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C O N V E R S A N D O  Com 

JESUS 

 

V   O   L   U   M   E   #  1  –  MATEUS 

Um diálogo envolvente e instrutivo com o Mensageiro Celeste: São Mateus, 

trazendo para a nossa reflexão ensinamentos pessoais do próprio                    

Cristo Amigo, que certamente haverão de envolver os corações terrenos   

pelo perfume de Caridade que sempre haverá de exalar quando a mensagem 

oferecida Entre os Dois Mundos tiver haver com a nossa elevação moral! 

Pelo Espírito André Luiz                                                                                                                                        

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho 
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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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Em caráter especialíssimo, dedicamos o nosso 

carinho e gratidão aos criadores, atores e demais 

colaboradores desta gigantesca obra do Cinema 

Mundial, visto que, segundo eu trago em meu 

coração, tenha sido até hoje a mais impressionante 

obra cinematográfica a respeito de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, que creio, tenha tocado e ainda 

haverá de tocar todos os corações amantes do bem 

e da vida do Excelso Mestre dos mestres. 

 

Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli: Minissérie 

Completa (Digistak com 3 DVD’S). 

Com um reconhecimento especial ao querido ator:                     

Robert Powell, por ter, tão respeitosamente, 

interpretado a personagem principal. 

Que Jesus seja louvado. 
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______________ 

   Para melhor nos inteirarmos de nossas 

responsabilidades ante o nosso aperfeiçoamento 

espiritual, consultemos Allan Kardec em                       

O Livro dos Espíritos, IDE:  

909 – O homem poderia sempre vencer suas más 

tendências pelos seus esforços? 

- Sim, e, algumas vezes, por fracos esforços. É a 

vontade que lhe falta. Ah! Quão poucos dentre vós 

fazem esforços! 

 

Imagem da capa extaraida do Google. 

(Cezar Carneiro de Souza, “Valiosos ensinamentos com 

CHICO XAVIER”, Capitulo 7,                                       

TORMENTOS VOLUNTÁRIOS, pág. 30,                                                          

1ª. edição, Editora IDE, dezembro de 2008).                                       

______________ 
 



                    Livro # 125: “CONVERSANDO COM JESUS – VOL. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 5 

Ed. e-book: 
     2020 

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.) 

_______________________ 
 

 
 

 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

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

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier e Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 
a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

Difusão Espírita, 1990, Araras/SP), prefaciada pelo 

Espírito EMMANUEL, em psicografia do grande e 

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 
tem ele mais de 130 livros publicados, dentre os quais: 

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

os demais: de sua própria autoria mediúnica e de 

pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com 

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jes…/bio 

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs
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Temos para nos elevar o Espírito mais uma coleção 

de André Luiz, desta vez em 4 VOLUMES que nos 

oferecem Entrevistas Inéditas com quatro (4) 

grandes Benfeitores da Vida Maior, além de um 

conjunto de evidências (matemáticas) sobre a                             

atual VOLTA do Espírito São Luis IX!!  

     

 Livro # 125                         Livro # 126   

Além das encantadoras e instrutivas páginas 

assinadas pelas Grandes Entidades da Luz, vamos 

ter belas Entrevistas com os Evangelistas: Mateus, 

Marcos, Lucas & João, cada um deles trazendo 

para o leitor o próprio pensamento do Senhor, 

além de encontrar, aqui, um novo acervo de 

elementos-chaves que nos asseguram a Lei da 

Reencarnação por um prisma todo particular, pela 

Ciência da Concordância dos Números, tal como 
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inicialmente sugerida por Allan Kardec nas páginas 

da sua “Revista Espírita”, agora pelas mãos do 

médium baiano Vivaldo P. S. Filho, seguramente 

que a atual reencarnação de São Luis IX, pelos fatos 

numéricos, literários & editoriais dentro da Obra 

do Espiritismo, sem contar com os inumeráveis 

elementos de comprovação que, também, estão 

inseridos na Bíblia Sagrada (Antigo & Novo 

Testamentos), um trabalho muito prazeroso que 

atualmente conta com mais de cem (100) livros 

virtuais, ao serviço da Decodificação Espírita. 

     

  Livro # 127                             Livro # 128  

Erasto (Espírito)                                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            
(Salvador/BA, 21 de julho de 2020) 
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______****______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

   

Uma das encarnações passadas do médium baiano                   

Vivaldo P. S. Filho, nascido e hoje vivendo                                       

em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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Livro  # 125  
 

CONVERSANDO COM  

Jesus (Por Mateus)                     
 

Com Espíritos Amigos                                                                     
 

Por André Luiz                                                         
Médium Vivaldo P. S. Filho                                              

Uma das encarnações futuras de São Luis de França. 

     

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

“Se não tivesse caridade, tudo isso de                                       

nada me serviria.”                                                                              
(São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Marlene Dietrich 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“COMVERSANDO COM Jesus – Vol. 1”, foram capturadas 

em fontes diversas da Internet e em obras da literatura espiritualista. 

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

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

solidariedade e fraternidade, desprovido também de qualquer 

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

qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição: 07/2020 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de André 

Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as 

obras anteriores lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho 

que fazem referência à atual Missão do Espírito de São 

Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à época da 

Codificação Espírita foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, orientando de mais 

perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à 

Falange da Verdade.  
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

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

 

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

Espíritos em 1857. 

   Como diria Emmanuel, por meio de Chico Xavier: “O 
trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho renovador, 

os nossos Benfeitores da Vida Maior dão continuidade à 

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 
nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

perdoar a grande deficiência cultural, pois apesar de darmos 
o maior cuidado às revisões de texto em nossos livros (E-
books) mediúnicos, é natural que ocorra alguma falha, 
principalmente em decorrência de meu pessoal e limitado 
conhecimento de gramática, apesar de sempre procurar 
fazer o melhor de minhas forças. 
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Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”. 

 
    

   Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos 
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos 

especialistas encarnados da língua portuguesa, que, 
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de 
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta  obra 
psicográfica. 
______________ 
 

   Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os 
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito 
singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em 
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos 
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas 

leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que 
temos recebido por meio de singelas manifestações de 
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...  
 

   Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por 
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por 
meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração 
com palavras de incentivo, quando, de minha parte, peço 
que me mantenham em suas preces a Jesus, visto que a 



                    Livro # 125: “CONVERSANDO COM JESUS – VOL. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 17 

Ed. e-book: 
     2020 

tarefa de qualquer medianeiro, pelo menos nos arraiais do 

Espiritismo, quando ele se despoja por completo dos 
interesses mercadológicos, sempre em contrário caminho 
aos interesses de Jesus Cristo para com a tarefa da 
Cristandade, todo trabalho na mediunidade orientada em 
Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier deverá ser 
invariavelmente “gratuita”. 
 

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma pessoa que 
se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua 
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si 
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação, como 

se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à disposição 
das criaturas simplórias da Terra quando se diz respeito ao 
nosso serviço junto aos Seres Celestiais. 
 

   Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico 

Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35 & 36, 

Editora LEEPP, Uberaba-MG, ano de 2007). 
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

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

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

por Vivaldo P. S. Filho. (Obra digital, em PDF, com 166 págs.). 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA 

ESPÍRITA” APREGOA NÃO APENAS A 

OBSERVAÇÃO FRIA E PURA DOS NÚMEROS E DOS 

CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” & 

“CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA 

BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE 

ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RACIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015) 
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos 

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão, 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 

sábia, embora muito simples e muito amável!) –, nos orienta 

que o caráter de “novo”, aqui apresentado pela nossa 
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Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 
reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO INVÍSIVEL, 

não desconsiderando que os Espíritos infelizes e altamente 



                    Livro # 125: “CONVERSANDO COM JESUS – VOL. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 24 

Ed. e-book: 
     2020 

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

   

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

Nota do médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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


                    Livro # 125: “CONVERSANDO COM JESUS – VOL. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 28 

Ed. e-book: 
     2020 

Dedicatória Especial 

 

_________________ 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis) & Maria Isaura (Branca de Castela), no 

seu Lar, em Salvador/BA, no dia 21 de abril de 2019.  

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

e de generosidade que me lecionou durante a minha atual 
existência, quando neste ano de 2019 completo 55 anos de vida. 
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                 Século XIII                     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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O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 
       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

   

     Ela não para diante da Ciência Humana, não se limita a esta. 

   Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres 

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 
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diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, 

não podemos nos esquecer de que Allan Kardec a 

conduziu também de maneira cientificamente racional 

e lógica.  



                    Livro # 125: “CONVERSANDO COM JESUS – VOL. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 32 

Ed. e-book: 
     2020 

 
 

 

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este livro de André Luiz Com 

Espíritos Amigos. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 

(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,                                   
na lembrança evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA 

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                         

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

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://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 1___ 

_____________________ 

      A nossa graciosa tarefa pela Decodificação do 

Espiritismo, cremos, deve estar sendo motivo de 

grande surpresa por parte dos espíritas mais ou 
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menos antigos, para aqueles de nós que estavam 

mais habituados, vamos assim dizer: com o 

‘convencional’, quase que completamente entregues 

ao conforto de uma Doutrina cientifica, filosófica e 

religiosa, aparentemente, consolidada, ou, quem 

sabe, até já concluída, sim, porque existem muitos 

companheiros de esforço cristão-espírita que, 

sinceramente, acham que o santo Espiritismo já se 

encontra pronto e acabado desde que Allan Kardec 

concluiu “A Gênese”, isto em 1869!... 
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    Evidentemente, que  outros, pelo menos alguns, 

já acham diferente, pois que veem e asseguram que 

em Francisco C. Xavier, em sua incomparável 

obra mediúnica, temos também um trabalho 

básico, todo ele ajustado ao que o Codificador havia 

inicialmente tratado na sua gigantesca obra básica, 

uma sendo o complemento da outra, ambas se 

subsistindo, embora, como não poderia deixar de ser, 

dando campo para que outros médiuns e estudiosos, 

a partir de suas reflexões e observações, viessem no 

tempo determinado pelo Cristo a fazer os seus 

ajustes necessários, em seu justificável quanto 

necessário auxílio doutrinário, em bases cientificas, 

ambas sendo naturalmente complementadas com o 

passar do tempo, aliás, como haverá de acontecer 

com qualquer outro pensamento cientifico, filosófico 

e religioso, em vista de aperfeiçoamento rumo ao 

Universo sem fim, embora devamos concordar que o 

único ensino realmente consolidado em termos de 

condições humanas é o do amor que precisamos ter 

para com Deus e para com o nosso próximo, segundo 

Jesus Cristo, e com isto em mente vamos tocando 

o nosso (novo) trabalho, Livro # 125, como mais 

um presente dos Céus, convencido de que, em algum 

momento, quem não pensa como a gente agora, pelo 

estudo atento em nossa pequenina obra, mais 

adiante haverá de deixar as críticas amargas para 

trás e seguirá conosco, na certeza de que estamos 

tratando de algo que realmente vem da parte de 

Deus!! 

“E conhecereis a Verdade e a Verdade                           

vos libertará.” (João 8:32). 
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   Afinal, nós temos encontrado pela Decodificação 

evidências e provas numéricas, literárias & editoriais 

que nos dão uma completa segurança em relação a 

atual VOLTA de São Luis IX, que são, sem dúvida, 

um material cientifico sem precedentes na História 

do Espiritualismo, já que está sendo descortinado 

para o nosso Plano Material (5ª. Esfera Espiritual 

da Terra): O Plano (Matemático) Superior da Lei 

da Reencarnação, se não de todo, certamente que 

em seu aspecto especial sobre algumas das Vidas 

Sucessivas do Rei Santo de França, que por sua 

vez, por suas (minhas) próprias faculdades psíquicas, 

nos dão uma luz a mais sobre esta realidade da Vida 

com Deus, pois depois de tantos elementos-chaves 

descobertos: 4, 7, 8, 9, 10 & 17, aparecendo na 

Obra de Kardec e na do Chico, por exemplo, quanto 

de maneira toda especial na Bíblia Sagrada (Antigo 

e Novo Testamentos), sempre de maneira repetitiva, 

visto que será sempre por meio destes elementos 

básicos, ou fundamentais, que a Decodificação 

Espírita se apresentará para os investigadores do 

Espiritismo-Ciência: com um encadeamento e um 

cruzamento de fatos-básicos absolutamente 

impressionantes, porque, além da concordância 

& universalidade que vamos verificando em 

cada investigação, encontramos um material muito 

sugestivo de imagens & gravuras de época que 

trazem em seus contornos e aspectos visuais outros 

atraentes elementos de segura semelhança de fatos 

visuais, senão de evidente comparação, entre 

uma personagem atual, a de Vivaldo, e as de suas 

vidas pregressas, por exemplo, claro, porque não 
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podemos nos esquecer de que este nosso precioso 

Estudo de Decifração dos Fatos Matemáticos pelo 

Espiritismo, também, nos oferece grandes elementos 

de comprovação sobre a reencarnação de outras 

tantas e grandes personalidades do passado humano 

planetário, o que vem nos dando uma segurança a 

mais no que diz respeito a autenticidade dos fatos 

científicos que temos descoberto, ou antes, que tem 

nos sido Revelados pelo Mundo Maior...  

   Por outro lado, devemos levar em consideração de 

que o que temos feito até agora, embora de uma 

maneira mais especializada, não é um assunto 

completamente novo, já que outros estudiosos, 

mais curiosos do que nós mesmos (risos), já haviam 

percebido que existia sim, como existe ainda, um fato 

novo dentro do conjunto de números relacionados as 

vidas passadas, presente, e futuras de determinadas 

pessoas, famosas ou não!!  

_________________  

 

_________________  
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   De nossa parte, voltamos a dizer que não estamos 

somente supondo, mas verdadeiramente estamos 

concluindo e assegurando tudo isto, pelos fatos 

numéricos, literários & editoriais dentro da Doutrina 

Espírita já apresentados!! 

 

A reencarnação estudada a partir de Sinais & Códigos 

Secretos de Deus pelo Espiritismo. 

   Façamos uma (nova) investida na Obra de Chico 

Xavier, e vejamos o que mais podemos encontrar à 

luz da Decodificação Espírita. 

_________________ 

“A princípio quase que só encontrou incredulidade, 

porém, ao cabo de pouco, a multiplicidade das 

experiências não mais permitiu lhe pusessem em 

dúvida a realidade.”  

– Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, item III, 

93. Edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – FEB, 5/2013.   
(O destaque é nosso).                             

_________________  
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Antes de darmos início a nossa (mais nova) investigação, 

peço licença ao leitor amigo para trazer aqui                           

uma Mensagem do Espírito de Jesus Cristo pelo Médium 

Vivaldo P. S. Filho, como uma singela lembrança de sua 

1ª. manifestação psicográfica por meu intermédio e que já 

alertava-me em relação a minha futura missão na 

sementeira do Bem Maior:    

Diante das sombras intensas do mundo material, 

procuremos fomentar a concórdia e a paz, a luz e o 

amor intenso de Deus, meu Pai, nos corações de 

cada criatura, para que livres das algemas tenebrosas 

da morte espiritual possam todos, de uma vez por 

todas, se redimir de todos os males perpetrados nas 

existências que já se foram, conscientes de que nada 

se perde no decorrer de vossas vidas sucessivas, a 

não ser os quadros tétricos do mal e do desespero 

que, invariavelmente, no decorrer do tempo, tem 

conduzido os filhos de meu rebanho às trevas do 

sofrimento e da tristeza. 

Confiemos! Ao meu lado todo fardo é leve e toda 

luta se torna suave.   

– Jesus                                                      
(Salvador/BA, 05 de outubro de 2014) 
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   Nota do médium: A Mensagem Espiritual acima foi 

ditada espontaneamente por Nosso Senhor Jesus 

Cristo, porém o Seu divino nome foi grafado pelo 

Espírito de Verdade, quando sequer imaginávamos 

que isso poderia ocorrer conosco, já que apesar de me 

sentir, verdadeiramente, apaixonado pela figura 

magnífica de Nosso Mestre e Salvador, jamais nos 

sentimos em condições de realizar tal feito, já que por 

muito compreender a sublimidade de Seu pensamento 

não nos atreveríamos a tanto, sem que Ele próprio, como 

em verdade O fez, nos conduzisse generosamente e 

amorosamente para o computador e Lhe captasse as 

palavras santificadas em forma de alerta e afeição, 

convite ao serviço construtivo e a renovação de nossos 

Espíritos pela prática da Verdadeira Caridade, 

expressada na luta diária e sem tréguas na perda de 

nossas más inclinações. 

   Temos a completa confiança nos Poderes Divinos que 

nos tutela os passos neste mundo, por isso não detemos 

qualquer resquício de dúvida acerca da Autenticidade 

Moral da Sua Assinatura, entretanto fica o nosso convite 

para que cada leitor faça a sua reflexão e emita, segundo 

o seu entendimento e a sua compreensão Cristã, o 

parecer que achar mais adequado. 

   E hoje, dia 09 de outubro de 2014, quando eu escrevi 

e adicionei esta pequena e muito singela nota 

explicativa ao presente livro mediúnico, aconteceu algo 

de surpreendente.   

   O meu serviço de internet residencial (“via cabo”) 

estava travado e completamente fora do ar (sem 

qualquer sinal na minha máquina, inclusive no sistema 

interno do notebook ligado à rede geral de serviço), 

porém desde a manhã de hoje, por volta de 6hs00min, 
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eu mantenho contato pela rede de Facebook com a 

querida Rosí Portilho que se encontra em Porto Alegre.  

   Como compreender isto? 

   Um milagre, na certa. 

   Mais uma vez, e sempre, fica o nosso convite para que 

estudemos Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier. 

Nota do Médium em 24/07/2020: 

   Esta mensagem do Senhor, por nosso intermédio, foi 

psicografada quando já tínhamos consciência de que Ele 

próprio nos dava uma cobertura espiritual ao trabalho 

mediúnico em curso, visto que vez por outra fenômenos 

transcendentais comigo me parecia algo tocado de sua 

presença e de sua antiga missão na Terra.  

____________ 

      

Como consta do Capítulo: O Cristo Consolador, págs. 232 a 

234, do Livro # 8: “São Luis IX – Vol. 3”,                                 

Pelos Espíritos André Luiz, Hernani G. Andrade &                    

Canuto de Abreu, com Espíritos Diversos. 
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“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos 

filosofia experimental e não especulativa. Para 

combater as teorias do Espiritismo, não basta, pois, 

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

solução ele fosse impotente para dar. E mesmo 

neste caso ele se manterá sempre no nível, porque 

será contrário à sua essência obstinar-se numa 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). (O Destaque é nosso).                                                                                                                
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INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS, por vários Espíritos, de 

Chico Xavier, organização de Arnaldo Rocha, 1ª. edição, 

Federação Espírita Brasileira, 1956.  
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   A Obra de Chico Xavier, traz os  

Sinais & Códigos da atual                       

VOLTA de São Luis IX!!! – Parte I 

  

   A cada nova infestigação que realizamos pela 

Decodificação Espírita, também conhecida como a 

, que absolutamente nos 

evidencia & comprova a atual VOLTA de São Luis 

IX, quanto a de algumas outras Personalidades do 

passado humano que também, ao seu modo e dentro 

de suas proprias forças morais, fizeram alguma coisa 

pelo embelezamento da vida terrena, vamos nos 

motivando ainda mais a fazer mais alguma coisa 

pelas grandes verdades assegurada pelo Espiritismo, 

com destaque para a Lei da Reencarnação, 

segundo Jesus Cristo (João 3:1-7)... 
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   Por isso, querido leitor e querida leitora, como um 

sincero reconhecimento ao incentivo que os Amigos 

Espirituais nos dão, visto que sem a ajuda decisiva 

da parte de cada um deles, cada um procurando 

serguir as orientações do Senhor segundo a sua 

capacidade de ação, eu nada, ou quase nada, poderia 

ter feito de mim mesmo, embora devamos sempre 

reconhecer que cada mente, quanto cada coração 

encarnado no Orbe planetário, sempre deverá se 

tornar senhora de si mesma, com uma particular 

atenção para cada medianeiro, evidentemente 

que nutrindo em si mesmo toda a gratidão e todo o 

reconhecimento ao que vem do Mais Alto por seu 

próprio intermédio, embora não podendo escapar 

a fatalidade do seu próprio destino, que estará 

sob o seu cuidado ou deverá estar sob o seu cuidado 

mais atento, embora, sobre esta situação elementar 

em termos de mediunidade e intercâmbio com o 

Além-Túmulo, todos nós precisamos estar nivelando, 

ou associando, melhor dizendo, os nossos ideias com 

os dos grandes Seres de Luz, para que a obra sob o 
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seu cuidado, no que toca a parte que lhe (nos) cabe 

estudar e produzir, se for o caso, esteja sob o véu 

generoso de uma verdadeira parceria 

, assim como temos procurado realizar 

desde que iniciamos na seara mediúnica em meados 

dos anos de 1990: ora pela minha própria capacidade 

de investigar e exacutar e ora pela indispensável, e 

sempre caridosa, Assistência Mental e Sentimental 

daqueles Espíritos do Senhor que nos tutela de Mais 

Alto a modestissima tarefa!..., dando curso ao que 

vem nos sendo apresentado, ou antes, ao que vamos 

Descobrindo, momento a momento... 

 

   Sim, porque eles, os nossos Benfeitores e Amigos 

Espirituais, muitas vezes, também acabam por se 

depararem pela primeira vez com situações-

chaves inéditas, sem que anteriormente eles 

mesmos tenham se dado conta das ocorrências em 

meio ao número quase inesgotável de informações-

chaves, que, como vamos verificando a cada novo 



                    Livro # 125: “CONVERSANDO COM JESUS – VOL. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 49 

Ed. e-book: 
     2020 

instante, se encontram muito bem articuladas, 

hermeticamente ajustadas por mãos divinas, 

até porque seria uma grande bobagem da nossa 

parte acreditarmos que miseráveis mãos humanas, 

quanto as nossas, poderiam ter realizado tudo isso, 

dentro das belas Obras Espíritas, quanto da Bíblia 

Sagrada, que temos tratado, pela Decodificação, 

desde que tudo isto começou a aparecer no Plano 

Material por meu muito insignificante intermédio, em 

2013-2015!... 
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_________________ 

   Então, estamos de volta o trabalho e vamos aqui 

procurar realizar uma (nova) Decodificação na 

grandiosa de Obra de Chico Xavier: “INSTRUÇÕES 

PSICOFÔNICAS”, na sua rara & HISTÓRICA 1ª. 

edição, do ano de 1956, produzida pela FEB, o 

que por si só, por uma raríssima publicação anterior 

ao ano de 1964, o ano do meu nascimento, já 

passa ela a nos nos dar a autenticidade cientifica 

do que prazerosamente iremos tratar a seguir!!     

Página # 138 

   Primeiramente, façamos uma reflexão numérica 

em relação ao # 13 sozinho: 

- 1 + 3 = 4...  

 Quando poderemos deduzi-lo da seguinte maneira: 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), que naturalmente nos 

direciona para o  
 

Capítulo IV (4), de                                              

O Evangelho Segundo o Espiritismo,  

NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE 

NÃO NASCER DE NOVO, em seus itens: 24 & 25, 

ambos assinados por São Luis!!   
 

- Enquanto que no # 8, temos: O exato mês (8) de 

agosto do nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. 

S. Filho). 
 

- Enquanto que voltando para o # 13, podemos 

deduzir ele como sendo: O século XIII (13)                   

de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
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“São Luis, hoje na roupagem fisiológica de Vivaldo, vem 
tratando da , cremos, com o mesmo zelo                

e ‘jovialidade’ como Allan Kardec tratou                                         
da .”                                                  

 

– Timóteo (Espírito)                                          

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            
(Salvador/BA, 24 de julho de 2020) 
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_________________ 

 

   E uma vez chegando a esta conclusão em relação 

ao especifico # da  Página (138), vejamos o que 

temos no interior da narrativa (138) em termos de 

palavra-chave: investigaram, que pode muito 

bem estar nos sugerindo o Esquema de Números-

Chaves que vamos investigando na gigantesca 

Obra Espirita por Chico Xavier e que tem sido até 

aqui investigados pelos meus atenciosos Benfeitores 

e Amigos Espirituais no que diz particular respeito a 

atual VOLTA do Espírito de São Luis IX: 
 

- Palavra: investigaram, ida (231), apenas 

tomando das palavras inteiras dentro desta 

específica e simbólica Página # 138... 
 

- Palavra: investigaram, volta (40), apenas 

tomando das palavras inteiras dentro desta 

específica e simbólica Página # 138... 
 

   Que inicialmente poderemos deduzir da seguinte 

maneira: 
 

- 231 (ida) + 4 (volta) + 138 (do # da página sob 

a nossa nova investigação!) = 373. 
 

   Num primeiro momento, poderemos achar que as 

coisas não saíram tão ajustadas como desejaríamos, 

mas se formos aprofundar a investigação, com a 

devida atenção vamos nos deparar com os seguintes 

esquemas: 
 

- 7 + 3 = 10: O exato dia (10) do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
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- 6 (dos: 2 + 3 + 1, ida)... & 4 (do # 40, volta), 

quando teremos: O exato ano de (19) 64, do 

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

- 3 (o # isolado que apareceu no 373, da soma de 

mais acima!)... Poderemos deduzir, que se trata do 

elemento que estava faltando: A hora, 3hs da tarde 

(ou 15hs), do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

_________________ 

 

Vivaldo em seu Lar, sempre apaixonado pela Obra do Espiritismo, 

com especial afinidade às de Allan Kardec & Chico Xavier. 

_________________ 

São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho,                        

pela ‘Decodificação Espírita’,                                                

na Obra Allan Kardec!!  
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_____________ 
 

    Como verificamos, esta nova narrativa numérica, 

literária & editorial, a partir de elementos-chaves, 

ou fundamentais, relacionados a vida passada de 

São Luis IX, como foram encontrados no # da 

Página 138, acabaram descortinando a sua atual 

reencarnação, como encontrados nos elementos de 

mais acima, que fazem conexão com: O dia (10), o 

mês (7), o ano (64), e a hora (3) do nascimento 

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

_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) 

com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se 

ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E este é o número em 

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

       

– Santo Agostinho                                                                 
(Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de                      

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                              

_______________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

    

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

   

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de 

verificar, pela possibilidade de multiplicar os fatos à 

vontade, em curto espaço de tempo; e como a lei 

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta 

multiplicidade que permitiu reconhecê-la, sem 

o que é provável ainda a ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

Fatalidade, FEB, 3/2005.                                                                       

(Os destaques são nosso).                     
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), existe 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

_________________________ 

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

França) (re)nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

alusão à sua condição de principal Provedor 

Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para 

o 4º. Milênio da Era Cristã. 
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______________ 

 

Estudem também os Livros # 58 & 59, pela 

mediunidade de Vivaldo P. S. Filho,                             

pelo Espírito André Luiz!! 
 

   
 

 ALÉM DAS BELÍSSIMAS E ESCLARECEDORAS MENSAGENS 
DOS ESPÍRITOS SUPERIORES EM CADA UM DESTES 2 

VOLUMES, COMO EMMANUEL, BEZERRA DE MENEZES, SÃO 
BARTOLOMEU, VENERANDA E ELVIS PRESLEY, SÃO 
APRESENTADOS NOVOS E MINUCIOSOS ESTUDOS 
MATEMÁTICOS QUE ATESTAM A VERACIDADE DOS 

INEBRIANTES FATOS DA NUMEROLOGIA DIVINA DENTRO DAS 

OBRAS: "INSTRUÇÕES PSICOFÔNICAS", "VOZES DO GRANDE 
ALÉM",  DE CHICO XAVIER, NO "REENCARNAÇÃO NO BRASIL", 
DO PROF. DR. HERNANI G. ANDRADE, E NO "VIDA PRETÉRITA E 

FUTURA", DO  DR. (PhD) H. N. BANERJEE, EM SUAS RARAS & 
HISTÓRICAS 1A. EDIÇÕES (PELA FEB,  PELA O CLARIM, E PELA 

NORDICA), QUANDO ENTÃO VEREMOS RESSURGIR OS 

"SINAIS", "CÓDIGOS" & "ENIGMAS" SECRETOS DE DEUS 
DO ESPIRITISMO INSERIDOS NO CONTEXTO EDITORIAL 

DESTES MAGNÍFICOS LIVROS DO ESPIRITISMO E DA CIÊNCIA.    

______________ 
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_____________ 
 
 

   É bom que se diga, que estes elementos-chaves 

que verificamos mais acima, nesta minha (nova) 

Apresentação # 1, surgem a partir do Capítulo # 

XXXIII (33), Um antigo lidador – seria esta, 

também, uma sábia referência ao antigo lidador 

cristão que habitou a personalidade transitória de 

São Luis IX, como forma de conectar a carta 

espiritual psicografada pelo querido Chico Xavier ao 

novo (futuro) serviço cristão-espírita do Santo Rei 

de França nas abençoadas terras do Brasil?! –, que 

evidentemente nos sugere a Vida e a Morte de 

Nosso Senhor Jesus Cristo, quando a partir dai 

vamos verificar como esta passagem, em termos de 

elemento (33) numérico, quanto de resultados-

chaves, como acabamos de ver mais acima, se 

confundem entre si, já que o próprio Senhor da Vida 

é que está sendo singelamente Homenageado neste 

novo Livro # 125!!..., um esforço mediúnico e de 

investigação que não apenas evidencia como 

comprova a realidade dos fatos da 

, como temos tratado, visto que os todos 

resultados vão surgindo de maneira tão positiva que 

não cremos que o leitor não venha a se apaixonar por 

tamanha realização do coração amante do bem, claro 

que fundamentalmente personificados nos Espíritos 

Amigos que nos orienta a tarefa!!... 
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_____________ 
 

A Obra de Chico Xavier, traz os  Sinais 

& Códigos da atual VOLTA de                          

São Luis IX!!! – Parte II 

 

 
 

   Claro, que a situação-chave não para por ai, já 

que temos a seguir uma outra surpresa para o leitor 

que nos acompanha com tanta atenção, a partir de 

todos os # de páginas deste simbólico Capítulo # 

XXXIII (33), pelo Espírito ERNESTO SENRA: 
 

- 136 + 137 + 138 + 139 + 231 (ida) + 40 (volta) 

+ 33 (o # do Capítulo, XXXIII, sob a nossa atenta  

investigação!) = 854. 
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   Que facilmente poderemos deduzir da seguinte 

maneira, sem qualquer tipo de confusão para o 

entendimento do atento leitor: 
 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

_____________ 
 

   Quando teremos, também, definindo o Esquema 

(Matemático) da atual  de São Luis IX, 

pela Obra de Chico Xavier, pela FEB: 8 + 5 + 4 

= 17... 
   

   Que nos remete ao seguinte esquema: 
 

- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 
 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
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As Vidas Passadas de   

São Luis IX 
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Filipe, o Apóstolo  
foi um apóstolo de Cristo e mártir. Diz a tradição, através 

de Eusébio de Cesareia, que era casado, tinha duas filhas 
e teria realizado muitos milagres, inclusive revivido — não 
ressuscitado, assim como com Lázaro — um defunto em 

Hierápolis. Não deve ser confundido com São Filipe, o 
Evangelista, o diácono que evangelizava Samaria, de 

acordo com a história relatada nos Atos dos Apóstolos.  

Também diz a tradição que Filipe pregou o Evangelho na 
Palestina, Grécia e na Ásia Menor, onde, se diz, morreu 

crucificado e apedrejado no ano 80 em Hierápolis, na 
Frígia.  

São Filipe era natural de Betsaida, uma cidade da Galileia 
(São João 1:44).  

De acordo com o Evangelho segundo São João (1:43), diz-
se que São Filipe foi chamado por Jesus para ser seu 
seguidor e que foi ele quem apresentou São Natanael                                      

a Cristo.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filipe_(apóstolo)   

______________ 

   Esta, dentre inúmeras outras, fora uma das 

existências passadas de , 

personalidade mediúnica que vem sendo motivo da 

atenção e do estudo por parte dos Espíritos 

Superiores da Falange da Verdade, para que a 

atual VOLTA de São Luis IX, ele mesmo, seja 

tratada como uma obra que venha a ajudar a 

comprovar a Lei da Reencarnação, além de ele ter 

sido, também, a personalidade de São Lucas, o 

Evangelista, por meio de uma Técnica Espiritual: 

Reencarnação “Múltipla”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtir
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tradi%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eus%C3%A9bio_de_Cesareia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Milagre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ressurrei%C3%A7%C3%A3o_de_L%C3%A1zaro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hier%C3%A1polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filipe,_o_Evangelista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filipe,_o_Evangelista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Samaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_dos_Ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palestina_(regi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_romana
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia_Menor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crucifica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apedrejamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADgia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Betsaida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Galileia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Jo%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bartolomeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filipe_(apóstolo)
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Vivaldo P. S. Filho: Os fatos da Matemática de 

Deus asseguram: A Reencarnação de São Luis IX.   
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_____________ 

   “Afora tu mesmo, ninguém te decide o 

destino”.                                                                                    
– André Luiz (por Chico Xavier)                                              

Copyright 1999-2003: Instituto André Luiz. 

_____________ 

   E aqui, vamos dando por finalizada mais esta 

Decodificação Espírita, deixando evidenciado para 

o amado leitor e leitora de nossa humilde obra 

mediúnica e de pesquisa que outros elementos-

chaves haverão de surgir dentro deste específico 

Capítulo # XXXIII (33), Um antigo lidador, 

pelo Espírito ERNESTO SENRA, evidentemente que 

levando em consideração o seu conjunto de 

páginas, da 136 a 139, que, cada um a sua maneira, 

haverão de nos trazer outras provas da atual VOLTA 

de São Luis IX, cabendo a cada um investigador 

interessado, e atento, zelar pelo cuidado na hora de 

fazer a sua própria contagem das palavras quanto 

dos números... 

   No mais, volto a agradecer pela atenção de 

todos, rogando a cada um e a cada uma a sua doce 

prece intercessora a Jesus em nosso benefício, visto 

que tanto o trabalho como a luta continua!...  

Vivaldo P. S. Filho                                
 

Sob a Inspiração de André Luiz  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, julho de 2020) 
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   Nota do médium: Para quem nos acompanha há 

mais tempo, não é novidade que em muitos quadros da 

Decodificação do Espiritismo, senão em todos, algo 

nos remete a outros capítulos, páginas e/ou versículos, 

quando no caso da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo 

Testamentos), fazendo-nos compreender que existe, 

sim, uma consequente orquestração por cada obra da 

Codificação Espírita, por exemplo, que se unem por 

elos invisíveis e ocultos, cabendo a cada estudante ou 

investigador do tema fazer o seu próprio trajeto 

numérico, literário & editorial para que os grandes 

mistérios desta intrigante história (matemática) de luz a 

respeito de São Luis de França, por exemplo, já que 

outras belas Personalidades também são tratadas em 

nossos modestos apontamentos e que também tem 

haver com a futura VOLTA de Nosso Senhor Jesus 

Cristo pelo Quarto (4º.) Milênio da Era Cristã, 

possam ser devidamente revelados e compreendidos por 

todos aqueles que anseiam por Amor e Instrução, 

assim como acabou de nos orientar o querido Espírito 

André Luiz, que foi a reencarnação do Dr. Demeure, 

o Médico Espiritual do Codificador. 

 

_______________ 

   Aqui, tratamos de procurar desvendar mais alguns 

elementos-chaves dentro da magnifica Obra de Chico 
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Xavier, procurando render a nossa eterna gratidão ao 

Cristo Amigo, que, Em Nome de Deus, opera todos os 

dias um milagre em nossas vidas, o de procurar dentro 

de nós mesmos a gloriosa luz do Amor, sabendo Ele que 

por enquanto temos mais sombras do que claridade em 

nossas almas milenares, sedentas de paz e harmonia, 

alegria e felicidade, embora para cada um de nós sempre 

exista aquela doce esperança de nos vermos trilhando 

ao seu lado como se, de nós mesmos, não exalasse 

senão o perfume agradável de Sua sempre presença 

divina... 

   Que Oxalá seja louvado. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros 

(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,                                   
na lembrança evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA 

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                         

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

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://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 2___ 

 

 
_________________ 

      V. Parabéns... Deus ilumine sua vida sempre... – a 

querida leitora, nos dedica estas belas palavras cristã em 

agradecimento ao Livro # 124 que acabáramos de 

publicar em nosso Site Espírita, com devida publicidade 

em nosso Perfil do Facebook. 

_________________ 

   Desejo o mesmo para você, seus familiares e 

amigos, e mesmo para os seus inimigos, mesmo que 

sejam eles gratuitos, para que todos possam, enfim, 

todos nós possamos, em Nome de Jesus, procurar 

retirar das alegrias ou das tristezas humanas aquela 

certeza de que 'Deus é Bom', independentemente 

do que venhamos a passar sobre a face do mundo 

material, já que, como espírita, sei e lhe digo que 

aqui, ainda, é um Plano Espiritual de "Provas e 

Expiações", até que ele venha a se transformar num 

"Mundo de Regeneração", quando, ai sim, 'todos 

estaremos libertos de todas as maldades e problemas 

humanos', que por mais que perdurem serão sempre 

coisas temporárias em nossa perene existência como 

Espíritos Imortais!...  

https://www.facebook.com/vani.rezende.12?comment_id=Y29tbWVudDozMTgxMjkwNTE1MjkxOTYyXzMxODI3OTM2MTE4MDgzMTk%3D
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   Valeu, querida V., pela sua nova manifestação de 

carinho e consideração ao nosso modesto trabalho na 

mediunidade!!  

   Deus lhe pague. 

_________________ 

   G. S. Parabéns pela nova publicação!!, sempre cheio de 

luz, esperança e paz🙌 Todos vocês estão de parabéns 🙏.  

   Hoje foi a grande celebração do centenário da cantora 

Elizeth Cardoso. 

_________________ 

   Muito obrigado, querido G., pelas suas doces e 

incentivadoras palavras, que nos tocam fundo o 

coração, por sabermos que de alguma maneira 

estamos sendo compreendidos e 'sentidos' em nosso 

ideal de divulgar a 

, mesmo que de uma maneira muito 

simplória, visto que por ai devam existir grandes 

médiuns, com maiores recursos psíquicos do que eu 

mesmo, e que devam trazer ao próprio Espírito mais 

valor moral do que eu mesmo, quando, recordando o 

Chico Xavier, não passo de uma pequena 

formiguinha lutando pela sua salvação diante de um 

mundo gigantesco de duras provações para todos, 

embora confiante de que se estamos com fé, 

esperança e caridade em nossos corações 

haveremos, sim, de sermos vitoriosos em qualquer 

estação de vida que venhamos a ser levados pela 

nossa, pequenina ou grande, elevação espiritual, seja 

em forma de provas ou expiações, não é mesmo meu 

irmão em Cristo?!...  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018185405255&comment_id=Y29tbWVudDozMTgxMjkwNTE1MjkxOTYyXzMxODQxMDMyMDE2NzczNjA%3D
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   Sim, 'lembremos e celebremos' pela inesquecível 

Elizeth Cardoso, dedicando a ela o nosso amor e a 

nossa gratidão pela beleza como ela viveu, ofertando 

a sua arte para a grandeza do mundo que ela viveu, 

e vamos nós vivendo!...  

   Por outro lado, renovamos aqui o nosso mais 

sincero desejo para que você, estimado G., seja 

muito feliz, naquela felicidade alcançada pelo bem 

(real) praticado em benefício dos que mais sofrem e 

mais precisam da nossa ajuda e do nosso amparo!...  

   Jesus sempre conosco. 

_________________ 

   I. M. M. Parabéns e sucesso! Muita paz e luz! Grande 

abraço... 

_________________ 

 

   Olá, querida I.M.M.!  
 

   Muito obrigado pelas suas gentis palavras, que 

tomo como um grande incentivo ao nosso trabalho 

mediúnico, considerando que apenas me coloco na 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008932450783&comment_id=Y29tbWVudDozMTgxMjkwNTE1MjkxOTYyXzMxODYyODQ1NTE0NTkyMjU%3D
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condição de um singelo intermediário dos nossos 

Amigos e Benfeitores Espirituais, que me suportam a 

grande desvalia moral para poderem, com tanto zelo 

e carinho aos Seres da vida material, trazer o que de 

mais belo existe no coração de cada um deles, que 

é o amor em Jesus Cristo...  
 

 

 

   Por esta razão, generosa I., aceite o meu 

agradecimento profundo, vendo neles, os reais 

Autores de mais esta obra mediúnica, e tendo em 

mim apenas, e tão somente, uma pessoa em busca 

de evolução, desesperadamente procurando por paz 

e luz, assim como qualquer outra pessoa na face do 

Planeta!...  
 

   Mas valeu, valeu sim, por este seu contato, que 

volta a me tocar fundo a própria alma!...  
 

   Deus lhe pague pela bondade!! 

_________________ 

   M. C. Boa noite, querido amigo Vivaldo... passando para 

parabenizar a todos vocês por mais este lindo livro – ela se 

refere ao novo Livro # 124 – recheado de amor, 

esperança e luz, o qual me encheu o coração de paz. 

   Gratidão a todos vocês e que Jesus nos abençoe 

sempre.🙏🙌 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810&comment_id=Y29tbWVudDozMTgxMjkwNTE1MjkxOTYyXzMyMDk0MTkyNzkxNDU3NTI%3D
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_________________ 

   Olá, querida M.! Espero, de coração em Jesus, que 

você possa vencer todas as dificuldades humanas 

com esta paz que a nossa humilde obra mediúnica, 

vida do Mais Alto, lhe encheu e haverá de lhe encher 

o coração!...  

 

O Espírito Elvis Presley comanda as Entidades da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra que psicografam por Vivaldo P. S. Filho. 

   Sabemos bem, nós que já temos alguma 

experiência de vida, no trato com a família, amigos 

e em sociedade, que todas estas dificuldades são 

realmente muito duras, muitas vezes muito 
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trabalhosas de serem vencidas também, mas, com 

Jesus no coração, acabamos por vence-las, 'não 

necessariamente sob a ótica dos olhos obscurecidos 

da nossa tão acanhada vida material', mas aos olhos 

dos que nos acompanham do Invisível, dos Espíritos 

Amigos que nos tutelam a vida moral, já que, até 

mesmo com o Cristo foi dessa maneira, ou seja, aos 

olhos atrasados da Terra Ele saiu da nossa pobre vida 

humana vencido, quando, na realidade, Ele foi e 

sempre será o Vencedor sobre todas as tentações e 

de todas as desgraças que ainda jazem no seio dos 

corações terreno...  

    

    Confiemos, devemos confiar sempre na 

Providência Divina, não é mesmo, cara irmã?!..., 

devemos confiar, confiar e confiar que o bem haverá 

de vencer, pois este é o perene destino do Amor, da 

Justiça e da Caridade, sempre vitoriosos!! 

_________________ 

Vivaldo P. S. Filho                                
 

Sob a Inspiração de André Luiz   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 16-26 de julho de 2020)                                  
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   Nota do médium: Como temos dito no decorrer de 

obras seguidas, pelo menos de algum tempo para cá, 

tem sido por uma questão de reconhecimento e de uma 

permanente gratidão a quem nos escreve e vem se 

manifestando pelo nosso Perfil & Página do Facebook, 

por exemplo, que temos lhes dado espaço em nossa obra 

mediúnica, para podermos lhes trazer para mais 

próximo do nosso humilde esforço espiritual, para 

que de alguma maneira elas e eles possam fazer parte 

dessa benção mediúnica que tem se derramado do Mais 

Alto sobre as nossas cabeças.                                                                                      

_____________ 

   

   Se não for demais, eu constaria de pedir a cada leitora 

e leitor que, se possível, divulgue os nossos atuais 

mais de cem (100) livros mediúnicos (virtuais) 

entre os seus familiares e amigos, para que o Espiritismo 

possa avançar no Plano Material sempre com aquele 

toque de amizade que tanto empolgava os doces cristãos 

primitivos, aliás, nos dias atuais de pandemia o que mais 

estamos necessitando, além de fazermos a urgente 
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caridade material aos que mais necessita, é realizar 

a benção da caridade moral, em forma de livros que 

edifiquem a alma das pessoas, na lembrança do que, 

certa vez, o grande Emmanuel disse (O Consolador, 

Chico Xavier, FEB): “O homem precisa mais de luz do 

que de pão.” 

   Não podemos deixar passar a rica oportunidade que o 

Senhor nos dar agora, para ajudarmos e promover a 

Obra da Doutrina Espírita, já que toda ação que 

venhamos a realizar no bem haverá de nos retornar ao 

Espírito como uma luz divina que haverá de nos socorrer 

a própria existência em qualquer parte do Universo que 

estejamos. 

   Afinal, aqui, estamos todos aprendendo e trabalhando 

para o Cristo. 

   Não é mesmo? 
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________________ 



                    Livro # 125: “CONVERSANDO COM JESUS – VOL. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 78 

Ed. e-book: 
     2020 

 

   Essa entregando este nosso novo trabalho junto 

com o nosso coração, especialmente quando a obra 

procura homenagear a figura máxima do Cristo de 

Deus, que seguramente não nos pede nada mais que 

a nossa ação generosa no levantamentos das almas 

que se encontram caídas pelo mundo ao peso de 

muitas lágrimas, geralmente criadas pela leviandade 

delas mesmas, que, assim como nós no passado, já 

que nos encontramos atualmente mais dispostos a 

seguir por bons caminhos, tentam se iludir com a 
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ideia lamentável de que escaparão ilesos de uma 

existência toda ela voltada para os vícios e os 

prazeres passageiros da vida material, não que 

tenhamos alguma coisa contra o Espírito, encarnado 

ou desencarnado, ter os seus momentos de lazer e 

descontração, mas, vamos falar sérios, se formos 

observar bem o que vai na mente e no coração da 

maioria dos irmãos sediados no Orbe planetário, 

vamos ficar surpresos pela falta quase total de boas 

intenções, entregando-se friamente, sem sopesar as 

consequências de cada ato, enfim, sem consideração 

a quem quer que seja, a uma plantação de angustias 

e tormentas que haverão de colher em meio ao 

pântano tenebroso das paixões que não quiseram 

frear, com o medo injustificável de que a sua vida 

acabasse com a morte do corpo de carne. 

   Por isso, meus filhos do coração, temos estimulado 

ao nosso Vivaldo a seguir a frente, produzindo pela 

sua mediunidade o maior material possível sobre a 

Lei da Reencarnação, para que não venha a faltar na 

existência de quem nos estuda a certeza absoluta de 

que voltaremos a viver depois da grande passagem, 

assegurada antes de nós por outros estudiosos, no 

Brasil e no exterior, mais competentes que nós 

mesmos, embora hoje a observemos sob o prima 

muito sofisticado da Decodificação Espírita!...  

   Que o Senhor nos permita continuar estudando e 

trabalhando, semeando sempre o bem.   

Veneranda                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 27 de julho de 2020)  
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   Nota do médium: Esta querida Benfeitora Espiritual, 

que ao lado de Chico Xavier, e dentre outros, dirige as 

minhas faculdades mediúnicas, e cada vez que ela se 

manifesta a minha mediunidade me deixa com o coração 

saltando de alegria, por verificar que ela continua me 

seguindo os passos, procurando me ajudar e de todas as 

maneiras me encaminhar pelos caminhos seguros do O 

Evangelho Segundo o Espiritismo. 

   Que Oxalá lhe abençoe.  
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PRIMEIRA PARTE 

André Luiz Entrevista 

 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual do                             

nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro livro (e-

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Um diálogo amigo entre os Espíritos de 

André Luiz e o do seu convidado               

de luz: São Mateus                                        

(O Apóstolo e Evangelista) 
   

 

_____________                                                    

Entrevista concedida pelo grande Evangelista,                            

no dia 26 de julho de 2020, ao Espírito André Luiz,                

no Lar do médium Vivaldo P. S. Filho. 

_____________ 
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1) Minha nossa! Quanta emoção em poder dirigir 

a minha apagada personalidade ao próprio 

Senhor, que por seu precioso intermédio, 

amado Benfeitor, se dispõe a nos endereçar o 

seu coração, especialmente quando estamos 

vivendo uma situação das mais difíceis Entre 

os Dois Mundos, sim, porque, por mais que as 

pessoas, mais ou menos afeiçoadas com as 

informações da Vida Espiritual, acreditem que 

saberem muito sobre esta oculta realidade, 

existem ainda muitos de nós que creem que 

uma tragédia em âmbito terreno não haveria 

de alcançar, em certa medida, a existência dos 

que, para os encarnados, atualmente se 

encontram mortos, como se o Universo não 

palpitasse vida em intercambio ininterrupto!... 
 

Por isso, estimadíssimo Mateus, lhe deixo a 

vontade para que o irmão possa fazer as suas 

primeiras observações e análises acerca 

destas tremendas dificuldades que hoje todos, 

estejamos temporariamente no corpo de 

células materiais ou fora dele, estamos 

atravessando... 
 

R – Antes de qualquer manifestação de minha 

parte, devemos deixar o leitor consciente de 

que, aqui, apenas nos colocamos na condição 

de apagados Intermediários do Pensamento 

de Nosso Senhor, e dos mais apagados, 

levando em consideração de que Ele mesmo, 
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na sua mais completa simplicidade, sempre 

haverá de preferir as palavras simples e de 

contornos emotivos, do que tratar com os 

seres apagados da vida humana, como nós 

mesmos, como se estivesse na condição de 

algum catedrático impiedoso, que ao tratar 

com a plebe ignorante, assim como nós 

mesmos, se faz observar de maneira atraente 

para os olhos e para os ouvidos, mas sem 

conseguir tocar uma única célula do coração 

de uma única criatura, que fosse capaz de lhe 

elevar o próprio Espírito pela delicadeza de 

uma manifestação pessoal, verdadeiramente, 

sentimental, na maioria das vezes sedentas de 

amor compreensão, tolerância e carinho... 

 

A verdadeira felicidade está ao alcance de todos. 

 

Quanto ao assunto que você procura abordar, 

não temos muito o que dizer, a não ser de que 

se trata de uma forma como a própria vida nos 
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convocar a pensar sobre nós mesmos, 

fazendo-nos refletir a respeito da maneira de 

como estamos sentindo e encarnado os nossos 

semelhantes, aliás, não existe outra maneira 

de visualizar o irmão, que chora e geme pelo 

caminho humano, por exemplo, que não seja 

olhando para dentro de nós mesmos, já 

que cada Ser, para viver de bem com a vida, 

como um todo, haverá de se perceber e de se 

compreender na intimidade de si mesmo, 

quando passará a reconhecer que ninguém 

consegue ser feliz por dentro de não doar, que 

seja, uma única centelha de paz e alegria na 

existência daqueles que mais sofrem, quando 

não na existência de qualquer pessoa, porque, 

como sabemos ou deveríamos saber, ninguém 

no mundo terreno estará isento de carregar 

aos próprios ombros a sua carga de aflição e 

angustias..., por isso, estimadíssimo André 

Luiz, as dores causadas pela perda de entes 

amados pela Covid-19, que tanto tem 

maltratado os corações terreno, assim como o 

de qualquer um de nós, está no esquema de 

Ação e Reação o qual pertence a cada 

individuo vivendo na Terra, em suas varias 

manifestações de vida atômica; claro, todos 

nós, em qualquer medita, somos responsáveis 

pelo que acontece em todo o Planeta, porque 

precisamos compreender que os Espíritos se 

manifestam em caráter de Interdependência, 

cabendo a cada um zelar pelo bom andamento 
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de toda e qualquer ação sobre a face do Orbe 

planetário onde foi chamado a viver e 

compartilhar experiências, boas ou más, 

alegres ou tristes, criando a partir desse 

entendimento uma espécie de barreira 

vibratória que possa impedir as arremetidas 

das sombras que vem de fora, quanto lhe 

carregar de força e vitalidade moral para que 

consiga vencer-se a si mesmo. 

 

2) Cientificamente falando, não temos dúvida de 

que a humanidade irá vencer este novo flagelo 

sanitário..., mas, lhe pergunto: moralmente, 

será possível vencermos tudo isso? 
 

Lhe pergunto isto, pelo fato de percebermos 

uma sombra muito intensa a pairar sobre as 

cabeças dos irmãos planetários, sediados no 

orbe, como se a mente das pessoas 

encarnadas continuasse a andar bastante 

descolado do coração de cada um, com 

raríssimas exceções, quando, por enquanto, 

os vemos caminharem como que rastejando 

em meio as banalidades que tanto os agradam 

o gosto enfermo e a índole praticamente 

demente, enquanto Seres um tanto atrasados 

espiritualmente... 
 

R – São palavras fortes estas, mas ilustram 

bastante o modo como os Benfeitores da Vida 

Maior observam aquelas e aqueles de nós que 
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se encontram habitando a vida terrena, e que, 

seguramente, nos entristecem bastante, mas 

que precisam ser ditas, certamente que em 

tons de piedade-apreensiva, mas que narram 

uma realidade que todos nós, na condição de 

irmãos mais ou menos avançados na senda do 

progresso moral, gostaríamos muitíssimo de 

mudar, mudar para melhor, sempre para 

melhor.  
 

 
 

Quanto ao fato de confiar, ou não, de que o 

homem conseguirá realizar a façanha de se 

melhorar com a dolorosa ajuda da Covid-19, 

com todo o sincero respeito e consideração a 

quem desencarnou de maneira não lamentável 

e aos seus entes amados e amigos queridos, 

somos de parecer, que, por enquanto, 

pouquíssimos haverão de se aproveitar deste 
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momento, não porque não sejam capazes, até 

porque em O Livro dos Espíritos, de Allan 

Kardec, foi dada a informação de que qualquer 

pessoa será sempre capaz de vencer as suas 

más inclinações, mas não acontecendo isso 

porque a maioria não interessa ainda, como 

deveriam, pelas coisas que digam respeito a 

sua Evolução como Espíritos Imortais... 

 

Muitos dos que vivem no Plano Material, a 

grande maioria mesmo, infelizmente, sequer 

pensam neste tipo de assunto, preferindo 

se deleitarem com situações e acontecimentos 

que lhes tragam o ilusório sabor das festas 

regadas as bebidas alcoólicas e aos eventos 

que lhes deem a ilusão de que a carne é mais 

importante do que o seu Espírito, aliás, não 

podemos deixar de enfatizar isso: os nosso 

irmãos encarnados, creiam, vivem quase 

que diuturnamente pensando em sexo, 

não aquele tipo de atividade sexual que, 
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realmente, tenha haver com o sentimento 

mais elevado, com relação ao respeito e a 

dedicação, o zelo e o cuidado no que toca ao 

seu parceiro ou parceira, mas com aquele tipo 

de sexualidade que somente lhes fornecem 

prazeres desconectados com a sua realidade 

divina. 
 

 
 

Nós sabemos que existem pessoas muito bem 

intencionadas, isto é certo, seja em relação ao 
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sentimento ou as emoções do seu semelhante, 

tratamos disso um pouco mais acima, em 

certo que em breves linhas, mas, aqui, eu 

aproveito para colocar, em “destaque”, as 

artimanhas sentimentais e emotivas que vão 

nos corações daqueles irmãos e irmãs, que, ao 

gosto de Satanás, preferem se aproveitar de 

um minuto de vida humana, esquecendo-se de 

que haverá de ter mil anos a frente, quem 

sabe até mais tempo do que isto de Vida 

Imortal, para se contorcerem de dor, em 

lágrimas de arrependimento tardio, nas 

chamas da própria leviandade que não 

souberam, ou não quiseram, frear durante a 

sua última passagem pela reencarnação... 
 

Se algum leitor está achando que estamos 

exagerando na dose, que vejam os noticiários 

da TV, jornais e internet, por exemplo, e verão 

como a maioria das pessoas estão se 

comportando ao tomarem conhecimento, por 

exemplo, de que Carnaval será adiado..., 

mesmo que por alguns poucos meses!...  

 

3) Estamos lhe ouvindo a palavra lúcida, com o 

coração em frangalhos e com o peito gemendo 

por conta de um estranho calafrio, mas, de 

minha parte, não tenho como negar que sei de 

tudo isso, que já me pesa ao coração saber o 

destino de muitas  pessoas, que, desde hoje, 

já poderiam estar modificando o seu destino 
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para melhor, porém, não o fazem, não por 

ignorância, mas porque preferem ainda se 

curvarem diante de uma existência mórbida, 

completamente, ou quase isso, favorecida 

pelos atrativos da materialidade, chafurdando-

se no orgulho e no egoísmo... 
 

Na condição de Amigos Espirituais, temos que 

relatar estes fatos para que a humanidade 

possa ser devidamente esclarecida quanto a 

tragédia que vem movimentando em sua 

própria direção, a partir de si mesma, 

entretanto, como Jesus diria, devemos seguir 

adiante sem olhar para trás, a não ser que seja 

para socorrer aqueles e aquelas, que, de 

última hora, sinceramente arrependidos, 

nos direciona os seus corações em frangalhos 

desejosos de nos acompanhar por caminhos, 

agora, sim, verdadeiramente saudáveis, 

mental e fisicamente falando, para que, 

unidos ao Cristo Amado, consigam vencer-

se, não mais pela dor, mas pelo amor que 

ilumina, abençoa e serve sempre... 
 

Então, lhe pergunto: Será que vamos passar 

por muitas dificuldades ainda, levando em 

consideração que somente iniciamos, no final 

de 2019, a Transição Planetária, ou pelo 

menos quando ela passou a se realçar de 

maneira mais intensa em nossos apagados 

caminhos planetários? 
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R – Realmente, a Ciência Médica da Terra, 

especialmente esta, irá dar enormes provas de 

sua competência e sabedoria, entretanto, não 

podemos crer que somente por este fantástico 

fato da vida planetária será possível o homem 

encontrar a felicidade... Devemos ter sempre 

em mente, que todas as anomalias mentais e 

físicas tem a sua origem no Corpo Espiritual, 

que, fundamentalmente, se mantém sob o 

fluxo e o refluxo do coração (centro cardíaco, 

do Espírito Imortal) mais ou menos saudável, 

isto, em termos de elevação moral, mais do 

que a mente, levando-nos a aceitar-lhe a 

nobreza maior dentro dos esquemas de ação e 

reação ao qual todos nós estamos inseridos 

como Seres a caminho da luz eterna, sendo 

assim podemos tranquilamente afirmar que, 

se os homens e as mulheres do Plano Material 

não se darem conta e não começarem a 

encarar, desde agora, as suas existências 

humanas como uma abençoada oportunidade 

de amarem-se uns aos outros, como Jesus nos 

amou, e de, verdadeiramente, se instruírem 

para o bem geral, todas as dificuldades que 

vão atravessando atualmente serão apenas 

uma pequena dose do licor amargo das 

aflições que haverão de experimentar no 

decorrer dos próximos séculos... 
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Há alguns dias, acompanhando o nosso amigo 

Vivaldo, já o preparando psiquicamente para 

este nosso bate-papo informal, vimos uma 

excelente entrevista na qual uma competente 

cientista afirmava que esta (nova) pandemia: 

seria apenas o começo de outras que haveriam 

de vir... 

 

O respeito ao próximo, a começar pelos que convivem dentro do 

próprio Lar, seja em qualquer modo de manifestação da família 

atual, sexualmente falando, será sempre o meio mais acertado para 

que os Seres da Terra Material encontrem a sua paz de espírito. 

Se, por enquanto, não temos a capacidade 

moral de afirmar que todas as doenças futuras 

serão interditadas pelos Seres de Luz, que 

amam profundamente as demais ovelhas do 

aprisco do Senhor, pelo menos, na nossa atual 

insignificância espiritual, podemos assegurar 

que muita coisa poderá ser minimizada a partir 
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de uma melhoria na maneira de pensar, sentir 

e agir dos irmãos amados da Terra. 

 

4) Os habitantes de outros Planetas serão 

chamados a nos ajudar?... Eu lhe pergunto isto 

me incluindo, já que, como sabes, mesmo na 

condição de desencarnado, continuo preso ao 

Plano Material por obrigações do coração, que 

não me permitem ainda seguir para outras 

regiões do Infinito... 
 

R – A bem da verdade, eu e você, meu bom 

homem, nada mais somos para os irmãos da 

vida material senão duas personalidades 

extraterrestres, embora vivendo no mesmo 

Ecossistema de Mundos Planetários no qual 

está inserido o Plano dos Mortais... 
  

 
 

Mas, para lhe ser mais preciso, já que a sua 

pergunta se detém às questões que dizem 

mais respeito ao Cosmos, sim, com certeza 
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que vários outros habitantes, fora de nosso 

modestíssimo Espaço Dimensional, virão ao 

encontro dos nossos irmãos terrenos, pelo 

menos de uma maneira mais ostensiva, 

quando a sua presença se fará perceber em 

plena luz do dia, sem os antigos expedientes 

de camuflagem físico-astral que, na maioria 

das fezes, foram utilizados pelos Agentes do 

Espaço Sideral. 
 

Se por um lado, muito atraente, terão a seu 

favor a visita (tão esperada! – Risos...) de 

Entidades Extraterrestres altamente evoluídas 

em moral e conhecimento, por outro, os 

irmãos encarnados precisarão de toda a sua 

capacidade tecnológica, em todos os campos 

do seu conhecimento, para que possam deter 

as investidas de Criaturas muito inteligentes, 

mas nada amistosas, que também haverão de 

se aproximar da Terra. 
 

Em qualquer caso, os irmãos e irmãs terrenos 

terão a sua disposição: o indiscutível poder da 

prece, a magia inebriante do amor, e a fé em 

Deus. 

_____________ 

André Luiz (Espírito)                                              

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                       

(Salvador/BA, 26 de julho de 2020) 
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   Nota do médium: Como tenho dito algumas vezes, 

cada vez que eu fico sabendo ou estando próximo de 

começar a psicografar estas empolgantes Entrevistas 

por André Luiz, meu coração como que começa a 

disparar, me deixando algo apreensivo, eu sinto as 

batidas do meu pobre coração alteradas, não saberia 

dizer se por causa da minha insignificância moral em 

relação as Personalidades do Além que chegam até mim 

ou se pelo fato de, eles mesmos, de alguma maneira, 

trazerem consigo um cortejo de Almas aflitas e muitas 

outras perversas, cada uma a sua maneira, de acordo a 

sua condição espiritual, tentando receber ou dar alguma 

de si antes, durante e após cada recepção mediúnica, 

muitas tentando aprender, assim como eu mesmo, e 

muitas outras, de alguma maneira, tentando atrapalhar 

o nosso humilde esforço Entre os Planos Espirituais... 

 

   Que fique claro, que a Terra Material também é um 

Plano Astral, embora dos mais materializados, ainda na 
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Região do Umbral, o que acaba me trazendo este tipo de 

sensação, mas, de uma maneira geral, creiam que a 

minha felicidade e alegria são imensas, por ver que 

estamos na senda comum do progresso, eu, você, amigo 

e amiga leitora, e os nossos Benfeitores e demais Amigos 

Espirituais, por mais simplórios que eles se encontrem 

na Escala Espírita (Allan Kardec, em O Livro dos 

Espíritos & Revista Espírita)... 

________________ 

Bom dia princesa!!!  

Tudo bem com você?  

Espero que esteja tudo correndo bem e                                    

na paz de Jesus...  

Sabemos que o momento atual não tem sido dos mais 

fáceis, aliás, muita dor e sofrimento de pessoas e 

famílias inteiras que estão sofrendo pela Covid-19, e 

devemos orar por todos, mas não podemos esquecer 

de que Deus está no leme da embarcação humana, e 

logo, logo, segundo o merecimento de cada um, ou 

da humanidade como um todo, pois estamos 

inseridos num contexto de Carma Coletivo, também, 

sairemos das dificuldade atuais mais fortalecidos, 

convencidos de que nada acontece sem a permissão do 

Mais Alto, não é mesmo F.?!...  

   Beijos e fique com Jesus por ai, sempre!!🙏😘👩❤️👩  

Vivaldo P. S. Filho                                                             
(Salvador/BA, 26 de julho de 2020) 

(Mensagem endereçada a uma jovem garota, que está 

prestes a se formar no curso de Direito de uma conceituada 

Faculdade de Salvador, Bahia). 

________________ 
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   Que Jesus abençoe a São Mateus por ter nos dado 

um pouco de sua atenção e tempo, que deve-se contar 

ao peso de ouro divino, e ao nosso sempre generoso 

André Luiz, que tem nos dado tantos presentes em 

forma de livros para a vida toda. 

   Assim seja. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                       

Com  
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SEGUNDA PARTE 

As Mensagens dos 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela 

querida médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo) 

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro livro (e-

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente 

denominado como o Rei do Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela 

forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia,                                 

adquirida na década de 50.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupelo_(Mississippi)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1935
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apelidos_honor%C3%A1rios_na_m%C3%BAsica_popular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alcunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Capítulo # 1: Elvis Presley  

A Necessidade da 

Caridade 
 

 

7 

   É indiscutível o valor que tem qualquer gesto de 

nossa parte endereçado a qualquer alma que esteja 

em sofrimento, seja por conta da escassez de 

alimento para si mesma ou para os seus filhinhos, 

pela falta de algum medicamento que venha a lhe 

aliviar a dor, de um cobertor que lhe aqueça o corpo 
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durante as noites frias do abandono humano, ou 

quem sabe pela falta de um teto onde possa se 

proteger, e aos seus, sem que ninguém consiga lhe 

trazer alguma dificuldade no âmbito da segurança, 

por exemplo, então, minhas amigas e amigos da 

existência planetária, se já sabemos e confiamos de 

que a Caridade tem sido e será sempre um bem 

precioso nas mãos de qualquer criatura, encarnada 

ou desencarnada, por qual motivo ainda temos 

tanto receio de lhe praticar, fazendo das vidas 

alheias aquele abençoado pouso de segurança e 

pacificação que tanto desejamos alcançar para a 

nossa própria existência?!... 

   Não estamos aqui na condição de acusadores, pura 

e simplesmente, mas na de um irmão da 

, desejoso, muito desejoso, de ver os 

companheiros da Terra começarem a nutrir dentro de 

si aquela vontade firme em seguir adiante pelo 

caminho, sempre gratificante, da Caridade Material e 

Moral, assim como nos recomenda O Evangelho 

Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para que, 

em definitivo, possamos todos nos congregar numa 

mesma Falange Divina, onde todos, sem exceção, 

passem a viver da mesma maneira que viveu o Cristo 

Senhor, embora as dores que Lhe impingimos àquela 

época, na plenitude da presença constante do 

Pai Celestial dentro de cada um de nós, rumo a 

Imortalidade Sempre Feliz!...  

Elvis Presley                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de julho de 2020) 
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   Nota do médium: Eu tenho dado conhecimento ao 

amigo leitor, sempre que possível, que este grande 

Amigo Espiritual, quando aparece, faz questão de me 

trazer algum tipo de informação relacionada aos 

variados e interessantes fenômenos psíquicos da Alma 

Imortal, aqueles que estão relacionados aos mecânismos 

e aos tipos de mediunidade, e dentro desse concerto de 

boas informações e prazeres legítimos do coração, ele 

me fez recordar de uma faculdade, ou de um certo tipo 

de clarividência, que me dá condições, de uma maneira 

absolutamente positiva, em determinados momentos 

quase que palpável, de observar os pensamentos das 

personagens (astros e estrelas até então encarnados) 

que aparecem em determinados filmes e/ou seriados de 

televisão, via DVD´s ou transmitidos pela TV, algo que 

praticamente eu já havia me esquecido de poder fazer, 

tamanha a minha atual preocupação com as minhas 

pequeninas tarefas pela psicografia... 
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   De um ou dois dias para cá, certamente que pela sua 

Assistência, comecei a perceber como se apresenta fácil 

para a minha visão mediúnica capturar algumas imagens 

transcendentais que vão Além da Dimensão dos próprios 

Espíritos, encarnados ou desencarnados, que aparecem 

durante determinados filmes e seriados da televisão, me 

dando a condição positiva de visualizar até as imagens 

dos seus scripts literalmente fixados mentalmente em 

sua intimidade cerebral!...  

   Creio que valha a pena voltar a falar neste assunto, 

pelo fato de eu ter relatado estas situações de minha 

condição mediúnica em obras (virtuais) mais antigas, no 

que acaba por incentivar o leitor a ir buscar os nossos 

trabalhos iniciais, que serão um bom material de estudo 

e reflexão. 

   Que Deus o abençoe. 
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Elizabeth Rosemond Taylor DBE (Londres, 27 de fevereiro de 1932 — Los 

Angeles, 23 de março de 2011) foi uma atriz anglo-americana. Começou sua 
carreira como atriz infantil no início dos anos 1940, tornando-se uma das 

estrelas mais populares do cinema clássico de Hollywood nas décadas de 1950 
e 1960. Elizabeth Taylor foi a primeira atriz a assinar um contrato milionário 

com uma produtora, para estrelar o filme Cleópatra, em 1963. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
https://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anglo-americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hollywood
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cle%C3%B3patra_(1963)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Taylor
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Capítulo # 2: Elizabeth Taylor 

Com Ele, Avante! 
 

 

7 

   A maioria das pessoas, mesmo entre os que se 

encontram desencarnados – estejamos atentos de 

que para os Espíritos, geralmente, são vocês, os 

aparentemente vivos, que se encontram mortos, por 

assim dizer, já que na Dimensão Astral em que nos 

encontramos atualmente a Vida continua muito mais 

viva e pulsante do que quando nos encontrávamos 

entre os Seres de carne, aliás, em relação ao fato de 

vocês terem carne e ossos, na condição em que se 

encontram atualmente, na de aparentemente vivos, 

não quer dizer que não possuamos carnes e ossos 

com a mesma feição da de vocês, embora numa 
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estrutura atômica mais ou menos acelerada, enfim, 

todos nós, enquanto não passarmos a transitar em 

regiões mentais mais elevadas da Imortalidade, 

estaremos mais ou menos sujeitos a nos apresentar, 

estruturalmente, com uma natureza material 

semelhante a esta que nos encontramos carregando 

na atual condição de Espíritos humanos, ou mais ou 

menos humanos!... –, ficamos demasiadamente 

buscando pela Presença Divina do Cristo, isto quando 

cogitamos de pensar nEle, numa região exterior ao 

nosso coração..., bem, na maioria das vezes é dessa 

maneira como acontece, quando na verdade somente 

O haveremos de encontrar dentro de nosso próprio 

Ser, especialmente quando estamos, decididamente, 

interessados em Lhe seguir os exemplos, pois, a cada 

ação que venhamos a executar no bem de alguma 

pessoa, passaremos a senti-Lo cada vez mais em 

nossa intimidade, assim como nos testemunhou o 

grande Apóstolo da Gentilidade, e então criando em 

nossa alma aquela vontade mais poderosa ainda de 

Lhe compartilhar a presença, toda intima, embora 

Ele, muitas vezes, se apresente para o olhar dos 

sofredores, por exemplo, já que são os seus 

preferidos, de uma maneira mais exterior, algo física, 

fazendo de nossa companhia a Sua companhia 

permanente... 

   - Não somos criaturas incapazes. 

   - Deus vibra em nós. 

   - O Universo corre em nossas veias. 

   - Estamos à beira da perfeição, segundo a vontade 

que exista em cada um. 



                    Livro # 125: “CONVERSANDO COM JESUS – VOL. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 111 

Ed. e-book: 
     2020 

   Como se tem dito por ai, e pelo Lado de Cá 

também, pelos diversos Espíritos Amigos que tem se 

manifestado em lugares diferentes e em épocas 

distintas: somos Espíritos Eternos, senhores de nós 

mesmos, embora apenas aguardando a nossa boa 

vontade de mudar para a melhor, precisando de 

reconhecer que somente por gestos de solidariedade, 

doados com a paixão dos que vibram da mesma 

sintonia do Cristo Amado, haveremos de encontrar a 

verdadeira felicidade. 

   Eu, sinceramente, acredito que todos vamos 

encontrar esta verdadeira felicidade, não pode 

ser diferente, mas não devemos nos esquecer de que 

para sermos felizes, haveremos de doar de nós 

mesmos o amor que levanta as almas e a caridade 

que anima os Espíritos em sofrimento!... 

   Da mesma maneira que o título de um certo filme 

recomenda, eu lhes incentivo: Avante! 

   

   Avante, meus amados, pois que chegou a hora de 

nos entregarmos de Corpo, Alma e Espírito ao serviço 

prazeroso da Caridade. 

Liz Taylor                                           
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de julho de 2020) 
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   Nota do médium: Um fato bastante curioso que tive 

a felicidade de poder testemunhar pela minha 

clarividência, foi o de encontrar bem em meio dos 

diversos tipos de pensamentos que, geralmente, são 

emitidos por mim próprio e pela minha mãezinha amada, 

por exemplo, pois que nesta quarentena de Covid-19 

praticamente ninguém entra aqui em casa há cerca de 

quatro meses, desde que, infelizmente, o primeiro caso 

no Brasil apareceu, a não ser pela presença das Técnicas 

de Enfermagem, sempre muito cuidadosas, vem aqui em 

casa para retirar sangue de minha mãe para conferir o 

seu RNI (exame de Protrombina), pelo fato de ela ser 

paciente cardíaca e precisar de tomar medicação 

anticoagulante, pois, como eu ia dizendo, fui levado a 

visualizar com a sua delicada ajuda uma espécie de tela, 

ou bolha plástica, que tinha uma estrutura elástica que 

parecia se amoldar por fora dela, elasticamente e/ou 

plasticamente, ou ajustando-se ao nosso ambiente 

doméstico, astral e físico, passando a partir dai a aspirar 

estes elementos mentais que, de algum modo, estaria 

ou viriam a nos prejudicar, quando, logo em seguida, 

devolveria ao nosso ambiente doméstico físico-astral 

belas imagens, sons e aromas agradáveis que haveriam 

de nos harmonizar o nosso campo mental pessoal e do 

ambiente como um todo, aliás, imagens estas, em boa 

parte, criadas e nutridas por nós mesmos durante 

determinados estados de Emancipação da Alma , ou 

Desdobramento, em locais, verdadeiramente, cheios 

de belezas e maravilhas espirituais, quanto carregados 

de amor. 

   E assim vamos estudando com os nossos Benfeitores 

e Amigos Espirituais. 
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John Winston Ono Lennon MBE (Liverpool, 9 de outubro de 1940 – 

Nova Iorque, 8 de dezembro de 1980) foi um cantor, compositor e ativista 
da paz britânico que co-fundou os Beatles, a banda de maior sucesso 

comercial na história da música popular. 
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Capítulo # 3: John Lennon 

O Tesouro do Amor 
 

 
 

   Por uma questão de consciência, não posso deixar 

de dizer ao leitor amigo que as  mensagens de Elvis 

também me tocam fundo a própria alma, com a 

devida abstração da minha condição de (seu) 

admirador e médium, sim, porque mesmo como 

desencarnados vamos atuando na condição de 

intermediários uns dos outros, seja mentalmente ou 

moralmente, fisicamente e emocionalmente, muitas 

vezes me cortando o coração, por ver, a partir de 

cada linha que ele nos dedica, visto que também nos 

encontramos na condição de principiantes estudantes 

de Espiritismo, Espiritualismo e de Espiritualidade, no 

dizer de EMMANUEL, pelo Chico Xavier, o quanto 

precisamos de fazer por aqueles e aquelas que mais 

sofrem, evidentemente que levando em consideração 
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a força física e a necessária condição financeira 

(deste Lado também possuímos a nossa moeda e as 

nossas economias!) para a execução da Caridade 

Material, entretanto, como já nos tem dito os 

Espíritos Superiores, pelo Evangelho Segundo o 

Espiritismo, também teremos sempre a nossa 

disposição a Caridade Moral, aquela que somente 

precisa da nossa boa vontade em praticá-la, doando 

do nosso coração aquele orvalho de luz, em forma de 

palavras generosas e de carinho sincero na vida dos 

que, de nós, nada mais desejam ou precisam do 

que o tesouro do nosso amor... 

 

Elvis foi uma grande inspiração na vida de John. 

   Seja de que maneira for, meus irmãos e irmãs da 

existência planetária, precisamos agir o quanto antes 

em ajuda e socorro aos que mais sofrem pelos 

caminhos do Plano Material e Espiritual, visto que, 

por uma doce prece, poderemos, também, alcançar 
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o Espírito daqueles e daquelas que já partiram para 

o Outro Mundo, e que, de nossa parte, nada mais 

aguardam do que o alivio mental para as suas 

possíveis dificuldades na Esfera onde se encontram, 

vivendo uma realidade emocional que certamente 

nos fará sofrer junto com eles, a não ser quando 

tenhamos a capacidade de lhes levar o alivio para 

que não mais sofram, mas para que sejam felizes não 

somente por terem recebido alguma coisa de nossa 

parte, como também, a partir dai, por poderem dar 

alguma coisa de bom de si mesmos, já que não existe 

qualquer criatura que não tenha alguma coisa boa 

em si mesma que possa servir de auxilio a existência 

de outras pessoas... 

 

   Que Jesus lhe envolva, Elvis, a Alma sempre 

amiga e generosa, para que continue trabalhando, 

em Nome de Jesus, por nós e por todos.  

John                                            
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de julho de 2020) 
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   Nota do médium: Para mim, pelo menos neste 

momento, foi uma prazerosa surpresa receber a visita 

deste querido Amigo Espiritual, já que sequer me dava 

conta de sua presença astral. 

   Ele é um Espírito cheio de graça e beleza espiritual, 

quando também, assim como as demais Entidades que 

me suportam as enormes deficiências morais, sempre 

que aparece gosta de me tocar o coração, positivamente, 

com um de seus dedos das mãos, endereçando por meio 

dele, à minha bomba cardíaca, algo da sua energia, em 

beneficio de minha saúde física e astral, visto que ele, 

também, se preocupa com a minha atual saúde física, 

para que, o trabalho levado a efeito por eles, pelo poder 

de suas poderosas irradiações magnéticas, não me faça 

sofrer, pois se o magnetismo deles é capaz de nos dar 

força e saúde, é bem certo que, a depender da dosagem 

(risos), poderá nos facilitar a desencarnação, por força 

de uma associação psíquica mais profunda, esquecendo-

nos, na condição de médium mais ou menos ostensivo, 

da atual vida material para nos arrojarmos pelo Plano 

Espiritual. 
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   Por esta razão, que geralmente os Benfeitores pedem 

aos seus medianeiros, a seus pupilos, que tomem todo o 

cuidado possível durante as suas conexões mentais com 

o Além-Túmulo, especialmente em relação às Viagens 

Astrais não administradas pelos Guias da Vida Mais Alta, 

para que, sem esperar, não venha a partir para o Outro 

Plano por conta de alguma curiosidade improdutiva.  

   Claro, que somos a favor de toda investigação do bem, 

mas que fique claro, para qualquer um que se aventura 

deliciosamente pelos caminhos da mediunidade, que a 

disciplina deverá, também, ser vivenciada por qualquer 

um de nós, nestas condições, como uma paixão que não 

apenas nos aproxime do Plano Invisível Superior, mas 

que venha a nos dar a segurança necessária.  

   Muita paz, saúde e luz para o John. 
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Joan Crawford (nascida Lucille Fay LeSueur; San Antonio, 23 de 

março de 1904  – Nova York, 10 de maio de 1977) foi uma 
atriz estadunidense de cinema e televisão. Uma votação realizada 

pelo American Film Institute em 1999, escolheu-a como a décima maior 
estrela da Era de Ouro de Hollywood. 
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Capítulo # 4: Joan Crawford 

Em Caráter de Urgência 
 

 
 

   São muitas as maneiras de chamarmos a atenção 

dos nossos irmãos e irmãs terrenos, eu diria até que 

são infinitas as possibilidades de nos fazermos 

visíveis a aqueles de nós que por enquanto andam 

pela estrada da Vida como se estivessem tateando 

sobre areia movediça, medrosos, com receio de se 

aventurarem nas relações de pessoa para pessoa, 

especialmente  quando somos compreendidos 

pelo coração, mais do que pelo cérebro, quando, 

dessa maneira, entram em jogo as realizações da 

Alma Emotiva, rumo a Eternidade Sentimental, pois 

não existe outra maneira, como eu acabei de dizer, 

mais segura de trazer para perto da gente as demais 

pessoas que não seja por meio de: 

   - Um abraço bastante apertado. 

   - Um beijo bastante molhado.  
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   - De um gesto de carinho, servido em bandeja de 

ternura e afagos. 

   - E, especialmente, que por meio de uma obra 

verdadeiramente caridosa que consigamos praticar, 

ou quem sabe erguer, em benefício de todos aqueles 

e aquelas que, mais do que nós mesmos, caminham 

pelo mundo, físico ou Espiritual, em busca de um 

prato de comida que possa lhes mitigar a fome 

maldita que não lhes deixam sequer pensar no dia de 

amanhã, tamanha a sua necessidade de resolver as 

coisas que dizem respeito ao seu dia de hoje!... 

     

   Portanto, tenhamos a confiança de que o Reino 

de Deus é obra de todos nós que deve ser 

construído, a partir de nós mesmos, em ritmo de 

alegria e de felicidade, mas também em caráter 

de urgência, Em Nome do Amor do Cristo!... 

Joan                                            
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de julho de 2020) 
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   Nota do médium: Se estivermos atentos ao que 

temos feito em algumas páginas mais atrás, forçando um 

pouco a nossa memória, verificaremos que mesmo no 

Espaço Espiritual existem os elementos ‘de fora quanto 

de dentro’, para que possamos nos sintonizar com a ideia 

dos nosso Benfeitores da Vida Maior ao dizerem que: 

Deus está dentro de cada um de nós, quando, na 

verdade, Ele também se manifesta por fora de nós 

também, aliás, cada personalidade traz em si mesma 

algo da divindade, não sendo parte dEle, mas 

funcionando como uma projeção dEle, com isso deixando 

claro para os nossos apontamentos que, pelo menos por 

enquanto, na condição de Espíritos mais ou menos 

avançados em conhecimento e em moral, já libertos, 

vamos nos observando e observando ao nosso redor 

coisas e Seres com praticamente todas as características 

geográficas e geométricas, fisiológicas e químicas as 

quais estamos acostumados aqui na existência material, 

por assim dizer, quando sabemos que a matéria de Lá, 

mesmo numa situação quintessenciada, não deixa 

de ter a sua solidez e o seu peso relativos para os 

Espíritos desencarnados, e é por isso que os Seres dos 

Outros Planos costumam dizer que se encontram, 

atualmente, tão palpáveis quanto o estavam quando se 

encontravam encarnados entre nós... 

   Evidentemente, que para cada Região do Espaço 

vamos encontrar determinadas particularidades que tem 

haver com a Evolução intelectual e moral de cada 

criatura, embora não nos afastando muito da realidade 

em que nos encontramos no momento, até porque na 

condição de uma rosa, por exemplo, o Espírito nesta 

condição toda particular está, também, subordinado a 

uma realidade humana, embora vivendo sob o influxo de 

uma realidade fora dos nossos padrões terreno. 
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   Na verdade, para aqueles que nos veem, quando na 

condição de Espírito liberto, sempre haveremos de tomar 

a forma físico-astral que tenha mais haver com a nossa 

psicologia e com a psicologia daqueles que nos apreciam 

a presença humana-astral, ou seja, é como se na nossa 

caminhada rumo ao Infinito não deixássemos de possuir 

os implementos espirituais e físicos que, de alguma 

maneira, nos favoreceram as múltiplas existências em 

eras passadas... 

   Enfim, tudo, e nós todos, ficam gravados no Espaço de 

Deus. 

   Será que eu falei difícil?! – Risos. 
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente 

denominado como o Rei do Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis",                

pela forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia,                           

adquirida na década de 50.  
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Capítulo # 5: Elvis Presley  

Em Caráter de Urgência 
 

 

7 

   Num primeiro momento, poderá parecer para o 

leitor que eu esteja tripudiando da desgraça do 

médium-mentor que tem nos servido há tantos anos 

com tanto afinco, cuidado e lealdade, mas devo dizer 

a vocês que ‘me envergonho’ pela maneira como o 

temos tratado até aqui (risos), não exatamente como 

se fossemos verdugos de sua lealdade, cuidado, e do 

seu afinco para as coisas da Mediunidade que lhe diz 

particular respeito, mas como reais Guias de sua bela 

e empolgante Mediunidade, que tanto tem levado os 

Espíritos sofredores e ignorantes, e os obsessores 

também, a se comoverem por tão intensa luz a se 

irradiar do seu belo corpo magnético, como se não 

conseguissem enxergar mais nada além da sua doce 
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e amiga presença física e astral..., sim, por outro 

lado, não pensem que, por qualquer motivo menos 

digno, estejamos a lhe crivar a alma com estas 

honestas palavras somente para lhe enaltecer a 

personalidade, até porque, ele mesmo, sob o 

influxo de pensamentos bem melhores do que o 

nosso, acabaria por nos interditar a mensagem logo 

no nascedouro, mas, se vocês pensarem que o nosso 

objetivo seja o de lhe evocar o sentimento de 

piedade, por nós todos aqui, lhes darei a mão a 

palmatoria, pois, exatamente, neste ponto vocês 

haveriam de ter acertado quanto ao nosso desejo de 

lhe ver confiando sempre na gente, que vivemos 

deste Outro Lado, apesar de não lhe darmos um 

minuto sequer de trégua para que, no deleite de uma 

paixão feminina ou no conforto de umas férias bem 

merecidas (fazem cerca de 7 anos que ele não sabe 

o que seja ‘umas férias’!), possa se refazer das lutas 

de cada dia no Plano Material com o objetivo de criar 

novas obras e de melhorar cada vez mais os meios 

de lhes dar publicidade... 

   Não pensem que estamos a lhe paparicar o tempo 

todo..., saibam vocês, assim como deve acontecer 

com outros Mensageiros encarnados, que o trabalho 

dos Amigos Espirituais no cumprimento de suas 

urgentes obrigações, por meio de todo o médium 

consciente, será de apoio permanente a sua vida. 

Elvis Presley                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de julho de 2020) 
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   Nota do médium: Esta nova mensagem de Elvis veio 

na hora certa, pois eu já imaginava que os Espíritos 

Amigos ‘haviam me abandonado’, não em termos de 

obrigações mediúnicas, que tenho procurado cumprir da 

melhor maneira possível, como permitem as minhas 

singelas forças mentais e físicas, mas porque faz, sim, 

um bom tempo que não sei o que seja o conforto de um 

colo ou o aconchego de um abraço feminino, sempre 

romântico (risos), e para piorar a minha situação, que 

creio seja semelhante a de tantos outros tarefeiros da 

mediunidade, apareceu em cena a Covid-19, que para o 

azar de todos nós, que ansiamos por tudo isso e muito 

mais, acabou por nos colocar a todos, médiuns ou não 

médiuns, de quarentena forçada, ou quase isso, 

impedindo-nos de nos aproximarmos das pessoas que 

amamos ou que haveríamos de conhecer para podermos 

(nos) amar... 

 

   Eu entendo bem a sua mensagem, sei que eles gostam 

de “bater e assoprar” (risos) em relação a nossa 

condição de luta doutrinária, por esta razão é que lhes 

digo que, se eles me dão ‘essa força no ego’, não pensem 

vocês que não esperam uma certa contrapartida da 
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minha apagada condição de médium, esperando de mim 

mais serviço e mais esforço, seja no amor como na 

pratica permanente da caridade, que em verdade são 

a mesma coisa. 

   E somente para arrematar a sua generosa mensagem, 

deixo claro que se muitas vezes permito que eles abram 

os seus amáveis e iluminados corações para mim, 

publicamente falando, faço isto com uma honesta 

intenção de demonstrar aos demais companheiros de 

luta e serviço espírita que os Espíritos Amigos não são 

os nossos obsessores, mas os nossos reais Benfeitores 

da Vida Maior, segundo já nos esclareceu a querida 

Veneranda (Santa Isabel). 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                       

Com  
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TERCEIRA PARTE 

André Luiz Fala sobre              
Os Códigos de Deus no 

__________ 
 

    

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

(desenhados pela querida médium mineira, que fora sobrinha do grande 

Eurípedes Barsanulfo) do Espaço Geográfico Espiritual                                       

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro livro (e-

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Carlos Justiniano Ribeiro Chagas (Oliveira, 9 de julho de 1879 – Rio de 

Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi 

um biólogo, médico sanitarista, cientista e bacteriologista brasileiro, que 

trabalhou como clínico e pesquisador. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oliveira_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1879
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/8_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_P%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cientista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacteriologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
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___Capítulo # 6___ 

    

Pela Mediunidade de Chico Xavier, 

André Luiz Revela a (Matemática) 

VOLTA de São Luis IX  

_____________ 

   Estamos de volta, graças ao Bom Deus estamos 

dando início a mais um Livro (o de # 125) para que 

a Decodificação Espírita mantenha-se no ritmo de 

sempre...  
 

   É certo, que no nosso Vivaldo já não consegue 

realizar o serviço com a mesma jovialidade de alguns 
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anos atrás, de quando começamos a lhe Revelar 

algumas de suas laboriosas reencarnações passadas, 

mas novamente estamos aqui com aquele desejo 

ardente de poder colocar mais um pequeno tijolo no 
Edifício Espírita, que vamos construindo em 

parceria abençoada , porque 

Allan Kardec, por mais que tenha feito, e por mais 

que ele tenha trabalhado por esta santa causa 

evangélica, certamente que não nos entregou o 

Espiritismo completamente acabado, mas, muito ao 

contrário, ele se esforçou e tratou de localizar a sua 

Doutrina nascente como uma esperança que nascia 

no século da luzes, mas que esta claridade cristã 

haveria de iluminar a mente e o coração dos que 

viriam mais tarde, dando algo de si mesmos com a 

intenção de lhe dar prosseguimento ao que havia 

produzido com a ajuda dos Espíritos Superiores, e 

dentre estes tivemos a figura singular de São Luis IX, 

que deixou para traz a paz e a segurança das Altas 

Esferas para se arrojar, mesmo que espiritualmente, 

no centro daquele turbilhão de Boas Notícias com o 

desejo de ajudar, como desse, naquela empreitada 

que todos nós sabíamos estar apenas em seu início, 

em Nome de Nosso Senhor!! 
 

   Estamos contentes com o que temos alcançado, 

mas que esta alegria não nos escape por entre os 

dedos somente por estarmos, também, sendo alvos 

da má vontade dos que não apreciam o sucesso 

das demais pessoas, a fomentarem a desconfiança 

e a desconsideração mesmo quando as evidências 

estão, devidamente, comprovadas pela experiência, 

por fatos.  
 

OS CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS PELA 

OBRA DE CHICO XAVIER!!!  
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______________ 
 

  
 

  
 

A nossa meta é chegar ao coração da criatura encarnada 
pela Ciência, ajudando-a a pensar, a refletir e executar.  

______________ 
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_________________ 
    

 

    
 

   Não iremos fazer como das vezes anteriores, em 

relação aos mais recentes Livros, quando nestas 

oportunidades pudemos realizar a Decodificação 

com a ajuda de várias edições raras publicadas antes 

do nascimento de Vivaldo, mas apenas tomaremos 

de um exemplar do: “SEGUE-ME”, pelo Espírito 

Emmanuel, de Chico Xavier, em sua 10ª. Edição, pela 

Editora O Clarim, de JANEIRO de 2006... 
 

   Embora, não sendo uma edição das mais antigas, 

de antes do atual nascimento de Vivaldo, que se deu 

em 1964, que pudesse nos dar uma precisão maior 

quanto a autenticidade cientifica do que estamos 

realizando, há de nos servir também como uma luva, 

já que esta obra nos remete um novo momento 

(matemático), da seguinte maneira: Mensagem # 1, 

pág. 35, e a Mensagem (final) # 84, pág. 203. 

________________ 
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   Dessa vez, vamos nos aproveitar 10ª. edição do 

livro: “SEGUE-ME”, de Emmanuel, por Chico Xavier, 

Editora O Clarim, do ano de 2006: 
 

  
 

   Nós vamos nos concentrar na Mensagem # 17, 

que nos remete para o seguinte esquema-chave 

que foi originalmente produzido por Mãos Sublimes 

do Plano Invisível:  
 

- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
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   Uma vez tendo nos conectado com a essência 

numérica desta Mensagem # 17, ALGUÉM DEVE 

PLANTAR, da pag. 67 a 68, vamos ver o que 

encontramos em termos de palavra-chave: veio... 

que naturalmente nos remete a imagem de alguém 

que está vindo de algum lugar e que haverá de 

VOLTAR para algum lugar, evidentemente que 

sugerindo a atual missão de São Luis IX, neste 

caso a plantação que pertence a Deus, segundo 

a narrativa do Apóstolo Paulo (em I Coríntios, 3:6), 

como colocado, em destaque, no frontispício da 

Mensagem # 17 de Emmanuel, pelo Chico... 

   Levemos então em consideração esta específica 

passagem de Paulo, dentro do contexto da narrativa 

de Emmanuel, e do simbolismo cristão: 

- Palavra: veio, levando apenas em consideração a 

ida, contando somente com as palavras inteiras 

dentro desta página (67), onde inicia a Mensagem 

# 17 de Emmanuel, pelo Chico: 8. 

- Palavra: veio, levando apenas em consideração a 

volta, contando somente com as palavras inteiras 

dentro desta página (67), onde inicia a Mensagem 

# 17 de Emmanuel, pelo Chico: 95. 

   Por nossa vez, façamos os devidos ajustes: 8 (ida) 

+ 9 (da volta) = 17... 

   Que nos direciona para o seguinte esquema: 

- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

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

   Num primeiro momento, caso não parássemos um 

pouco para refletir quanto aos esquemas-chaves 

que se encontram ocultos dentro da narrativa original 

do autor, etc..., poderíamos imaginar que esta 

narrativa (acima), que encontramos a partir dos dois 

(8 & 95) elementos que apareceram, não seria nada 

mais do que imaginação de nossa parte, porém a 

situação-chave surge com o poder dos fatos: 

- 5 (# isolado, do 95) + 67 (o # da página sob a 

nossa investigação!) + 17 (o # da Mensagem sob a 

nossa investigação!) = 89...  

   Ou seja, encontramos o mesmo elemento (89) de 

mais acima, do esquema anterior, agora definindo a 

situação-chave para esta Mensagem (17) & Página 

(67), quando: 8 + 9 = 17:  

- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 
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_____________ 

Um novo olhar para os mesmos fatos-

chaves da Decodificação Espírita, pela 

Obra de Emmanuel, por Chico Xavier: 

- Páginas: 67 + 68, ALGUÉM DEVE PLANTAR! = 

135. 

   Que, facilmente, poderemos deduzir da seguinte 

maneira: 

- 1 + 3 = 4: O exato mês (4) de abril do 

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

- 3 + 5 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte 

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

_____________ 
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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 cientifico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DE CHICO XAVIER                                    
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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Contra fatos, realmente não existe 

argumentos!! 

   Quanto mais se investe a favor da Decodificação, 

mesmo que de uma maneira muito simplória, como 

a que acabamos de realizar, sem um percentual 

muito elevado de elementos de comprovação 

numérica, literária & editorial, até porque a narrativa 

realizada por Emmanuel, pelo Chico Xavier, nesta 

10ª. edição do: , pela Editora O 

Clarim, é bastante breve, embora a grandeza moral 

de seu alcance em nossos corações, mais vamos 

vendo surgir da grandiosa Literatura Espírita uma 

incalculável quantidade de evidências e provas que 

se repetem a cada novo momento, deixando claro 

que a atual VOLTA de São Luis IX trata-se de uma 

orquestração do Mundo Espiritual Superior. 
 

 
 

Dr. Carlos Chagas (André Luiz) & Albert Einstein. 
 

   Como nos diria Emmanuel, pelo Chico: ALGUÉM 

DEVE PLANTAR ! 

André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 27 de julho de 2020) 
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   Nota do médium: Não temos dúvida de que outros 

elementos poderão ser encontrados a partir de uma nova 

investigação nesta mesma passagem de uma das mais 

lindas obras de Emmanuel, por Chico: “SEGUE-ME!...” 

(Editora O Clarim), atendendo ao princípio básico da 

Decodificação Espírita que sempre nos garante por 

situações-chaves muito fáceis de se compreender, 

sempre especializadas,  concordantes & universais, 

que existe, sim, uma Personalidade ocultada na Obra do 

Espiritismo, quanto na da Bíblia Sagrada (no Antigo 

& Novo Testamentos), que representam a vontade de 

em fazer com que a 

humanidade venha a se interessar e aceitar a realidade 

incontestável das Vidas Sucessivas, transformando-se 

para melhor, sendo esta particular Personalidade a do 

Espírito que habitou a roupagem fisiológica de São Luis 

de França, quanto a de tantas outras figuras do passado, 

que, desde tempos recuados da civilização, vem 

procurando passar para a Terra Material algo da lição 

imortal do Amor, de acordo o pensamento e os 

exemplos do Mestre dos Mestres, e segundo a sua 

própria resistência e capacidade espiritual, levando 

em consideração de que ele, São Luis IX, por exemplo, 

vem encarnando, reencarnado e desencarnado num 

plano de existência material bastante atrasado 

moralmente, embora as tecnologias cientificas venham 

aprimorando materialmente a própria condição de vida 

planetária. 

   Mais uma vez, muito obrigado a todos. 
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________________ 

 
 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

(esta foi “Múltipla” com João Evangelista),                               

e a de Allan Kardec. 
   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou, 

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

secreto da Bíblia. 



                    Livro # 125: “CONVERSANDO COM JESUS – VOL. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 148 

Ed. e-book: 
     2020 

   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 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO, 

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

do Espírito Santo. Descansará - diz o santo profeta Isaías - 

sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei 

tem 10 mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E 

este é o número em que está toda a multidão dos 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 124 

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 125 livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

(Os Sinais & Códigos Secretos de Deus no Espiritismo) que 

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor, 

esteja suficientemente capacitada para verter do Mais Alto, de um só 

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 
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científicas e religiosas que fazem parte tanto da obra original “SÃO 

LUIS IX”, quanto do seu Portfólio São Luis IX (“A Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”), sobre o tema da 

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em 

certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela), Maria 

Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane Amorim 

R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F. O. 

(Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que 

figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do 

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei 

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da História, 

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 
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aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

   Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão 

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa 

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo carinho no 

que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior para a Vida 

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe 

facial (vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) 

entre Vivaldo Filho e São Luis, como apresentado nas 

fotografias que ilustram esse livro-luz, quanto nos de Maria 

Isaura e Branca de Castela, Maria Francisca e Margarida de 

Provença, além das que constam em outras obras, como no 

caso da reencarnação atual de Santa Bárbara e Harriet 

Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como 

as de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22), 

como ficou evidente nos registros fotográficos 

(imagens/gravuras de época) de ontem quanto do hoje, 

podemos ficar tranqüilos em relação ao testemunho 

prosopográfico dos personagens em análise, tanto do 

passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística 

deverá levar em consideração outros tantos aspectos de 

natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

Matemática, como é nosso caso aqui!), configurando assim 

mais uma prova material, mesmo que circunstancial, 

e documental, particularmente em torno da 

“Reencarnação Programada da Família Real de 

França” do século XIII, assim como a do século XVII 
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– como apresentado de maneira consistente no livro: “A 

Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium 

Ranieri não somente foi a reencarnação de São Jerônimo, 

como também a de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS 

IX”, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão 

de 07/2020, em “CONVERSANDO COM JESUS – Vol. 1”. 
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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 TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                       

Com  
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_________________ 
  

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática, 
mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos 
os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o 

nosso próprio coração no conteúdo da obra original:  
 

“CONVERSANDO COM JESUS – Vol. 1”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
_________________ 

  

- 1ª. versão:  07/2020  
(arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!) 

 
_________________ 

 

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

& Canuto de Abreu 
 

    
 

   Neste trabalho memorável de pesquisa & 

mediunidade, comandado pela Falange do Espírito 

da Verdade, os nossos amigos espíritas, tanto quanto 

os aficionados pelas Revelações do Mundo Maior em 

torno do tema excitante da Reencarnação, estejam nas 

Academias do mundo ou a integrar o enorme 

contingente de irmãos que lidam com a Cultura e com o 

Saber, mesmo, apenas, e tão somente, por entre as 

quatro paredes dos movimentados Centros Espíritas da 

atualidade, encontrarão motivos de sobra para 
investigar e estudar, aprender e concluir, sobre o que 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20031109_rendu_photo.html
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está por Detrás do Véu de Isis, em relação aos 

incontáveis “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS 

deixados pelos Espíritos do Senhor para marcar a 

VOLTA, no solo da Pátria do Cruzeiro em pleno século 

XX, do glorioso Espírito de São Luis de França, que ao 

tempo de Allan Kardec foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, já que se 

somando às incontáveis evidencias matemáticas e 

outras tantas de natureza fotográfica estão diversas 

mensagens espirituais de alto valor científico, 
filosófico e religioso, que, com toda a certeza, haverão 

de iluminar os corações dos seres encarnados que 

amam, verdadeiramente, o Senhor da Vida e Lhe dedica, 

fielmente, a própria existência, pela Caridade Moral e 

pela Caridade Material. 
    

   Aqui, o estudioso bem intencionado e atento, 

observará que o mundo das forças físicas, quanto o 

Universo Ilimitado, vibra e se move por meio de 

“equações” muito bem estruturadas. 
    

   Pois, é a Inteligência Suprema do Pai Celestial 

construindo e reconstruindo o Espírito, no seu esforço 

perpétuo de crescimento e evolução. 
 

Irmã Rosália (Espírito) 
 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015) 

    

   Nota do médium: A Beata Irmã Rosália Rendu (1786-
1856), trata-se da reencarnação da Rainha Isabel de 
Aragão, considerada pela Igreja Católica como a Rainha 
Santa de Portugal, além de ter sido as reencarnações de 
Isabel da Hungria e a de Isabel de Portugal. 

 

   Poderemos apreciar a sua participação na Codificação 
Espírita, pela mensagem “A caridade material e a 
caridade moral”, Capítulo XIII, item 9, de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. 
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Santa Isabel de Aragão, ou simplesmente Veneranda, como ela é 
mais conhecida na Doutrina Espírita, trata-se do nosso segundo 

mais graduado Diretor Espiritual.  
    

   Este livro, o primeiro dos muitos que viriam a seguir 

versando sobre este mesmo tema, o da VOLTA do Rei 
Santo de França, foi inicialmente psicografado em 
outubro (10) 2013, percorrendo vários meses de recepção 
mediúnica e de pesquisa, quando, finalmente, em junho (6) 
de 2015 ele foi dado à publicidade (virtual) pela Internet, 
para o público em geral, sedo dividido em 3 Volumes 
(737 pág.) por recomendação de um companheiro espírita, 
visto que por ser uma obra muito extensa poderia se tornar 
cansativa para a leitura do espírita e espiritualista comum, 
segundo esse mesmo generoso irmão de crença espírita que 

nos orientou a dividi-lo. 
 

    Uma coleção imperdível, rica em revelações numéricas & 
literárias inéditas acerca de algumas das Vidas Sucessivas 
de São Luis IX, e que merece ser estudada com afinco. 

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR1TWkINkaeGNQ3pih17g7KhC29fTZPdiJ6OA-kazn6V6FguKttO5TzPBdA&h=AT10iTRvP6G4Vp-7niiJaTRF3NBg-FNFyyxsshV5vMCzA0WHQMnHG-KaCEfptXVom3wqGLN0D54C7pm1Jo9eWAkpSM2jWtzfPXKlzDbDljyZZU9b9SIITB3GW8EkDUztnGyRlFL24Slgl2TthT3IlKC8f-8JliEjE672pgSqTZikI3up0QCwghW4E6RShphA4-yr5ih-_zSXxBvpJ9Y3I8gixZgxQmaNFf4FNzgwaHMlJ7YhMRmRnz61JmfI5u__BXTUi3xymqQwlYoYBK_OBt2dwOyXj14xDNgFkxdBX7K4HuoL0KABkh-VZ-VsnnzDMb_6vAXuMERWE-IMEOjKLYyKR1kJAlNrNZCfKRSlj58X9T9eNi8xu12p4kYUhxB8zwORiUCILuPWYl1rzpeWGhOF-Ort0HEyf-PEa8CNucaRHq_4b3b3DQYxoCNJ2bgMHH2OAW3agv92HqTo1FOB24NKPdBmXCxa4jCC_ZOjyPKn4kyFBLG5Vg9TQjYyEYwp8pvDJs-8CHiJM6ZIDlZkE2Y2Udgb3gccnxtjCNXXkrIvlh_v1tECfRhs2CeCBFpDjp8BFaks7Ryl93L7MNGGeMd23awUG-QhUuuRXP-OlKxezQ-C6VAtgY_XKdMkctRUTGre
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 São Luis de França 
 

      Este precioso e rico trabalho sobre algumas das 

Vidas Sucessivas do Espírito de São Luis IX está 

disseminado em várias obras mediúnicas (virtuais) 

por nosso intermédio, configurando-se num serviço 

espiritual da mais elevada moral, pois os Espíritos da 

Vida Maior que nos dirigem as faculdades mediúnicas 

são os mesmos que orientaram os trabalhos gloriosos 

de Allan Kardec, na França do século XIX, quanto 

os do inesquecível médium Francisco Cândido 

Xavier, em Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas Gerais, 

no Brasil. 
    

   Realmente, não tenho como expressar a minha 

grande alegria e estupefação ao me deparar com 

estas informações em meados do mês de outubro 

(10) de 2013, visto que para mim tudo isto vinha do 

Mais Alto e de encontro direto ao meu próprio 

coração, que até então se detinha apenas e tão 

somente no acolhimento das mensagens cientificas, 

filosóficas e morais que já vinha do Mais Além, mas 

que de alguma maneira deixavam-me ansioso por 

‘um algo mais’ que eu não sabia precisar, quando 

então, para a minha surpresa, passei a receber dos 

meus Benfeitores Espirituais a sugestão de começar 

a psicografar algo que se referia a mim mesmo, ou 

antes, a muitas de minhas existências passadas, 

como se a partir daí eu fosse começar a desenvolver 

todo um novo esquema de trabalho psíquico acerca 

da minha reencarnação e que fatalmente haveria de 

envolver a atenção dos espíritas e espiritualistas 

pelas evidentes comprovações (matemáticas) a 
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respeito deste empolgante tema, ou seja, o da atual 

VOLTA de São Luis IX, eu mesmo!...  
 

   Para mim, desde então, tudo tem se transfigurado 

em indescritível deleite espiritual, já que em cada 

novo esforço de Decodificação do Espiritismo fico 

com a certeza de que Deus tem me dado muito mais 

bênçãos do que eu tenho merecido, e assim vou 

tentando fazer o meu melhor dentro do que tem me 

vindo dos Agentes da Luz.  

________________ 
 

   
 

No seu livro "VIDA PRETÉRITA E FUTURA", o conceituado 
psiquiatra, professor, e cientista indiano, Dr. Emendra N. Banerjee 

(PhD), apresenta um impressionante caso de reencarnação                 
comprovada onde uma única pessoa (Alan Lee) se lembra de ter 

vivido dezesseis (16) vidas passadas,                                                               
tudo muito bem documentado cientificamente. 

________________ 
 

Vivaldo P. S. Filho 
(o médium, a reencarnação de                                                     

São Luis de França) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

       
 

   Num trabalho psicográfico precioso e exaustivo, 

“SÃO LUIS IX – O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA 

CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: apresentado em TRÊS 

VOLUMES: 1 (296 pág.), 2 (206 pág.), e 3 (235 

pág.), que se prolongou pelo período aproximado de 

quinzes (15) meses consecutivos, quase que 

ininterruptos, pelo fato mesmo do nosso sensitivo 

encarnado ter se empenhado à sua tarefa até nas 

noites e nas madrugadas em que os Autores 

Espirituais lhe transmitia orientações, conselhos e 

instruções de elevado valor histórico, científico e 

moral à Luz do Consolador Prometido, quando o 

querido tarefeiro Vivaldo P. S. Filho descortinou 

para o Mundo dos mortais algumas das suas vidas 

passadas, amealhadas com informações precisas e 

mediante um acervo incontável de provas 

matemáticas (e imagens fotográficas!) somente 

acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas 

às ocorrências de natureza reencarnacionista, 

mediante uma lúcida, quão sólida, compreensão das 
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Obras de Allan Kardec & Francisco C. Xavier, por 

meio do estudo e da reflexão, da análise e da 

observação atenta de que todos nós, encarnados e 

desencarnados, nos movemos e nos manifestamos 

segundo a Vontade Suprema do Criador, de maneira 

invariavelmente Diversa e Múltipla. 

   A obra, magnânima por si só, com um total de 737 

páginas, fruto do labor de várias Entidades 

Luminosas da Vida Mais Alta, intercala conceitos 

científicos da Mecânica Reencarnatória com 

inúmeras mensagens carregadas ora de 

simplicidade, ora de eloqüência e ora de puro vigor 

Espiritual, todas encantadoras (de Allan Kardec, 

Cárita, Lady Di, Indira Gandhi, Lavoisier, Neio Lúcio, 

Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José Herculano 

Pires, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes, 

Veneranda, Maria Santíssima, Jesus Cristo, dentre 

outros Mensageiros Celestes), e impregnadas da 

palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso 

Senhor. 

   É certo que não temos aqui um romance histórico 

com episódios marcantes da vida passional dos seus 

principais personagens: Rei Luis IX de França, Rainha 

Branca de Castela, Rainha Margarida de Provença e 

Princesa Margarida de França, porém um compêndio 

verdadeiramente enciclopédico que traz em seu 

conjunto, pelo esforço das Magnânimas Entidades da 

Luz, o que podemos denominar, conceitualmente, 

de: “Os Arquivos Vivos da Monarquia 

Divina”, facultando aos amigos do solo planetário 

compreender, um tanto mais, que tanto na Terra 



                    Livro # 125: “CONVERSANDO COM JESUS – VOL. 1” – André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 

 168 

Ed. e-book: 
     2020 

quanto no Infinito Céu de Deus o destino da ALMA 

Imortal estará sempre atrelado às ocorrências de 

ordem moral, psíquica, cultural, comunitária e social, 

mediante a palavra sempre luminosa do Profeta de 

Nazaré, de que:  

HÁ VÁRIAS MORADAS                                                  

NA CASA DE DEUS. 

______________ 
 

   O amigo leitor encontrará aqui um conjunto 

impressionante de dados reencarnatórios por meio 

de precisos fatos e evidências numéricas, 

literárias & editoriais que aparecem de maneira 

conseqüente & universal, sempre lógicas e 

embasado no que existe de mais respeitável no 

mundo científico da Terra no que se refere ao tema 

da Reencarnação, a exemplo das magníficas obras 

dos conceituados pesquisadores: Dr. Hemendra 

Nath Banerjee (Índia), Dr. Ian Stevenson 

(U.S.A.), e do Prof. Dr. Hernani G. Andrade 

(Brasil), embora a sua/nossa base doutrinária esteja 

totalmente ajustada ao que foi produzido por Allan 

Kardec & Chico Xavier, quanto pela Bíblia Sagrada, 

cabendo a cada um tirar as suas conclusões após um 

estudo dedicado e atento no acervo que estamos 

apresentando, aliás, como recomenda a própria 

Doutrina dos Imortais.  

______________ 
  

Espírito André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015                                    

– Atualizado em: 13/08/2019. 
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   Nota do médium: Para uma compreensão total do 

assunto que os Espíritos Amigos nos apresentam, será 

imprescindível que o estudante de Espiritismo também 

se reporte ao nosso Livro # 5: "Reencarnação 

Programada & Múltipla na Obra “São Luis IX" (269 

pág.), assim como nos demais livros (virtuais) de nossa 

modesta lavra mediúnica. 
 

 
    

   Pois nunca será demais recordarmos das sábias 

advertências do Codificador do Espiritismo, para que 

antes que fizéssemos algum juízo de valor sobre 

determinado assunto ou alguma específica obra, que 

traga alguma nova revelação ou algum conceito novo, 

nos debruçássemos sobre o seu conteúdo de maneira 

profunda e respeitosa, para que não viéssemos a 

incorrer num grande atestado de ignorância pessoal e 

completo desrespeito ao bom senso científico.  
 

   E como bons espíritas que somos, ou pelo menos 

desejamos ser, precisamos ter cautela e atenção para 
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com as coisas graves da Vida Maior, tenham elas sido 

produzidas por nósou pelos demais companheiros do 

Espiritismo. 
 

   

                      André Luiz                                 Vivaldo P. S. Filho 

 

“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, cujas diversas partes 

foram tratadas separadamente, depois coligidas num corpo metódico, 

quando puderam ser reunidos materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma concepção sistemática 

individual, de um homem ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da concordância existente 

entre elas”. – Allan Kardec 

(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao 

estudo dos fluidos espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004).                                 
O destaque é nosso. 

OS ARQUIVOS (EM E-BOOKS) DOS TRÊS (3) VOLUMES 

ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: 

INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho: 
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus               

No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
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Leia, estude e divulgue as obras da                   

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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Como tem sido agradável para o nosso Espírito, 

observarmos como as irmãs e irmãos terrenos se 

entregam a leitura e ao estudo do que temos 

apresentado pelo nosso Vivaldo, realmente como se 

estivéssemos acompanhando a Evolução pessoal de 

cada um não somente pelo cérebro, mas antes de 

qualquer coisa pelo coração, que quando se reparte 

em mil pedaços, pela dor e pelo sofrimento, o seu dono 

deveria aproveitar a múltipla condição cardíaca para 

ofertar os pedaços a cada Criatura, suas irmãs e irmãos 

de progresso intelectual e moral. 

Bezerra (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 27 de julho de 2020) 

BY ANDRÉ LUIZ/A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS – 07/2020. 


