fora entregue, 

por Deus, o Nosso Pai-Supremo, em benefício deles e 

delas próprios. 

   Aguardemos na benção preciosa do tempo pela 

resposta para as nossas petições ao Altíssimo, que 

certamente virá mediante a nossa investida corajosa 

nas profundezas de nossa própria personalidade 

moral: O Espírito Eterno. 

Espírito  Amélie Gabrielle Bodet                          
(A Senhora Allan Kardec)                                                       

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

________ 
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_______________ 

 

   ELIAS BARBOSA, professor de Medicina, renomado clínico, com 

ampla contribuição médica nas instituições de assistência social, 

na cidade de Uberaba, MG. Conferencista, escritor, jornalista, 

poeta. Toda uma vida dedicada à benemerência cristã. Amigo do 

médium Francisco Cândido Xavier, companheiro dele, de longa 

data, nas lides sagradas do Cristianismo Redivivo, tendo publicado 

em 1968 e 1970 os livros No mundo de Chico Xavier e Presença de 

Chico Xavier (Editora Calvário), nos quais reuniu entrevistas, 

depoimentos, informações e documentos de uma vida de serviço do 

Evangelho do Cristo -, Elias Barbosa, por todos os títulos, e 

inobstante a simplicidade e a modéstia que lhe reconhecemos 

inatas, revelara-se o companheiro indicado para o difícil e honroso 

mister.  Por isso a Casa de Ismael não lhe agradecerá o esforço e a 

dedicação: era o seu Trabalho!  

(Extrato da Nota da Federação Espírita Brasileira, publicada no livro 

“PARNASO DE ALÉM-TÚMULO”, Francisco Cândido Xavier/Espíritos 

Diversos, 19ª. Edição – 2ª. Reimpressão, 2010). 

   Nota do médium Elias Barbosa foi também o responsável pela Revisão 

Doutrinária de meu primeiro Livro mediúnico... “MEDIUNIDADE EM 

DOIS MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, isto, antes de sua 

desencarnação que veio a acontecer em 2011. 

_______________ 
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________________ 

 

Eu sou o caminho, e a verdade,  

e a vida. 

– Jesus (João 14,6)                                              

                       

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.)                   
_________________________ 

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

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

(esta foi “Múltipla” com João Evangelista), e de Allan Kardec. 

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou, 

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

secreto da Bíblia. 
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   Durante três mil anos um código da Bíblia 

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada 
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com 

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    

    
(Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016,                                                     

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO, 

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

do Espírito Santo. Descansará - diz o santo profeta Isaías - 

sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei 

tem 10 mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E 

este é o número em que está toda a multidão dos bem-

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de Antonio 

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer 

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO LUIS 

IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um pequeno, 

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum motivo 

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de alta 

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a 

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o 

acaso, verdadeiramente, não existe. 

   E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no 

campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes 

sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria 

Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de 

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como 

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato dia 

10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo nasceu 

no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa perfeita 

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 9 obras 

anteriores. 

 

   Se por um lado esta ocorrência se torna evidente, já que é muito 

natural pensar desse modo, por outro, solicitaremos aos possíveis 

contraditores de nosso serviço mediúnico que apresentem alguma 

outra pessoa que seja, também, médium de variadas faculdades 

psíquicas, e que, evidentemente, nos traga o conjunto de 

características matemático-mediúnicas que foram produzidas e 

apresentadas até o presente momento, em seu conjunto numa 

impressionante coleção, agora, de 10 Livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

(Os Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) que 

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor, 
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esteja suficientemente capacitada para verter do Mais Alto, de um só 

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

científicas e religiosas que fazem parte tanto da obra original “SÃO 

LUIS IX”, quanto do seu Portfólio São Luis IX (“A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”), sobre o tema da 

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em 

certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela), Maria 

Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane Amorim 

R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F. O. 

(Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que 

figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do 

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei 

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
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perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da História, 

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

   Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão 

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa 

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo carinho no 

que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior para a Vida 

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo 

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram esse 

livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela, Maria 

Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em outras 

obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara e 

Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como as 

de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22), como ficou 

evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação 

ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise, 

tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá 

levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

caso aqui!), configurando assim mais uma prova material, 

mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em 

torno da “Reencarnação Programada da Família Real de 

França” do século XIII, assim como a do século XVII – como 
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apresentado de maneira consistente no livro: “A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

não somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a 

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS 

IX”, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão 

Revista & Ampliada de  11/2021, do Livro: “LUZ A FRENTE – Vol. 2”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia 

Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os 

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA QUARTA PARTE  

DO LIVRO (Vol. # 2) 

 

Pelo Esp. Veneranda & Emmanuel                           

Com      
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Fim 
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As Despedidas... 
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_____ O Livro de # 26 _____ 

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas Tarefas 

na Mediunidade com Jesus Cristo (1996-2016)____ 

   
 

O médium  
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas explicativas  

do médium, sobre diversos fenômenos psíquicos vividos por ele mesmo). 
 

www.vivaldoespiritismo17.com.br 

facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

OS ARQUIVOS (EM PDF) DOS MAIS DE CEM (100) LIVROS 

PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS 

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!                                                

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 
 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
https://www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo/?__cft__%5b0%5d=AZW2QANnvqLA-PQWpXh-E8_0OQpHEAVhOvCFSFoSk8x60CMmKil1SM9aBKR7c1qqwu4JXLNdXG60A_ImkmE_ZHO8kcF5IDNYpreUX5hkCFBY8JLg827BAmcquwhxZsxVGjbtyMce564GyfJPMiyN93EZbcgznrU6QtJm-a53KTqjbwlVfKQHndeqod5eCeLOpPo&__tn__=kK-R
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_________________ 

 

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática, 

mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos 

os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o 

nosso próprio coração no conteúdo da obra original: 

 

“LUZ A FRETE – Vol. # 2 ”                                                                                   
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão: 11/2015. 

- 2ª. versão, Volume # 2, Revista & Ampliada: 11/2021.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

(O arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!) 

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

Uma nota importante: Precisamos alertar ao leitor interessado pelo nosso trabalho de 

investigação de algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, que a Decodificação do 

Espiritismo vem sendo realizada desde a obra original:  "São Luis IX" (EM 3 

VOLUMES) – com backup original de 03.03.2015 –, que teve a sua divulgação virtual 

por volta do mês (6) de junho de 2015, e que hoje já se espalha por praticamente toda 

a obra psicográfica de Vivaldo, a sua reencarnação atual, salvo raras exceções, e que 

naturalmente vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada no decorrer dos anos e de cada 

novo livro (e-book) virtual, carecendo inclusive da colaboração de qualquer um 

estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as 

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative 

work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism 

Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes) – 

with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6) June, 

2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays 

reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and 

improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual student 

collaboration that is willing to contribute with our simple effort  with your onw notes, study 

and investigations. 
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus 
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

mais de 100 obras, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!! 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

Espirituais sobre Ciência, Filosofia, e Religião (inéditas), os 

Amigos da Vida Maior, em grande parte da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), 

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

somente de grandes verdades, mas, acima de tudo, de muita 

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8) 

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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ESTA OBRA FOI REALIZADA EM HOMENAGEM PARTICULAR À GRANDE MÉDIUM 

INGLESA ELIZABETH D´ESPÉRANCE, REENCARNADA NA PÁTRIA                                                     

DO CRUZEIRO DESDE O ANO DE 1968: 

“ESPERANÇA” 

   
NA CONQUISTA DO AMOR 

   A semelhança de uma humilde transmissora de recados, temos agora a grata alegria 

em depositar este novo serviço mediúnico sobre o coração generoso de todos os nossos 

irmãos encarnados, quanto desencarnados, que, a partir de agora, haverão de se fazer 

receptivos à MENSAGEM DE ESPERANÇA desta nossa querida filha da alma, pois, 

ainda que esteja transitando entre os difíceis fluidos da vida planetária, em valorosa 

missão encarnatória, nos felicita o Espírito por sabermos que, como qualquer pessoa 

comum, e sem regalia alguma: ESTÁ A CAMINHO DA GRANDE LUZ! 

   A valorosa Serva do Senhor, que no passado do mundo terreno habitou a antiga 

personalidade de Maria de Magdala, na atual condição de Espírito reencarnado 

escolheu, antecipadamente, as suas inúmeras tarefas, dentre elas: a de acolher no 

próprio ventre três lindas almas, tão formosas como o mais puro diamante divino, na 

intenção de dar continuidade ao compromisso da Maternidade Santa. Embora, não 

possamos deixar de informar que a sua principal tarefa seja mesmo a de se melhorar, 

e se melhorar cada vez mais, sempre seguindo a Jesus Cristo, entendendo de que sem 

ele: nada somos, e nada seremos!  

   Quanto ao nosso Vivaldo, Ah, esta é uma história verdadeiramente romântica, e que 

pela graça de Deus haverá de ter um final feliz! 

VENERANDA / EMMANUEL (Espíritos) 

_ 
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LUZ A FRENTE 

Sob a forte claridade das Estrelas do Infinito, quis o Senhor 

viessem mais uma vez ao Plano Material os nossos dois 

grandes Companheiros da Imortalidade Sem Máculas, Santa 

Isabel de Aragão (a nossa doce Irmã Veneranda) & Emmanuel 

(o nosso incomparável Instrutor), transfigurados em formidáveis 

Missionários da Luz, trazendo-nos, neste momento de glória 

para todo o Espírito havido pelas pétalas da Ternura e da 

Misericórdia de Jesus Cristo, uma singela gota do carinho do 

Pai Celestial para com cada um de nós por meio de páginas de 

pura formosura espiritual e que desejamos venha a fazer parte 

da vida de cada leitor e leitora do Espiritismo, por exemplo. 

A proposta aqui é toda de Educação! 

Então, aproveitemos o momento aprazível para tirarmos o 

maior proveito possível das alegrias perenes de uma Literatura 

Cristã, voltada para a melhoria do nosso Espírito Eterno. 

   

Santa Clara de Assis (Espírito)                                         

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                   
(Salvador/BA, 16 de maio de 2013)                                                                     

___________ 

VENERANDA / EMMANUEL – SEM FINS LUCRATIVOS!                                        

1ª. Versão:12 de agosto de 2015. Revista & Ampliada: 11/2021. 


