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Obra dedicada à , a filha amada de 

, que se encontra atualmente reencarnada no solo bem-

aventurado do Brasil, na terra da "força, do valor, e da coragem". 

___________________  
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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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________________ 

"Não olvides que as tuas atividades, 

fora do corpo denso, serão sempre a 
continuação daquilo que fazes por 

dentro de ti, obedecendo                         

ao próprio coração.” 
 

 

-  
 

(Emmanuel/Chico Xavier, "Mediunidade e Sintonia”, 

Cap. 13, pág. 67, Trabalho além da terra – 2ª. edição –               
Editora Cultura Espírita União, 1986. 

________________ 



                    Livro # 56: “MEMÓRIAS... – Vol. 2” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 
 

 4 

Ed. e-book: 
2017-21  
 

Os Diretores Espirituais                                                              
do Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

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

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

_______________________ 
 

PREFÁCIO – Pelo Médium Carlos A. Baccelli 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

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

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

obras de alto valor doutrinário sobre estes temas, com 

a primeira delas pela lavra mediúnica de Baccelli 

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

Quanto ao médium Dr. Carlos A. Baccelli, atualmente 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

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

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

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

(vivaldoespiritismo17.com.br) 

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

    

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

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

    

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

nascido e hoje vivendo em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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Memórias . Memórias . M 

Com Espíritos Amigos – Volume # 2 
 

Brígida da Suécia & Neio Lúcio 

Pelo Médium Vivaldo P. S. Filho                                                        

 

“Se não tivesse amor eu nada seria”                          

(São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios) 
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Carmem Miranda & Jerry Lewis. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“Memórias da Vida Eterna – Vol. 2”, foram 

capturadas em fontes diversas da Internet e em obras da literatura 
espiritualista. Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos 

autorais levarem em consideração que todo o nosso esforço aqui é, 
unicamente, de utilidade pública, por força da Caridade, por conta do 

sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também 

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

 

1a versão: 10/2017 by Vivaldo P. S. Filho 

2ª. VERSÃO REVISTA & AMPLIADA EM 09/2021. 

   Este Livro, que tem a bela Autoria Espiritual de Brígida 

da Suécia & Espíritos Amigos, vem complementar as 

obras anteriores da 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 foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 
Espírita de Paris”, orientando de mais perto os Serviços 
de Allan Kardec junto à Falange da Verdade.  
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM: 
 

   Segundo os dados (virtuais) que produzimos à época 

sobre esta específica obra (# 56), a sua publicação em 

nosso se deu no mês 10/2017, então 

temos o backup (original), deste Livro (56), que foi 

preservado em arquivo Word para uma possível 

conferência histórica e/ou doutrinária com data original 

de 10/2017, quando para o backup em PDF, existe em 

nosso acervo digital um também com a data de 

10/2017, que, claro, poderão virem a servir para uma 

conferência histórica e/ou doutrinária, caso seja do 

interesse de algum pesquisador. 
 

    
 

As capas: da 1ª. versão, de 10/2017 & da 2ª. versão, de 09/2021. 
 

   Aqui, vamos fazendo a sua Revisão & Ampliação, 

segundo este backup original de 10/2017!! 
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

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

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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



                    Livro # 56: “MEMÓRIAS... – Vol. 2” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 
 

 15 

Ed. e-book: 
2017-21  
 

conhecimento de gramática, apesar de sempre procurar 

fazer o melhor de minhas forças. 
 

 

   
 

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

 
    

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

_______________ 
    

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

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

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA                                                  

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

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

A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E PURA 

DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO 

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

INSERIDOS NA BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA 

ESPÍRITA DE ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. 

XAVIER, PARTICULARMENTE, MAS UMA 

RACIONALIDADE TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE 

SENSIBILIDADE E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, 

RELIGIÃO E RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS 

FERRAMENTAS IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA REENCARNAÇÃO 

PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, PELOS PROCESSOS 

NATURAIS DA LÓGICA E DA SABEDORIA, DO 

CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, SEMPRE FRUTOS DE 

UMA MENTALIDADE SADIA, DE UM CORAÇÃO PURO,                 

E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)                                   

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

cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um homem 

ou de um Espírito, mas produto de múltiplas 

observações, que tiram sua autoridade da 

concordância existente entre elas.” 

   

–  

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

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

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

Nova Ciência da “Numerologia Espírita”, se 

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

específica, da já conhecidíssima “Numerologia”, 

reconhecendo ele o caráter muito particular, quanto muito 

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, mesmo que 

temporária seja essa maldade, também tem como acessar as 

suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias pregressas, 

quando, neste caso particular, procuram devassar determinados 

conhecimentos arquivados e mantidos de maneira quase 

mecânica em determinadas regiões do nosso corpo caloso que 

tenhamos assimilado no tramite natural de nossa evolução 

intelectual, levando em consideração que muitas fraquezas 

morais e emocionais que aparentemente já foram esquecidas 

por nós também possam ser de seus interesses, imediatos ou 

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

apresentado pela Nova Ciência da “Numerologia 

Espírita”, segue apenas o ritmo natural da Evolução do 

Conhecimento, que está sempre sujeito a novas interpretações 

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

sem que haja a absoluta necessidade de lhe reformular os 

conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

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

 ___________ 

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

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 

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

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

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

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 
 

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

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

gota de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado 

ao longo de seu próprio caminho. 

– Emmanuel                                                  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                         

(Salvador/BA, 12 de março de 2014) 
 

Por mais confiável que seja a fonte de pesquisa, 

jamais poderá ser a única. 

Espírito Allan Kardec                                      

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

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

vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se 

desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os 

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

continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que                   

lhes diz respeito.” 

- Instrutor Druso 

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

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

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

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

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

comentário do benfeitor Druso é nosso). 

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

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

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 

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

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 

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

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

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

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

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 

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

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

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

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

LIBERDADE, COMO O PRÓPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 

DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTÂNCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

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

NO SEU FRONTISPÍCIO: 

... 

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

INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 

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

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 

DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

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

EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 

COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL: 

SEREMOS (REALMENTE!) FELIZES!!! 

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

 

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

e de generosidade que nos lecionou durante a minha atual 
existência, quando neste ano de 2017 completo 53 anos de idade. 
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                 Século XIII                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

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

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

 
 

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

nosso Lar sendo fotografada.                                                                                              

___________ 
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Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por 
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

 

Também o nosso carinho especial ao querido autor e mega Elvis-collector Erik 
Lorentzen (www.elvisfiles.no), pela mesma gentileza. 

 

O meu afetuoso abraço de agradecimento ao sempre amigo Arne Metzner 
(Norway), que durante anos consecutivos à frente do Flaming Star deu exemplos 

magnânimos de sua paixão e lealdade à Elvis Presley e aos seus fãs, que, mesmo na 
condição impressionante de “ateu”, tem nos demonstrado o que é ser um verdadeiro 

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

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

 

http://www.flamingstar.no/
http://www.elvisfiles.no/
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 _________________ 
 

O Espírito Dr. Inácio Ferreira Interpreta a 

“Numerologia Espírita” 

 

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

    

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira possível 

diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do Plano 

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o Espiritismo 

uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, não podemos nos 

esquecer de que Allan Kardec a conduziu também de 

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

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

com a devida adaptação para este Livro de Santa Brígida 

da Suécia com Espíritos Amigos. 
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______________ 
 

NOTA ESPECIAL DO MÉDIUM (Reprise): 
 

   Creio, que valha a pena a gente destacar o grande 

Serviço Espiritual que este inestimável Benfeitor da Vida 

Maior tem executado pelas faculdades psíquicas do Dr. 

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

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

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

de Deus: Francisco C. Xavier.  
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_____ _____ 

 

O Espírito Mentor de                     

Francisco C. Xavier                                         
(Atualmente reencarnado no interior do Estado de São Paulo) 
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Apresentação # 2 

______________ 

 

Muitas vezes, quando buscamos pela MEMÓRIA, 

atravessando as barreiras quase inexpugnáveis de 

nossas oscilantes correntes neuronais, somos 

surpreendidos por lembranças banhadas em 

sombras e dor, já que a cultura do ignorante 

homem terreno tem se baseado no assalto dos 

corações alheios, na maioria das vezes já 

devastados por inúmeras dificuldades de ordem 

moral e material, entretanto quando procuramos 

escapar da hediondez que promovemos no passado 

doentio, vamos nos liberando de todo o mal e 

singrando as luminosas Altitudes da consciência-

pacificada em Jesus Cristo.                                                               

Emmanuel (Reencarnado).                            

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
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_____________ 

Nota do médium em 22/09/2021: 

   Durante a Revisão & Ampliação desta Mensagem de 

Luz, eu fui verificado como o Espírito de Emmanuel, já 

reencarnado, tratava de me conduzir mediunicamente 

por meio de seu pensamento (também dando para mim 

condições de lhe ouvir as palavras mentais, enfim que 

somete eram parte de seu pensamento, sem que para 

isso ele articulasse os seus órgãos da fala-astral!!), 

quando fui verificando que o texto em revisão agora 

poderia ser ampliado e composto por outras palavras de 

seu vocabulário, mas que, por enquanto, poderia ser 

deixado de lado para compor um texto mais breve, mais 

sintético.   
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_____ _____ 

 

Ramiro Gama (Petrópolis, 27 de dezembro de 1898 — Rio de 

Janeiro, 20 de maio de 1981) foi um professor, jornalista, escritor, poeta, 

conferencista e espírita brasileiro. 

Ramiro Gama – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1898
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1981
https://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiritismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ramiro_Gama
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Apresentação # 3 

______________ 

 

Dia de graça e terna alegria, 

Se finda como lembrança de amor, 

Foi o Dia do Professor, 
Que nos envolveu o coração na 

sementeira da luz, 

Por benção de Deus,  
Ofertando sabedoria e paz a todos, 

Na Escola do Mundo, com Jesus! 
 

 

Espírito  
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 15 de outubro de 2017) 
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   Nota do médium: Carta Espiritual que foi 

dedicada à Professora S., residente no Estado de São 

Paulo. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 

espírita com 25 anos de tarefas na Seara de Jesus, 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.”                                                                                                                                                                                        

VIVALDO P. S. FILHO | mediunidade-e-jesus (vivaldoespiritismo17.com.br)  

 

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
https://www.vivaldoespiritismo17.com.br/bio
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Apresentação # 4 

______________ 

   VEJAM QUE COISA MAIS INTERESSANTE!...  

   EM NOSSO PRIMEIRO LIVRO DE ANDRÉ LUIZ, O 

LIVRO DE # 7, (DO MÊS DE AGOSTO DE 2015): O 

HÁLITO DIVINO, ELE, ESTE QUERIDO BENFEITOR 

ESPIRITUAL, JÁ NOS INFORMAVA QUE A BASE-

TRONCO DE TODA A VIDA HUMANA TERREA SE 

DERA NA REGIÃO ESCANDINÁVIA, ASSEGURANDO 

QUE ESTAVA INCORRETO, OU NECESSITANDO DE 

UMA ATUALIZAÇÃO, A INFORMAÇÃO ANTERIOR, A 

DE TER SIDO NA ÁFRICA!!! 

___________ 

Capítulo 15 

A CAPA... 

 

   Afinal de contas, temos vivido diariamente sob os 

“tecidos” sutis do Espírito desde a sua mais remota 

existência entre os protozoários escandinavos, de 

onde partira a célula-tronco ou a ameba primordial, 

pela qual se originaria o futuro ser que poderíamos 

denominar de o parente próximo do Espermatozóide 

divino (unicelular), que, por sua vez, receberia em 

sua intimidade as primeiras partículas genéticas do 

ovo-hominal (proto-forma elétrico-foto-sensora). 

_______________ 
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“Os estudiosos a apontam como a terra de origem de uma 

parte dos povos germânicos e 

dos Vikings.”                                                                                    
 https://pt.wikipedia.org/wiki/Escandin%C3%A1via  

_______________ 

   POIS BEM:  

NESTA QUINTA-FEIRA, DIA 19 DE OUTUBRO DE 

2017, FOI NOTICIADO PELO RESPEITADO 

JORNALISTA Ricardo Boechat NO "JORNAL DA 

BAND" (REDE BANDEIRANTES DE TELEVISÃO) QUE 

ARQUEÓLOGOS ACABAM DE DESCOBRIR 

IMPRESSIONANTES VESTÍGIOS DO QUE VEM A SER 

O MAIS ANTIGO ANCESTRAL DO HOMEM NA TERRA, 

EM ESCAVAÇÕES REALIZADAS NA 

ALEMANHA (EUROPA)... SEGUNDO DEDUZIMOS, 

PODENDO RETIRAR DO CONTINENTE AFRICANO O 

TÍTULO DE TRONCO DA HUMANIDADE. 

http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/ultimos-

videos/16335653/dentes-descobertos-na-alemanha-intrigam-

arqueologos.html  

_______________ 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_germ%C3%A2nicos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vikings
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escandin%C3%A1via
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/ultimos-videos/16335653/dentes-descobertos-na-alemanha-intrigam-arqueologos.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/ultimos-videos/16335653/dentes-descobertos-na-alemanha-intrigam-arqueologos.html
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/ultimos-videos/16335653/dentes-descobertos-na-alemanha-intrigam-arqueologos.html
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   FICA, AQUI, ESTA BREVE INFORMAÇÃO PARA A 

NOSSA REFLEXÃO SOBRE AS OCORRÊNCIAS DA 

MEDIUNIDADE. 

   

_________ 

   Seja como for, independentemente da minha 

modesta condição de ser o Revelador Psíquico da 

Informação, temos aqui uma antecipação mediúnica 

que merece a nossa atenta reflexão, visto que o 

Espírito nos conduziu por uma realidade científica 

que, por assim dizer, estava prestes a ocorrer no 

nosso plano terreno, não apenas dando-nos uma luz 

acerca dos fatos da mediunidade de antecipação, em 

si mesma, como fortalecendo a ideia de que estamos 

em constante aprendizado planetário.  

(Salvador/BA, 20 de outubro de 2017)
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PCIÊNCIA E SAÚDEP  -  

 

Descobertos dentes que podem reescrever a história da humanidade 

Arqueólogos alemães encontram dentes de primatas de 9,7 milhões de anos em 

antigo leito do rio Reno. Fósseis parecem pertencer a uma espécie que se acreditava 

ter surgido na África milhões de anos depois. 
 

Por Deutsche Welle 

19/10/2017 14h19  Atualizado 19/10/2017 16h10 

 

 

Dentes de primatas de 9,7 milhões de anos (Foto: Picture-alliance/dpa/Naturhistorischen Museum Mainz) 

Uma equipe de arqueólogos alemães descobriu um conjunto intrigante de 

dentes, de 9,7 milhões de anos de idade, num antigo leito do rio Reno, anunciou 

nesta semana o Museu de História Natural de Mainz, no oeste da Alemanha. 

Os dentes não parecem pertencer a nenhuma espécie descoberta na Europa 
ou na Ásia. Eles se assemelham mais àqueles pertencentes aos esqueletos 
hominoides de Lucy (Australopithecus Afarensis) e Ardi (Ardipithecus ramidus) 
– descobertos em escavações na Etiópia. 
 

No entanto, os dentes encontrados no vilarejo de Eppelsheim, a 40 quilômetros 
ao sul de Mainz, são pelo menos 4 milhões de anos mais velhos que os 
esqueletos africanos. De tão intrigados, os cientistas adiaram a publicação da 

descoberta por praticamente um ano. Uma equipe especializada realizará 
testes adicionais nos dentes. (...) 
 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/descobertos-dentes-que-podem-
reescrever-a-historia-da-humanidade.ghtml  

 
 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fciencia-e-saude%2Fnoticia%2Fdescobertos-dentes-que-podem-reescrever-a-historia-da-humanidade.ghtml%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Descobertos%20dentes%20que%20podem%20reescrever%20a%20hist%C3%B3ria%20da%20humanidade
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fciencia-e-saude%2Fnoticia%2Fdescobertos-dentes-que-podem-reescrever-a-historia-da-humanidade.ghtml%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar&text=Descobertos%20dentes%20que%20podem%20reescrever%20a%20hist%C3%B3ria%20da%20humanidade
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/descobertos-dentes-que-podem-reescrever-a-historia-da-humanidade.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/descobertos-dentes-que-podem-reescrever-a-historia-da-humanidade.ghtml
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_____________ 

Nota do médium em 22/09/2021: 

   Devo acrescentar que, pelo menos nesta minha atual 

encarnação, nada sei sobre Ciência, a não ser aquilo que 

tenho, muito singelamente, aprendido pelo Espiritismo, 

quanto por minha observação do que vou assistindo aqui 

e ali em filmes e documentários de TV, por exemplo, isso 

no decorrer dos anos.  
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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. Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll. 

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/Rock_and_roll
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
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Apresentação # 5 

______________ 

No Mundo do Amor...  

no Brasil do Século XXI – Parte II 

 
   Em Homenagem: A Walt Disney Company, que viria a se tornar a segunda 

maior empresa de mídia e entretenimento do mundo, é fundada por Walter E. 

Disney e Roy Oliver Disney, em 16/10/1923. 

 

 

SEMPRE QUE O MOMENTO FOR OPORTUNO, 

PAREMOS UM POUCO PARA PENSAR: 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Company
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_Elias_Disney
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_Elias_Disney
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roy_Oliver_Disney
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- NO IRMÃO QUE SOFRE PELA FALTA DE ALIMENTO 

E PELA NECESSIDADE DE UM RÉMEDIO QUE LHE 

ALIVIE A DOR NA DOENÇA, QUANTO A FOME. 
 

- NA PESSOA QUE CHORA E GEME NA SOLIDÃO E 

NO ESQUECIMENTO POR PARTE DAQUELES E 

DAQUELAS QUE LHE ABANDONARAM A                  

PRÓPRIA SORTE. 
 

- NAS CRIATURAS QUE VAGUEIAM PELA VIDA 

ESPERANDO DE NÓS NADA MAIS DO QUE UM 

SORRISO E UM ABRAÇO QUE LHES LEVANTE O 

MORAL, PARA QUE CONSIGAM SEGUIR UM PASSO 

ADIANTE NO MUNDO JÁ TÃO DESOLADO PELO 

EGOÍSMO DE MUITOS E MUITAS, E PELA LOUCURA 

DE OUTROS TANTOS E TANTAS. 
 

 

O AMOR É ASSIM MESMO, MINHA GENTE, POIS 

QUE VIVE MAIS PENSANDO NOS OUTROS DO QUE 

EM SI MESMO. 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 16 de outubro de 2017) 
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_____________ 

Nota do médium em 23/09/2021: 

   Para quem está chegado agora, iniciando os seus 

estudos e reflexões a partir do que nós estamos 

psicografando, sem um conhecimento mais dilatado da 

Literatura Espírita, com uma particular atenção para 

os Livros de Emmanuel & André Luiz, pelo Chico Xavier, 

poderá imaginar que o Espírito Elvis Presley estará sendo 

rigoroso demais com a gente em relação ao que vai por 

dentro do coração de cada um de nós, sem distinção, 

mas devemos lhe aceitar a palavra, visto que, na grande 

maioria, os habitantes do Planeta Terra ainda se mantém 

muito presos aos seus exclusivos interesses materiais, 

quase que totalmente esquecidos de que fazemos parte 

de uma só Humanidade, com isso, deixado de lado ou 

para (bem) mais tarde o serviço inadiável, e urgente, da 

Caridade, aliás, numa época como a atual, de plena 

pandemia por covid 19, não podemos ficar torcendo para 

que as coisas melhorem por fora de nós sem que, a rigor, 

não aproveitemos a oportunidade de nos melhorarmos 

por dentro de nós mesmos. 

 

   Não é verdade?!... 
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“A impressionante vida de Santa Brígida, Princesa da nobreza sueca, que 

pela graça de DEUS revelou um espírito brilhante, caridoso e repleto de 

compaixão. Suas virtudes admiráveis e os preciosos dons Divinos, lhe 

favoreceram a um permanente contato com o SENHOR e a VIRGEM MARIA, 

que a elegeram mensageira, tendo escrito onze livros com as Mensagens de 

JESUS, que são luzes incandescentes e transbordantes de amor, que 

efetivamente orientam e sugestionam todos os corações para a santidade e 

a eternidade feliz.” 

http://apostoladosagradoscoracoes.angelfire.com/index64.html 

http://apostoladosagradoscoracoes.angelfire.com/index64.html
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Apresentação # 6 

______________   

    
Uma Fênix... rasgando os céus  

do Brasil do Século XXI – Parte II 

Em Homenagem ao: 17 de outubro de 1979 – quando Madre Teresa de 

Calcutá é eleita para o Prêmio Nobel da Paz. 

 

 

As portas do nosso pequenino coração sempre 

deve estar abertas para qualquer fato inesperado da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Madre_Teresa_de_Calcut%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madre_Teresa_de_Calcut%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_da_Paz
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experiência humana, estejamos encarnados ou já 

no Além – somos também seres materiais, na Terra 

ou no Céu!... –, para que não venhamos a perder a 

sagrada oportunidade de sermos úteis às demais 

criaturas, sempre procurando com humildade e 

paciência oferecer a gota de afeto e de carinho a 

todos e todas que se esgotam de sofrimento em 

suas reencarnações – voltamos a lembrar que há 

reencarnações na Vida Maior, pois a Vida não 

começa na atrasada Terra como não se define em 

sua insignificante Região espacial!... –, obedecendo 

ao preceito de Jesus que nos manda cuidar dos 

outros da mesma maneira que gostaríamos que os 

outros cuidassem de nós, afinal, meus filhos e 

filhas, somos carentes do amor e do cuidado 

uns dos outros!... 

Que mais eu poderia falar aos meus irmãos e irmãs 

terrenos, senão que amem, amem largamente, 

como se a vida humana fosse uma só morada 

celestial, onde houvesse apenas uma só Família!... 

A dos Filhos de Deus. 

 

Espírito Brígida da Suécia 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 17 de outubro de 2017) 
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   Nota do médium: Ela afirma que esta sua Mensagem 

foi em lembrança de minhas faculdades de clarividência, 

clariaudiência, e de efeitos físicos, que muitas vezes me 

dão condições de abarcar o campo mental da Terra 

inteira. 

   Percebo que ela não é nada modesta, pelo contrário 

(risos), quando a coisa diz respeito aos fatos da Vida 

Espiritual ela demonstra ser muito perspicaz e vivamente 

entusiasmada.  

   Segundo a própria Santa Brígida nos orienta: ”Prefiro 

deixar a modéstia doentia para os Espíritos atrasados, 

que são drasticamente econômicos na maneira de ver e 

sentir as coisas deslumbrantes da Vida Com Deus.” 

________________________ 

   

                               Livro # 1                                  Livro # 3        

   De minha modesta parte, eu tenho procurado seguir 

por um caminho mediúnico traçado por uma linha 

substancialmente Evangélica, e é claro não poderia ser 

diferente disto quando todos sabemos da nossa enorme 
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responsabilidade em termos de conectar os Serviços da 

Mediunidade com a gloriosa Mensagem do Divino Mestre 

Jesus, como o fizeram Allan Kardec & Chico Xavier, 

primordialmente estes dois, que se trata de um único 

Espírito, embora duas Almas distintas, e com este 

pensamento, dentro do possível, vamos procurando 

revelar boa parte de nossas visões clarividentes, e outras 

tantas manifestações do Mundo Espiritual por nossas 

diversificadas faculdades psíquicas, como acabou de 

dizer a venerável Entidade Santa Brígida da Suécia: sem 

qualquer conflito de consciência, pois se eu ficasse 

no infantil aguardo que outros interessados viessem me 

estudar as possibilidades hiperfísicas é bem provável que 

eu viesse a desencarnar sem ter lançado sequer um 

único Livro (e-book) em nosso modesto Site Espírita 

(risos), visto que quase ninguém na Doutrina, pelo 

menos nos tempos atuais, está disposto a realizar tal 

façanha, excessivamente interessados em suas próprias 

produções literárias, infelizmente deixando de lado a 

sadia e necessária investigação que deve ser realizada 

sobre a vida mental dos variados médiuns de 

diversificadas capacidades psíquicas que, a rigor, estão 

espalhados pelo nosso Brasil afora, o que pode vir a 

causar o estrangulamento de uma Ciência-Espiritual, 

como é o nosso caso. 
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   Em qualquer situação, sempre será interessante que 

os médiuns, iniciantes ou não, procurem se observar e 

buscar na Literatura Espírita, ou correlata, a resposta 

para as suas grandes dúvidas e quem sabe até mesmo o 

desenvolvimento de muitas questões espirituais que 

naturalmente carecem de uma nova e mais ampla visão, 

até mesmo porque a Mediunidade, indiscutivelmente 

consagrada em Allan Kardec & Chico Xavier, está ainda 

por ser totalmente estudada, quando na verdade, pelo 

menos em tese, isso só deverá ocorrer por nós quando 

já estivermos na condição de Espíritos Puros, creio, ou 

transitando Bem Mais Além!...  

___________ 

  

   Segundo o conceito de Eternidade e Imortalidade, é 

racional pensarmos que teremos sempre o que Estudar 

e Descobrir. 
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   Continuemos todos e todas no bom-combate, amando 

e nos instruído, como diria o inesquecível Codificador do 

Espiritismo.  
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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O PREFÁCIO DA Mentora 

______________   

“Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha 

será exaltado.” 

– Jesus (Lucas 14:11)                                                                                

(“BÍLIA SAGRADA”, pela tradução para o português por João Ferreira                     

de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil , p. 84, 2ª. Edição: 1993,                                    

da impressão de 1999) 

   ______________ 

   Pelo menos por enquanto, as nossas MEMÓRIAS 

tem sido envolvidas por um turbilhão imenso de 

perturbação e loucura, deixando a descoberto para 

cada um de nó, que estamos em luta constante 

pela nossa Elevação Espiritual, o quanto ainda 

precisamos de nos afinar com as lúcidas e claras 

mensagens mediúnicas da Terceira Revelação, que 

há de nos socorrer do passado geralmente muito 

tenebroso, e nem sempre tão distante como nós 

imaginamos, Elevando-nos o próprio Espírito para as 

Culminâncias da Vida Feliz com o Cristo de Deus, 

fazendo com que possamos participar ativamente da 

construção de mundos perfeitos, por dentro de nós e 

por fora de nós todos e todas, já que todos e todas 

somos, de alguma maneira,  particularizado o caso, 

convocados pela sublime Lei do Amor a nos doar 
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sempre em forma de simpatia e lealdade, respeito e 

consideração, amizade e devotamento, obedecendo 

aos desejos do Criador em relação à toda a Sua 

Criação!... 

   Enfim, o momento de enfretamento diante da 

nossa própria personalidade atrasada, falado em 

termos gerais, sim, porque não há dúvidas de que 

cada um ou cada uma apresenta características 

individuais de estágio evolutivo, sempre foi, é, e será 

o momento atual, para que não percamos o bonde 

generoso das oportunidades que o Senhor da Vida 

nos concede para que, sem detença, nos libertemos 

de todo o mal. 

   Aqui, vamos ter mais algumas pérolas de luz, em 

forma de mensagens esclarecedoras, que são doadas 

ao nosso coração como esperança permanente dos 

Espíritos de Luz em nosso avanço moral!... 

 

   Que Deus seja louvado.   

 (Espírito)                                                

Vivaldo P. S. Filho (médium)                             

(Salvador/BA, 22 de outubro de 2017) 
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   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

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

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

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

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

trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha Santa de 

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

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

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

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

Venerável Santa Isabel, na história da cristandade se tornou célebre 

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

rosas.  

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

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

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

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

_______________________ 

   

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

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

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

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

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

   Depois do Espírito Francisco C. Xavier (que foi a 

reencarnação de Allan Kardec), a grande Entidade 

Espiritual Veneranda é o nosso mais graduado Guia 

Espiritual, no que me deixa o coração carregado de 

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

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

sempre me traz tranquilidade e segurança no trato com 

as minhas faculdades psíquicas, sem contar que ela, 

sempre que possível e necessário, me dá luzes acerca de 

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

humana. 

   Ela é uma inestimável Benfeitora da Vida Maior. 
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PRIMEIRA PARTE 

dos

__________
 

  

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

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

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Abraham Lincoln  

 

Abraham Lincoln (Hodgenville, 12 de fevereiro de 1809 — Washington, D.C., 15 de abril 

de 1865) foi um político norte-americano. 16° presidente dos Estados Unidos, posto que 

ocupou de 4 de março de1861 até seu assassinato em 15 de abril de 1865, Lincoln liderou 

o país de forma bem-sucedida durante sua maior crise interna, a Guerra Civil Americana, 

preservando a União e abolindo a escravidão, fortalecendo o governo nacional e 

modernizando a economia. Criado em uma família carente na fronteira oeste, Lincoln foi 

autodidata, se tornou um advogado, líder do Partido Whig, deputado estadual de Illinois 

durante os anos de 1830, e membro da Câmara dos Representantes por um mandato 

durante a década de 1840. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln  
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CAPÍTULO # 1 

___________________________ 

 

Busquemos a Paz 
   Todas as vezes que nos colocarmos de pé, ao sair 

da cama pela manhã, deveríamos fazer uma prece na 

intenção especial da PAZ na Terra, priorizando em 

nossa petição à Jesus Cristo que todas as pessoas, a 

começar de nós mesmos, se ajuizassem mais, não 

apenas em termos de lucidez intelectual, que, 

embora seja também uma benção de Deus sobre a 

vida do Espírito, não passa de pura ilusão ao nosso 

orgulho, mas, principalmente, no que concerne ao 
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coração de todas as pessoas, estejam encarnadas ou 

desencarnadas, pois somente pelas portas do Amor 

sincero e devotado de uns pelos outros e/ou outras 

é que vamos finalmente encontrar a paz tão sonhada 

pelos povos terreno, não nos esquecendo que para 

que isso, realmente, venha a se tornar realidade de 

alguma maneira precisaremos soar os sinos de 

nossas almas, que possam nos retirar das reflexões 

inertes, e sem valor, para as culminâncias do 

Sentimento real e apaixonante!... 

   Amigos e amigas!..., não pensem que foi ao acaso 

que o Cristo apenas nos deu o primeiro e o segundo 

mandamentos, no: AMAR A DEUS SOBRE TODAS 

AS COISAS E AO NOSSO PRÓXIMO COMO A NÓS 

MESMOS, tocando apenas na excelência do 

sentimento para que viéssemos a descobrir, por Ele 

e com Ele, que somente vivendo o amor perfeito 

entre nós e Deus e nós e os nossos irmãos e/ou irmãs 

de experiência humana haveríamos de encontrar a 

verdadeira PAZ!... 

   Para sermos felizes, desde hoje, precisamos buscar 

a paz nas culminâncias do coração bem-resolvido, 

entre ele e mundo inteiro, deixando para trás o 

egoísmo que mata, e fazendo surgir em nós o amor 

que nos faz viver e nos libertará de todo o atraso, 

para sempre. 

Abraham Lincoln                                
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 18 de outubro de 2017) 
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   Nota do médium: Segundo entendemos, vivemos 

numa orbita sentimental, onde o cérebro, se é que ele 

realmente existe, dá lugar ao coração. 

   O tema é polêmico, mas muito interessante, visto que 

se formos parar para “pensar” direitinho, todas as 

religiões que conhecemos apregoam o amor e não a 

inteligência como o ponto fundamental de uma vida 

pacificada. 

   O homem é pacífico não por ser essencialmente 

alguém inteligente, mas por ser realmente uma pessoa 

amorosa e gentil, afetuosa e caridosa. 

 

   Então, fazendo um trocadilho com Kardec, em relação 

à questão # 1 de O Livro dos Espíritos, e já pedindo 

desculpas aos Espíritos Superiores pela ousadia de nossa 

parte (risos), podemos assim dizer: “Deus é o AMOR 

supremo, causa primária de todas as coisas.” 

   A mente não poderia ter outro nome? 

   Por exemplo: coração! 
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  Os amantes dos filmes e seriados de TV mais antigos, 

me refiro a estes por já terem se tornado épicos e mais 

envolventes emocionalmente, sem os excessos de 

violência, infelizmente, como os de hoje em dia, já 

devem estar acostumados a ver que seres de outros 

planetas tem uma fisiologia diferente da dos seres 

terrenos, pelo menos aqueles que não se encontram no 

mesmo padrão humano como conhecemos por aqui, e 

por isso mesmo podemos deduzir que a ficção cientifica 

da cinematografia e da televisão, por exemplo, vem 

fazendo a sua parte no campo da imaginação, como se 

“estivesse nos antecipando o futuro” – André Luiz, 

por Chico Xavier –, aqui mesmo na Terra ou em outros 

Planetas, naturalmente que também nos sugerindo a 
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proposta oferecida acima pelo nosso bondoso e sábio 

Benfeitor Abraham Lincoln. 

   Que Jesus o ilumine. 
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Lady Dy 

 

Diana Frances Spencer (Sandringham, 1 de julho de 1961 — Paris, 31 de 

agosto de 1997), apelidada de "Lady Di", foi uma aristocrata, filantropa e a 

primeira esposa de Carlos, Príncipe de Gales, filho mais velho e herdeiro 

aparente de Isabel II do Reino Unido. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diana,_Princesa_de_Gales  
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CAPÍTULO # 2 

___________________________ 

 

Façamos Algo 
   Não basta apenas termos boa vontade para realizar 

a façanha de realizar o bem pelo mundo, acima de 

tudo temos de ter fé, plena confiança nos Poderes 

Divinos para que a nossa tarefa possa vir a ser 

realizada com esforço e verdadeira lealdade em 

benefício de todos, pois nos tempos atuais temos 

visto muitas Entidades Elevadas se darem muito mal 

na sua atual reencarnação por terem se esquecido de 
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orar, e orar muito, pedindo a Deus para que não 

venham a cair em novas tentações, todos acometidos 

pelo desejo terrível de “se dar bem” nos negócios 

humanos, sem considerarem, pelo menos em linhas 

gerais, que o maior Empreendimento que possamos 

vir a realizar na Terra será a da busca constante pela 

nossa Elevação Espiritual, e olha que estou me 

referindo aos Agentes Espirituais algo melhores 

adestrados na tarefa de soerguer o mundo material, 

isto por já terem vencido grandes tarefas morais em 

outras encarnações anteriores!... 

   Não podemos dar tréguas à preguiça ou a má 

vontade para com as coisas do Mais Alto, correndo o 

risco de voltarmos para o Grande Lar da Eternidade 

muito chorosos e envergonhados, por não termos 

sido suficientemente fortes e corajosos para FAZER 

ALGO verdadeiramente bom não somente por nós, 

mas por toda a vida da Terra Material, espelhando-

nos nos grandes mártires e heróis do passado, que 

naturalmente poderão ter sido qualquer um de nós 

em vidas passadas, especialmente quando já temos 

alguma luz sobre a sobrevivência da ALMA após a 

morte do corpo perecível, na lembrança de que o 

homem terreno já está suficientemente ciente de 

que, sim, há Vida depois desta vida!... 

   Que Deus nos guarde e nos abençoe a todos. 

Lady Di                                             
Vivaldo P. S. Filho (médium)                        

(Salvador/BA, 19 de outubro de 2017)  
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   Nota do médium: Esta graciosa Entidade da Luz, tem 

me Auxiliado na mediunidade desde o ano de 2013, 

quando passei a receber as primeiras páginas do nosso 

Livro: “SÃO LUIS IX” (EM 3 VOLUMES), o que 

naturalmente me encheu o coração de profunda alegria, 

pois a sua vida na Terra sempre me cativara, embora 

quase nada eu soubesse sobre particularidades de sua 

última encarnação entre nós, a não ser que o havia sido 

divulgado pela imprensa. 

   Ela é um Espírito bastante jovial, ativo, e muito 

perceptivo, pois só em olhar para mim dá a entender que 

descortinou, de um só lance, a minha pobre alma por 

inteira. 

   Ela é divertida, agora mesmo, enquanto eu escrevo 

esta breve nota, ela me faz sentir cócegas, se colocando 

quase sobre o meu corpo, deixando-me claro que tem 

um envolvente bom-humor, e que realmente se encontra 

viva (em Espírito) e carregada de entusiasmo... 
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   Atualmente, a querida Lady Di está reencarnada na 

Inglaterra, e segundo eu pude visualizar em seu corpo 

espiritual, tendo a sua confirmação posterior, ela, por 

prova escolhida por ela mesma, traz em sua genética 

física a predisposição para desenvolver um câncer na 

mama esquerda. 

   Que Oxalá a proteja e ilumine. 
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Marechal Deodoro da Fonseca 

 

   Manuel Deodoro da Fonseca[1] (Alagoas da Lagoa do Sul,[2] 5 de 

agosto de 1827 — Barra Mansa, 23 de agosto de 1892) foi 

um militar, político brasileiro, proclamador da República e o primeiro presidente 

do Brasil.[3] 

O Governo de Deodoro foi marcado pelo esforço da implantação de um regime 

de Estado Republicano. 
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CAPÍTULO # 3 

___________________________ 

 

Gente Brasileira 
   A mão que ajuda, se não tiver um controle decidido 

por parte do indivíduo, esquecendo-se de continuar 

na vida orando e vigiando a todo momento, poderá 

ser a mesma que virá a atingir o coração de alguém 

com o punhal da agressividade, seja numa ação 

mental e/ou emotiva, mas que em ambas as 

situações assume a bestialidade da maldade, pois 

não podemos nos esquecer que o Mundo Material (a 

5ª. Esfera Espiritual da Terra) é sempre, ou pelo 

menos por um bom tempo a nossa frete, um terreno 
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bastante movediço ao qual somos trazidos pela 

reencarnação para aprender com a experiência 

humana como nos frear os próprios impulsos 

inferiores, mesmo que sugestionados “de fora para 

dentro” de nós, oferecendo-nos resistência diante de 

todas as artimanhas das trevas, que sempre estão a 

espreitar os Espíritos dos que para a Terra vieram em 

busca de provas ou expiações.  

   A nossa gente brasileira – atualmente me encontro 

reencarnado no Brasil! –, que são gente de bem, pelo 

menos em sua grande maioria, sempre estando em 

busca de alguma oportunidade para fazer o 

bem, mesmo que seja uma pequenina articulação do 

seu caráter apaixonado e romântico (risos), está se 

sobressaltando a todo e cada instante diante das 

ocorrências políticas e/ou econômicas, que, por 

displicência, tem lhe tomado quase por inteiro o 

interesse de observar a vida por outros aspectos que 

não seja o da corrupção e o da falta de zelo dos 

nossos governantes, pelo justo e necessário 

aperfeiçoamento das leis e da santa Assistência 

Sociais, e por esta razão estamos, aqui, de volta 

pedindo a cada um de vocês que lutem, sim, mas que 

lutem pela Caridade, deixando para trás todo o 

sentimento de discórdia e vingança, que só nos 

atrasa a vida, e perverte o coração!... 

Deodoro da Fonseca                       
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 19 de outubro de 2017)  
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_____________ 

Nota do médium em 24/09/2021: 

   Aqui, vemos este querido Benfeitor, que já se encontra 

reencarnado no seio do Brasil como um grande e amado 

político, procurando nos trazer à mente a necessidade de 

que deixemos um pouco de lado as questões puramente 

políticas e policiais, quanto econômicas, por mais 

meritórias e horadas que elas sejam para o nosso 

entendimento e convívio comunitário, para nos focar na 

doce comunhão e atuação na atividade caridosa, com 

Jesus, sim, pois que, como cristãos e espíritas que 

somos, devemos atuar mais nos gestos de bondade que 

urge façamos em benefício dos que estão, agora, neste 

exato momento, pedido por um prato de alimento, por 

um remédio, por um cobertor, um agasalho, ou por um 

teto para viver!!..., se bem que, a longo prazo, estes 

também deverão ser o meio pelo qual as Sociedades 

Humanas haverão de se colocar à disposição pelo bem 

geral... 

   Pensemos nisso.  
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Winston Churchill 

 

Winston Leonard Spencer-Churchill (Woodstock, 30 de novembro de 1874 — Londres,24 de 

janeiro de 1965) foi um político conservador e estadista britânico, famoso principalmente por 

sua atuação como primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial.  Ele 

foi primeiro-ministro britânico por duas vezes (1940-45 e 1951-55). Orador e estadista notável, 

ele também foi oficial no Exército Britânico, historiador, escritor e artista. Ele é o único primeiro-

ministro britânico a ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura e a cidadania honorária dos 

Estados Unidos. 
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CAPÍTULO # 4 

___________________________ 

 
 

FOX PHOTOS/GETTY IMAGES 

Winston Churchill arrives for his daughter’s wedding in 1935. 

Gente do Bem 
   Não há como colocarmos em dúvida as palavras do 

grande Marechal!... Definitivamente, a nação 

brasileira nasceu para comandar o grande coração 

do mundo, tamanho o deposito de generosidade que 

traz em seu seio, embora precisemos ter em mente 

que somente por uma afiliação mais estreita com as 

Sagradas Escrituras que conseguirá caminhar com 
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mais segurança nesta nova fase da Vida Mundial, pois 

que todos e todas serão chamados a se posicionar 

contra ou a favor de iniciativas completamente 

desrespeitosas em relação à Mensagem triunfante de 

Nosso Senhor Jesus de Nazaré, quando veremos 

homens e mulheres, aparentemente honrados, 

transpirarem para incutir nas mentes e nos corações 

das mulheres e dos homens brasileiros a satânica 

ideia “da morte como recompensa do crime 

hediondo”, quando sequer imaginam, estes e estas, 

que hedionda será a sua recompensa por parte da Lei 

do Amor de Deus que nos manda ter piedade e 

compaixão para com todos e todas que caem na 

criminalidade, visto que qualquer um de nós 

poderemos nos deixar escapar das mãos seguras da 

Justiça e, por um lapso de nossa inocência, ou por 

conta de nossa tremenda ignorância, cairmos na 

tentação do crime, seja ele qual for!!... 

   Qual de nós já possui o privilégio, ou a estima 

diante de Deus, para nos consagrar à personalidade 

com a auréola da perfeição?!... 

   Tomem muito cuidado, meus amados irmãos e 

irmãs planetários, pois que a mensagem destrutiva 

da maldade poderá estar apenas se insinuando, em 

vias de se estabelecer na trajetória do pacífico e 

sentimental povo brasileiro.  

Winston Churchill              
Vivaldo P. S. Filho (medium)                   

(Salvador/BA, 19 de outubro de 2017) 
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   Nota do médium: Embora, eu sequer estivesse 

imaginando o que este grande Benfeitor da Vida Maior 

estivesse por me ditar nesta sua Carta Mediúnica, por 

assim dizer, me pegado de surpresa, sempre eu venho 

observando a maneira pela qual determinados âncoras 

de programas policiais e jornalísticos do nosso país vem 

dando “entusiasmados exemplos” de pena de morte 

como ocorrem em outras nações do mundo. 

 

   Pelo visto, ele, aqui, vem trazer o clamor real de 

Jesus, que sempre nos recomenda em sua ‘Boa Nova’ a 

pacificação dos corações humanos, pelo perdão e pela 

tolerância de uns para com os outros, afirmando que 

antes de tudo precisamos Educar os corações humanos, 

da Terra quanto do Além-Túmulo.  
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   Segundo eu tomei conhecimento ainda no dia de hoje, 

este grande Espírito, o de Churchill, está atualmente 

reencarnado no Brasil na condição de honrado Senador 

da República!!... – Nota do médium em 24/09/2021: 

também sendo um ardoroso integrante da CPI da Covid-

19.   
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Charles de Gaulle  

 

 

Charles André Joseph Marie de Gaulle (Lille, 22 de 

novembro de 1890 – Colombey-les-Deux-Églises, 9 de novembro de 1970) foi 

um general, político e estadista francês que liderou as Forças Francesas 

Livres durante a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde fundou a Quinta República 

Francesa em 1958 e foi seu primeiro Presidente, de 1959 a 1969. 
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CAPÍTULO # 5 

___________________________ 

 

Com Vistas ao Futuro 
   Os valorosos Espíritos de Deus estão olhando para 

a Terra e direcionando as suas preces e rogativas ao 

Senhor para que Ele, na sua boníssima perfeição, 

possa conservar nos corações humanos a certeza de 

UM FUTURO MELHOR, com vistas à solução dos 

grandes e graves problemas morais que hoje vemos 

envolver os espíritos dos seres encarnados na 

experiência planetária, não somente porque a aflição 

dos nossos irmãos e irmãs terrenos nos causa dor e 

sofrimento, pois fazemos parte de uma única família 

universal, que se irmana pela Paternidade Divina, 
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mas porque também sabemos o quanto isto pode ser 

prejudicial às nossas próprias vidas, pois mais cedo 

ou mais tarde muitos de nós deveremos voltar aos 

palcos da experiência humana para executar tarefas 

que dizem respeito ao crescimento moral e material 

das sociedades, mesmo que as nossas respectivas 

missões estejam mais detidamente associadas à 

criação e ao cuidado de pequenos e indefesos 

animais, ao cultivo de plantas e flores, ou no serviço 

braçal de alguma construção, e não necessariamente 

na condução de populações e na administração de 

grandes governos e empresas, fundações e/ou 

universidades, pois devemos ressaltar aqui que Deus 

dedica valiosas oferendas de paz e luz do Lado de Cá 

da Vida aos Espíritos que conseguiram vencer a sua 

vaidade e o seu doentio orgulho quando na Terra 

exemplificaram a lição imortal da simplicidade e da 

humildade diante do mundo material, que sempre 

está à cata dos corações desprevenidos para lançar 

sobre estes e estas os seus fluidos pestilentos e a sua 

sanha por almas que se afinam com a louca paixão 

do ouro, e da pompa, por exemplo. 

   Vamos à luta, meus queridos amigos e amigas!  

   Desfilemos diante de Deus com a alma lavada, por 

estarmos obedecendo a sua Lei Magnânima do 

Progresso. 

Charles de Gaulle                        
Vivaldo P. S. Filho (médium)                      

(Salvador/BA, 19 de outubro de 2017) 
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   Nota do médium: Este bondoso Amigo Espiritual se 

apresentou à nossa vidência mediúnica usando o seu 

antigo uniforme do valoroso exército francês ao tempo 

da Segunda Guerra Mundial, dando-nos a informação de 

que, hoje, ele executa tarefas de comando em Serviços 

de Inteligência em ações do Mundo Maior contra 

organizações da maldade que atuam Entre a Terra e o 

Céu, segundo ele, que se utilizam de artifícios 

tecnológicos avançados para capturarem Espíritos que 

deixam o corpo pela desencarnação ou mesmo que 

estejam ainda encarnados, principalmente que sejam ou 

tenham sido pessoas de grande conhecimento e cultura 

na área da Ciência Humana, fazendo destes e destas os 

seus prisioneiros e naturalmente tirando deles e delas, 

por meio de convites tentadores ou por pressão, o maior 

percentual possível de conhecimento que possam lhes 

levar ao sucesso da empreitada terrível e infeliz. 

 

   A Vida Espiritual nos traz enormes surpresas. 
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_____________ 

Nota do médium em 24/09/2021: 

   Verificamos aqui, que essa sua Mensagem permanece 

atualíssima, ainda mais quando, de minha parte, pude 

assistir a um vídeo, pelo Youtube, onde um dos grandes 

e devotados amigos de Chico Xavier, o Sr. Geraldinho 

L. Neto, traz a informação, ou a revelação, de que existe 

no Espaço que envolve nosso Planeta Terra, uma Nave 

Espacial do Plano Superior que tem o tamanho, ou quase 

isso, da nossa lua, que demanda esforços de Proteção 

contra invasores de outros orbes... 
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Juscelino Kubitschek 

 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, também conhecido 

como JK GCTE • GCBTO • GColIH (Diamantina, 12 de 

setembro de 1902 — Resende, 22 de agosto de 1976), foi um médico, oficial da 

Polícia Militar Mineira e político brasileiro, que ocupou a Presidência da 

República entre 1956 e 1961. 
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CAPÍTULO # 6 

___________________________ 

 

Envolvimento 
   Que os espíritas valorosos nunca deixem de 

fomentar a doce Caridade em todas as suas 

manifestações, confiando que Jesus Cristo, O Mestre 

Sem-Detença, estará sempre lhes proporcionando 

saúde e alegria, paz e felicidade, visto que, pela 

própria façanha de servir e de socorrer, auxiliar e de 

conduzir pessoas, muitas vezes necessitadas de 
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tudo, estarão naturalmente de predispondo a receber 

as dádivas divinas, que não nos esgotam, muito 

distante disto, mas que estão sempre a nos favorecer 

com mais força e com mais coragem, mais fé e mais 

esperança naquele que sempre nos Fortalece do Mais 

Alto, retirando-nos da louca sensação de 

solidão, pois que o egoísmo faz isto mesmo, nos 

deixa vazios por dentro, embora a aparente leve 

sensação de tranqüilidade material por fora, criando 

em nós pela sua Bondade Perfeita a augusta certeza 

de que estamos fazendo o Bem por todos... 

   E com esta confiança, meus filhos e filhas do 

coração, amantes do Bem Maior, seguiremos serenos 

na direção do Infinito, envolvidos naquele amor real 

que sempre nos Eleva a Alma e nos projeta para as 

dimensões da verdadeira Comunhão com Deus!  

 

Juscelino Kubitscheck                  
Vivaldo P. S. Filho (médium)                   

(Salvador/BA, 21 de outubro de 2017) 
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   Nota do médium: Durante esta psicografia, eu pude 

notar que o seu Espírito se posicionara a minha direita, 

agindo em ressonância com os pensamentos que já 

haviam sido passados para a minha corrente 

mediúnica, fazendo ele levemente as correções devidas 

em determinadas passagens que eu, por algum motivo, 

não conseguia compreender, ou captar.  

 

   Ele me informa, que até hoje o seu corpo espiritual se 

ressente do desastre sofrido por ele e que lhe levou à 

desencarnação, não necessariamente por falta de 

méritos seus (risos dele!), mas pelo fato de ainda ele se 

preocupar, talvez demasiadamente, pela sorte das 
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criaturas que vivem encarnadas no Brasil, o que 

geralmente lhe traz uma ressonância mediúnica com o 

seu passado terreno, e que, segundo ele: “Geralmente 

acomete aos Espíritos, mesmo aos mais Elevados, que 

se entregam à façanha da reencarnação no mundo 

terreno, quando, de certa maneira, passam a vivenciar 

inconscientemente, ou mesmo de maneira consciente, 

experiências boas ou más que já se foram.” 

   Como podemos deduzir, a partir de suas palavras, 

viver na Terra ou pensá-la, preocupando-se com a sua 

felicidade, realmente é uma dureza para qualquer filho 

de Deus, encarnado quanto desencarnado. 

   Ele nos recorda: “Não nos basta apenas pensar no 

bem, embora isto já seja uma enorme alegria 

depositada no coração do Cristo, precisamos, acima de 

tudo, agir no bem, sem detença.” 

   Creio que valha a pena também informar aos nossos 

queridos leitores que alguns minutos após ter realizado 

a psicografia acima, o bondoso Juscelino nos esclareceu 

que, durante a recepção de sua Mensagem, ele havia se 

colocado à minha direita para poder não apenas me 

auxiliar na composição da mesma como para poder 

introduzir sua mão direita no meu tórax e indo 

parar em meu coração (bomba cardíaca), com isso, o 

segurando quase que fisicamente, não apenas nos 

transmitia os seus fluidos espirituais salutares quanto 

evitava um colapso do mesmo por conta de nossa quase 

total exaustão física, e por esta maneira os Mentores 

acharam por bem que o seu texto original fosse me 

transmitido na noite anterior, dia 20/10, possibilitando a 
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ele me dar a sua Assistência médico-espiritual sem 

maiores dispêndios de sua atenção. 

   Isto tudo, eu pude ver e sentir na sua integralidade 

ao final da Mensagem, quando eu já estava do lado de 

fora de nosso lar tentando tomar um vento fresco, já que 

ainda do lado de fora de nossa residência ele se 

mantinha ao meu lado e com sua mão segura e forte a 

segurar o meu próprio coração.  

 

   No mesmo ritmo em que eu caminhava, pra lá e pra 

cá, tentando harmonizar a respiração, ele me seguia 

atentamente, embora descontraído, sorridente, e me 

dava estas instruções, continuando a manter sua suave 

e amorosa intervenção magnético-física sobre toda a 

minha engrenagem cardíaca. 

   Como dizem por aí: o amor faz milagres! – Risos. 
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Nelson Mandela 

 

Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, 18 de julho de 1918 — Joanesburgo, 5 de 

dezembro de 2013) foi um advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul de 1994 a 

1999, considerado como o mais importante líder da África Negra, vencedor do Prêmio 

Nobel da Paz de 1993,[1] e pai da moderna nação sul-africana,[2] onde é normalmente 

referido como Madiba (nome do seu clã) ou Tata ('Pai'). 
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CAPÍTULO # 7 

___________________________ 

 

Cada Vez Mais 
Necessitamos cada vez mais de: 

- Paz. 

- Saúde. 

- Alegria. 

- Confiança. 

- Tolerância.  

- Humildade. 
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- Entusiasmo. 

- Resistência. 

- E de Fé. 

Enfim, de todas as grandes virtudes que nos 

faz sentir como verdadeiros discípulos de 

Jesus Cristo. 

Por isso, meus filhos e filhas do coração, sem que 

estejamos atentamente afinados com Ele, por meio 

de um AMOR TOTAL: 

- Totalmente fervoroso. 

- Totalmente resistente. 

- Totalmente entusiasmado. 

- Totalmente humilde, tolerante, confiante, alegre, 

saudável – principalmente nos terríveis dias de 

hoje, quando lhe vemos tão enfermo! –, 

apaixonante, e pacifico!... 

Não há como pressentirmos a nossa aliança viva 

com a Causa do Bem Maior, pois estará faltando em 

nós, em nossa alma, a grandeza de espírito dos 

verdadeiros Mártires e Heróis Celestiais, que 

permanentemente caminham pelo mundo certos de 

que o Cristo lhes guia. 

Nelson Mandela                         
Vivaldo P. S. Filho (médium)                    

(Salvador/BA, 21 de outubro de 2017) 
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   Nota do médium: Já, durante esta psicografia, fiquei 

sabendo pelo próprio benfeitor Nelson Mandela que ele 

concentrou a sua Assistência magnética nas minhas 

sinapses, procurando dar mais condições ao meu cérebro 

para lhe acolher a Mensagem. 

 

   Curiosamente, quase que travei com ele uma guerra 

particular entre Espírito e médium (risos), pois, sorrindo, 

ele brincava comigo tentando me fazer “confuso” 

durante a transmissão de sua psicografia, fazendo com 

que eu perdesse a calma em determinado momento e 

lhe perguntasse o porquê disso, vindo ao meu 

pensamento que ele, hilário, tentava me atrapalhar as 

idéias, seguramente me tentando a lhe observar o 

pensamento com atenção, o que passei a fazer com 

cautela e mais detidamente, como se eu estivesse lhe 

vasculhando a mente em busca de cada palavra ou de 

cada situação. 

   Finalmente, então, ao seu final, vi que ele passou a me 

orientar de maneira mais correta, com o carinho de um 

grande Espírito. 
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   Senti-me como uma verdadeira cobaia em suas mãos 

amiga e generosa. (Risos). 
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Mikhail Gorbachev 

 
Mikhail Sergueievitch Gorbachev ou Gorbatchev GCL (Stavropol, 2 de março de 1931) 

é um político e estadista russo, mais conhecido por ter sido o último líder da União Soviética, 

entre 1985 e 1991. Durante seu governo, as suas tentativas de reforma, tanto no campo 

político, representadas pelo projeto Glasnost, como no campo econômico, através 

da Perestroika, conduziram ao término da Guerra Fria e, ainda que não tivessem esse objetivo, 

deram fim ao poderio do Partido Comunista no país, levando à dissolução da União Soviética. 
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CAPÍTULO # 8 

___________________________ 

 

Deus nos Ama 
   Existem pessoas na Terra, e no Mais Além, que por 

mais que se decida a esquecer dos analfabetos, dos 

miseráveis da experiência humana, pobres de tudo, 

e de quase tudo, os familiares em agonia, enfim, de 

todos aqueles e aquelas que, mais ou menos, sofrem 

de algum mal, moral ou físico, e material, sempre 

estão a exalar um elixir espiritual que nutre a vida 

com aromas de felicidade e alegria... 

   Eu sei que muitos dos que estão agora se 

debruçando em atenções generosas sobre esta 

humilde página, devem estar imaginando que “o 
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Espírito” deve estar com alguma falha de apreciação, 

pois como poderia um egoísta-ferrenho aparecer 

por aí exalando perfumes de alto valor espiritual?!... 

 

   Não temos como avaliar todas as personalidades 

da vida planetária, por mais que os Espíritos Amigos 

se aproveitem de suas intrincadas Tecnologias de 

observação e aferição para que isso venha a ocorrer 

com a precisão desejada, e por isso não iremos 

muito além de nossa pequenina capacidade de 

análise, embora deixando bem claro para todos os 

amigos e amigas da vida terrena que nenhum de nós, 

por mais insignificante que seja a nossa capacidade 

de amar e de ajuizar as condições de miséria do 

mundo sem nada lhe ofertar em bondade: sempre 

estaremos com a nossa alma integrada na força 

e no poder de Deus, que nos moldou pela Criação 

com a faculdade de realizar e de oferecer, quando, 
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mesmo nos encontrando em tragédia pessoal pela 

lepra do esquecimento dos outros, por conta de 

nossa miserável sensação de grandeza, faz com que 

exale de nosso Espírito “a gota” de generosidade que 

Ele nos deu para que, mesmo sem a nossa intenção, 

embelezássemos a Vida, escutando dela os sons 

maravilhosos da Perfeição!... 

   O que nasceu para ser perfeito, de todo, nunca 

poderá ser imperfeito. 

   - Deus Nos Ama. 

   Confiemos nisto. 

 

Mikhail Gorbachev                      
Vivaldo P. S. Filho (médium)                    

(Salvador/BA, 21 de outubro de 2017) 



                    Livro # 56: “MEMÓRIAS... – Vol. 2” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 
 

 109 

Ed. e-book: 
2017-21  
 

   Nota do médium: Fica evidente que o grande líder 

político e humanitário que escreve mediunicamente esta 

Mensagem de Luz, por nosso humilde intermédio, vive 

Entre os Dois Planos com a sua esclarecida mente e o 

seu generoso coração, Lá e cá, embora seja conhecido 

como ateu confesso (risos...), e dando prosseguimento 

espiritualmente à sua tarefa junto aos Poderes do Mais 

Alto. 

________________ 

Nota do médium em 25/09/2021: 

   Sobre a sua condição de ateu, pelo menos enquanto 

se encontrava encarnado no Plano Material, devo dizer 

que o maior amigo que eu encontrei nesta minha atual 

existência, ou pelo menos a pessoa que mais me ajudou 

materialmente, como fã de Elvis Presley, com verdadeiro 

espírito de amizade, foi um norueguês que também se 

considera, ou se considerava, um ateu, isto eu digo 

porque faz alguns anos que perdi o seu contato.   
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Martin Luther King 

 

Martin Luther King, Jr. (Atlanta, 15 de janeiro de 1929 — Memphis, 4 de abril de 1968) foi 

um pastor protestante e ativista político estadunidense. Tornou-se um dos mais importantes 

líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e no mundo, com uma 

campanha de não violência e de amor ao próximo. 

Como ministro Batista, King tornou-se um ativista dos direitos civis no início de sua carreira. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atlanta
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1929
https://pt.wikipedia.org/wiki/Memphis_(Tennessee)
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1968
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pastor_(religi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestantismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_direitos_civis_dos_negros_nos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o_viol%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amai-vos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Batista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Jr
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CAPÍTULO # 9 

___________________________ 

 

A Justiça de Deus 
   O homem esperto, o conhecido astuto, sempre, ou 

pelo menos geralmente, se encontra em vantagem 

sobre aquelas almas que sentem e observam as 

coisas de maneira mais poética e romântica...  
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   Não que isso possa parecer que os seres de bom- 

coração venham a se tornar suas vítimas, cegas e 

sem orientação nenhuma, diante das artimanhas 

daqueles e daquelas que só pensam em levar 

vantagem em tudo!... 

   Se de um lado, nós que já estamos um pouco mais 

familiarizados com a palavra grandiosa do Evangelho 

do Cristo, estamos defendendo o mundo sagrado do 

coração por meio de palavras e ações, pensamentos 

e ideias, que possam nos garantir um pedacinho do 

Céu, mesmo quando ainda estejamos transitando 

pela Terra Material, nada mais justo reconhecer que 

o Inferno, segundo a ideia de Dante, há de ser o 

espaço ideal para que estes nossos infelicitados e 

imprevidentes irmãos e irmãs de experiência 

universal possam se aconchegar ao partirem de uma 

vida para Outra, visto que se os bons naturalmente 

se hospedam no Paraíso, os seres da maldade, 

equivocados que estão, nada mais podem esperar do 

Senhor senão ‘alguns anos’ de sofrimento para que 

voltem a observar e a sentir como os românticos e os 

poetas, trazendo ao próprio Espírito a maravilha do 

Amor, que nos aproxima cada vez mais uns dos 

outros sem nos esquecermos que, também, somos 

filhos da Justiça.    

Martin Luther King, Jr. 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 21 de outubro de 2017) 



                    Livro # 56: “MEMÓRIAS... – Vol. 2” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 
 

 113 

Ed. e-book: 
2017-21  
 

 

____________________ 

(“BÍLIA SAGRADA”, pela tradução para o português por João Ferreira                     

de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil, p. 18, 2ª. Edição: 1993,                                    

da impressão de 1999). 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. Brígida da Suécia                          

Com      
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SEGUNDA PARTE 

__________
 

  

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). 



                    Livro # 56: “MEMÓRIAS... – Vol. 2” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 
 

 116 

Ed. e-book: 
2017-21  
 

   A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis 

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

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

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do precioso projeto em curso estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao Livro: “VOLTEI”, 

pelo Irmão Jacob (Chico Xavier/pela FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Indira Ghandi                   

Elucidando Casos de 

Reencarnação – Parte II 
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A Reencarnação (Matematicamente) 

Programada de Allan Kardec &                    

São Luis IX, Decifrada pela                      

Nova Ciência da                       

“Decodificação Espírita”  

 

Baseado no Livro: “100 Anos de Chico Xavier”                         

– de Carlos A. Baccelli. 

 

 

84 – Se um Espírito no plano invisível não é realmente uma criatura 

santificada, como receberá as orações de seus devotos, se a 

história do mundo o canonizou? 
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– A canonização é um processo muito arrojado das ambições 

humanas, para ser considerado perante a verdade espiritual.  

Conhecemos inquisidores, verdugos de povos e traidores do bem, 

conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. A 

prece dos devotos invocando o seu socorro, muitas vezes sem se 

lembrarem da paternidade de Deus, ecoa-lhes no coração 

perturbado como vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto 

reavivam ainda mais a nudez de suas feridas. 

Freqüentemente, os Espíritos que se encontram nessa penosa 

situação rogam a Jesus a concessão das experiências mais 

humildes na Terra, a fim de olvidarem os ruídos nocivos das falsas 

glórias do planeta, no silêncio das grandes dores que iluminam e 

regeneram. 

Emmanuel/Chico Xavier, livro “O CONSOLADOR”, item 84, CIÊNCIAS 

COMBINADAS, Editora da FEB, 27ª. Edição, 2007. (O grifo é nosso). 

Precisamos também estar alertas de que o # 4 representa o exato mês de 

nascimento de São Luis de França, enquanto que o # 8 representa o 

exato mês de morte de São Luis de França, a reencarnação passada do 

médium baiano Vivaldo P. S. Filho. 

    Meus queridos irmãos e irmãs!..., pensadores e 

devotos da Verdade com Jesus Cristo pelo 

Espiritismo! 

   Novamente, nos encontramos!... E que pela graça 

do Bom Deus, seja este reencontro envolvido na mais 

santa paz, todos nós reconhecendo em nós mesmos 

a grande incompetência para realizar as façanhas do 

AMOR e da INSTRUÇÃO como realmente seria da 

vontade d´Ele, pelo menos por enquanto, até que 

finalmente estejamos decididos a nos Elevarmos às 

Culminâncias da Verdadeira Vida-Feliz, na mais 

perfeita ordem e organização, entretanto estamos 
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nós, aqui, como pequeninos colaboradores de sua 

magnânima obra, tentando dar a nossa contribuição 

no grande edifício do Espiritismo, que agora, nos 

tempos modernos, se apresenta sob o véu de uma 

nova feição, sem qualquer descaracterização da 

condição anterior, é claro, enfim, a de 

investigadora racional – e porque não poética?!... – 

dos intrigantes: 

 deixados inseridos pelos Agentes da Luz na 

Literatura da Terceira Revelação, prioritariamente na 

de Allan Kardec e na de Chico Xavier, quanto na 

Bíblia Sagrada (Tradução Brasileira), pelas naturais 

condições de santidade e confiança pelas quais elas 

se apresentam, não apenas como evidências, mas 

como absolutas provas de que os Poderes do Mais 

Alto se antecipam a todas as ocorrências da vida 

humana da Terra, quanto nas múltiplas ocorrências 

dos Universos Ilimitados da Eternidade, por meio da 

Matemática de Deus, oferecendo-nos mil e uma 

maneiras de lhes devassar a Realidade, agora, por 

meio da Decodificação Espírita, tendo como o 

epicentro na Decodificação do Espiritismo a figura 

lírica de , hoje reencarnado como o 

médium baiano Vivaldo P. S. Filho. 

   Nota do médium em 25/09/2021: Notemos, que, por 

esta época, a gente ainda não havíamos dado início às 

Decodificações a partir da “Bíblia Sagrada”, pela Tradução 

para o português por JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA, que, 

segundo tomamos conhecimento, foi a tradução preferida 

pelo Espírito EMMANUEL, por Chico Xavier! 
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_______________ 

  
_______________ 

   E aonde vem a desaguar tudo isto?...  

   Na , na ação constante e 

inconsciente da Mediunidade sobre a mente 

humana, e na Nova Genealogia do Cristo, que, 

como sabemos, tem a sua trajetória marcada por 

picos de suprema alegria e intensas dores desde os 

tempos longínquos do heróico povo hebreu, 

passando pelo Cristianismo, até chegar aos novos 

tempos, agora sendo devidamente Revelada por 

meio de uma Nova-Ciência, que traz em si mesma a 

grandeza de se reconhecer um apêndice muito 

simplório da Codificação Kardequiana, pois 

todos nós deveremos ter sempre em mente que sem 

a racionalidade e o bom senso de Kardec, quanto sem 
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a humildade extrema e verdadeira de Francisco C. 

Xavier, versados em suas incomparáveis obras e na 

vida apostolar de cada um deles, nada teríamos a 

dizer, senão: Pai, socorre-nos! 

 

 

Jesus, Kardec & Chico Xavier. 
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______Memórias______ 

   Procuraremos traçar mais um roteiro, mesmo que 

apresentado de maneira muito particular, para que 

continue ficando evidente a forma metemática-

doutrinária mais adequada e essencialmente 

correta de análise e confirmação pela Decodificação 

Espírita, como foi preferida pelos Agentes da Luz, 

sem nos esquecermos que desde os tempos recuados 

da vida humana na Terra Material o Senhor Supremo 

do Mundo, Jesus Cristo, vem inserindo no contexto 

cultural e religioso das sociedades os seus Sinais & 

Códigos Secretos de Deus, e por isso mesmo, 

como tem sido observado pelos guias do Espiritismo, 

o foco de nossa atenção deixará de ser tão somente 

a figura magnífica de São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho) pelo farto e precioso material já apresentado 

em seus mais de cinqüenta (50) Livros anteriores, 

procurando nos centrar também nas figuras de Allan 

Kardec, Chico Xavier, e a do Mestre Jesus, quanto da 

participação de algum convidado em especial, apenas 

tomando o cuidado de ter sempre em mente: que 

São Luis IX (Vivaldo) continua sendo e sempre será 

o epicentro fundamental desta muito intrigante, 

envolvente, e laboriosa , pelos 

motivos que já foram largamente apresentados pelos 

seus Guias da Vida Maior desde a obra original que 

nos revela a santidade da Matemática de Deus: 

“SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação 



                    Livro # 56: “MEMÓRIAS... – Vol. 2” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 
 

 124 

Ed. e-book: 
2017-21  
 

Espírita”, a partir dos seus números-chaves, ou 

números-fundamentais, que são:  

4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

   Orientando os nossos passos sobre a forma mais 

adequada de aferir ou decifrar os códigos secretos 

deixados pelos Espíritos do Senhor na Literatura do 

Espiritismo, quanto da Bíblia Sagrada (Tradução 

Brasileira), por exemplo, conformando a nossa 

metodologia com o caráter da literatura em 

investigação, mas sem perder a essencialidade 

da proposta original. 

_____________ 

  

São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho:                                                   

Duas Almas, mas um só Espírito.                        

_____________ 
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A VOLTA DE SÃO LUIS IX NA OBRA                                

DE CARLOS BACCELLI 

 

   Como já deve estar bem sedimentado na mente 

dos nossos atentos leitores, e como apresentamos 

nas ____Memórias____ acima, que retiramos do 

Livro # 55: “Marchemos para o Mundo Maior”, 

a presença da figura de São Luis IX em qualquer 

serviço de Decodificação do Espiritismo deve ser 

de fundamental importância para que os fatos & 

dados da Reencarnação de Allan Kardec na 

roupagem de Chico Xavier, quanto a de São Luis IX 

na personalidade de Vivaldo P. S. Filho, possam vir a 
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se estabelecer como lei-básica na composição do 

quadros matemáticos-chaves ora apresentados pelos 

seus Guias e Mentores da Vida Mais Alta, e 

previamente alinhados dentro da Literatura Espírita e 

Espiritualista, embora a Arte, a Cultura, e a Ciência 

humana estejam amplamente carregadas de 

evidentes sinais & códigos secretos que também se 

alinham com a nossa proposta matemática, 

evidentemente que após termos nos assegurado da 

idoneidade moral e espiritual das Organizações que 

as produziram quanto das de seus respectivos 

autores, sejam eles encarnados e/ou desencarnados, 

evitando assim que o nosso seríssimo, mas também 

envolvente, Estudo seja subvertido por elementos 

estranhos (obsessivos) aos princípios do Bem com 

Jesus, o Mestre e Senhor da Vida na Terra.  

_______________ 

   Nota do médium em 25/09/2021: Algum tempo depois, 

os meus Benfeitores & Amigos Espirituais me deram a 

informação de que, mesmo em literatura de pouca ou quase 

nenhuma confiança moral, poderá ser conferida a Autoridade 

da Decodificação, levado em consideração que somente 

publicações, por exemplo, anteriores ao meu nascimento 

poderão ser consideradas de valor científico, claro que com 

todas as ressalvas possíveis.  

   Eles os afirmam que independentemente dos gostos e 

interesses humanos, está a Vontade de Deus!! 

_______________ 

“O QUE DEUS QUER, SE CUMPRE” (O.L.M.). 
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_________________ 

DA 1ª. EDIÇÃO, COPYRIGHT 2010, PELA 

EDITORA LEEPP, DE UBERABA/MG. 

, 17º. episódio,                

à página de # 127: 

   Em ambos os casos vamos encontrar os mesmos 

sinais secretos: 

- 10 (do Capítulo de # 17): O exato dia (10) do 

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

- 7 (do Capítulo de # 17): O exato mês (7) de julho 

do nascimento de Vivaldo Filho (São Luis IX). 

   Deduzamos a seguir, assim como acima: 

- 1 + 2 (da página # 127) + 7 = 10: O exato dia 

(10) do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX). 

- 7 (da página # 127): O exato mês (7) de julho 

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

IX). 

_____________ 

CONFIRMANDO A REALEZA ESPIRITUAL DA 

NOVA CIÊNCIA ESPÍRITA DOS                   

NÚMEROS SECRETOS DE DEUS. 

_____________ 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 

 



                    Livro # 56: “MEMÓRIAS... – Vol. 2” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 
 

 132 

Ed. e-book: 
2017-21  
 

____________ 

Avancemos um pouco mais! 

 

   Claro, minha gente, que não poderíamos apenas 

nos contentarmos com os elementos-chaves que 

se conectam com a Tarefa de Vivaldo (São Luis IX), 

em termos de , por isso vamos 

avançar mais um pouquinho para que as coisas 

possam surgir de acordo com a necessidade que 

todos temos de Estudar, Aprender, Esclarecer, e de 

nos Iluminar, também pela !!... 

   Agora, vejamos o seguinte Esquema-Chave: 
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À página 127, a palavra “memória”: 

 

- A primeira palavra-chave: “memória”, que 

naturalmente nos remete ao TÍTULO DESTA OBRA, 

em termos de Lembrança biográfica de Chico Xavier, 

sem contar que estamos nos debruçando sobre as 

MEMÓRIAS REENCARNATÓRIAS de São Luis de 

França, que foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, fundada pelo Codificador: dentro 

do texto corrido – do seu começo para o final –, numa 

contagem de ida, desta página # 127 do “100 

Anos de Chico Xavier”, em sua 1ª. edição do ano 

de 2010, cai sobre a palavra de # 75. 

- A segunda palavra-chave: “memória”, que 

naturalmente nos remete ao TÍTULO DESTA OBRA, 

em termos de Lembrança biográfica de Chico Xavier, 

sem contar que estamos nos debruçando sobre as 

MEMÓRIAS REENCARNATÓRIAS de São Luis de 

França, que foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, fundada pelo Codificador: dentro 

do texto corrido – do seu começo para o final –, numa 

contagem de ida, desta página # 127 do “100 

Anos de Chico Xavier”, em sua 1ª. edição do ano 

de 2010, cai sobre a palavra de # 222. 
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- A primeira palavra-chave: “memória”, que 

naturalmente nos remete ao TÍTULO DESTA OBRA, 

em termos de Lembrança biográfica de Chico Xavier, 

sem contar que estamos nos debruçando sobre as 

MEMÓRIAS REENCARNATÓRIAS de São Luis de 

França, que foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, fundada pelo Codificador: dentro 

do texto corrido – do seu final para o começo –, numa 

contagem de volta, desta página # 127 do “100 

Anos de Chico Xavier”, em sua 1ª. edição do ano 

de 2010, cai sobre a palavra de # 62. 

- A segunda palavra-chave: “memória”, que 

naturalmente nos remete ao TÍTULO DESTA OBRA, 

em termos de Lembrança biográfica de Chico Xavier, 

sem contar que estamos nos debruçando sobre as 

MEMÓRIAS REENCARNATÓRIAS de São Luis de 

França, que foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, fundada pelo Codificador: dentro 

do texto corrido – do seu final para o começo –, numa 

contagem de volta, desta página # 127 do “100 

Anos de Chico Xavier”, em sua 1ª. edição do ano 

de 2010, cai sobre a palavra de # 209. 

   À primeira vista, poderá nos parecer um tanto 

extravagante a nossa proposta de contagem, 

entretanto verificaremos, ao seu final, que tudo se 

encadeia e se enquadra de maneira absolutamente 

harmônica com a proposta da nossa Decodificação 

Espírita, que deixa evidente o Poder Matemático 

de Deus sobre as ocorrências culturais, religiosas e 

editoriais, do Plano Material: 
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- 75 + 222 + 62 + 209 + 127 (da página) + 17 

(do capítulo) = 712. 

   Chegamos ao ponto culminante deste nosso novo 

Estudo de Decodificação do Espiritismo, pois 

terminamos, aqui, da mesma maneira como o 

iniciamos, embora enigmaticamente com uma 

apresentação misturada:  

   Em ambos os casos vamos encontrar os mesmos 

sinais secretos: 

- 1 + 2 (os mesmos # da página # 127) + 7 = 10: 

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

Filho (São Luis IX). 

- 7 (os mesmos # da página # 127): O exato mês 

(7) de julho do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

_____________ 
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__________________ 

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

forma septenária é por causa da perfeição que se 

celebra nos dons do Espírito Santo. Descansará - 

diz o santo profeta Isaías - sobre ele, o Espírito 

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

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

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

dos bem-aventurados.” 

    

– (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para 

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

__________________ 



                    Livro # 56: “MEMÓRIAS... – Vol. 2” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 
 

 137 

Ed. e-book: 
2017-21  
 

 

   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

 

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de verificar, 

pela possibilidade de multiplicar os fatos à vontade, em 

curto espaço de tempo; e como a lei ressalta do 

conjunto dos fatos, foi esta multiplicidade que 

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

ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a 

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo para o 4º. Milênio da 

Era Cristã. 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

ao estudo dos fluidos espirituais, 1ª. edição, FEB, 2004).                                                           
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   Não podemos desconsiderar que a vida de São 

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    

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

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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   É claro, que outros elementos-chaves de pura 

nobreza espiritual: Numéricos, Literários & Editoriais, 

haverão de ser acessados dentro deste mesmo 

episódio, o do Capítulo 17, tudo concorrendo para a 

devida elucidação da atual VOLTA de São Luis IX 

em solo do Brasil, porém, assim como temos 

incansavelmente dito, deixaremos isto a cargo de 

outros investigadores da Reencarnação e da 

Mediunidade, visto que na tarefa que nos cabe 

realizar, por mais encantadora e envolvente que 

possa parecer ao nosso pupilo Vivaldo P. S. Filho, 

temos que lhe restringir o serviço mental para que 

não se esgote demasiadamente e acabe pondo em 

risco a sua atual e maior missão terrena, que é a de 

finalmente, e em tempo, se reencontrar nesta sua 

reencarnação com a Alma Gêmea de sua Eterna 

Vida com Deus, a (a reencarnação 

atual da inesquecível médium inglesa dos efeitos 

físicos: !!...), não só lhes 

oferecendo a viva alegria do Amor-Perfeito, mas nos 

conduzindo a todos no deleite da certeza de que, sim, 

há esperança para todos nós! 

Indira Ghandi                         
Vivaldo P. S. Filho (médium)                      

(Salvador/BA, 22 de outubro de 2017) 
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   Nota do médium: Como podemos verificar das 

palavras finais desta grande Missionária da Vida Maior, 

, a 

interessantíssima parte que diria mais respeito aos 

Chico/Kardec ficou para uma outra oportunidade, já que 

os Amigos Espirituais estão me preservando, se Deus 

permitir, para o meu breve encontro com a minha doce 

e querida Alma Gêmea, deixando um pouco para trás a 

Instrução, evidentemente sem nos esquecermos do 

nosso sagrado compromisso para com o Estudo, a 

Observação, a Análise, e a Reflexão, e se detendo mais 

no Amor, que sempre santifica a todos. 

____________ 

   Mas, para reforçarmos um pouco o Estudo que Indira 

Ghandi acaba de realizar, observemos atentamente o 

seguinte..., a partir da contagem de todas (#) as 

páginas que compõem mais este enigmático Capítulo 

17, agora de uma biografia do Chico pelo seu fiel amigo 

Carlos A. Baccelli: 

- 127 + 128 + 129 + 130 = 514, que podemos 

naturalmente deduzir assim: 

- 5 + 1 = 6. 

- 4. 

   Então, fechado o Esquema-Chave: 

TEMOS O DIA 10 (DO CAPÍTULO 17), DO MÊS 7 (DO 

CAPÍTULO 17), DO ANO DE (19) 64...                                  

A DATA DE NASCIMENTO DE VIVALDO P. S. FILHO,   

A ATUAL ENCARNAÇÃO DE SÃO LUIS IX. 
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   ____________ 

   No mais, basta-nos um pouco de boa vontade para 

reconhecermos que A Vida Triunfa!... 

___________ 

Indira Priyadarshini Gandhi, em hindi इन्दिरा प्रियिर्शिनी गादधी, (Allahabad, 19 

de novembro de 1917 — Nova Deli, 31 de outubro de 1984) foi primeira-
ministra da Índia entre 1966 e 1977 e entre 1980 e 1984.[1][2] 

Indira Gandhi não possui nenhum parentesco com Mahatma Gandhi. 

     Indira Gandhi – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 
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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 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aur%C3%A9lio_Agostinho
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era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

 

Chico Xavier: A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

(esta foi “Múltipla” com João Evangelista), e de Allan Kardec. 

    

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

secreto da Bíblia. 
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   Durante três mil anos um código da Bíblia 

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

Dr. Eliyahu Rips: O famoso matemático israelense 
descobridor dos Códigos da Bíblia. 

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

Watergate, do Holocausto a Hiroshima, da chegada 
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do homem à Lua até a colisão de um cometa com 

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

  
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-

biblia.html    

    
(Artigo acessado da Internet pelo médium em 16/12/2016,                                                     

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-da-biblia.html
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade                                   
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

este é o número em que está toda a multidão dos bem-

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de Antonio 

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer 

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO LUIS 

IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um pequeno, 

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum motivo 

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de alta 

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a 

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o 

acaso, verdadeiramente, não existe. 

   E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no 

campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes 

sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria 

Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de 

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como 

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
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evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato dia 

10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo nasceu 

no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa perfeita 

alusão à sua condição de principal Provedor Genético da 

Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito bem 

(matematicamente) documentado na maioria das suas 55 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 56 Livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

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

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

Reencarnação, da Mediunidade e da Vida Espírita, e que, a rigor, 
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esteja suficientemente capacitada para verter do Mais Alto, de um só 

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

científicas e religiosas que fazem parte tanto da obra original “SÃO 

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

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

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
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perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

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

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 

suas programações reencarnatórias, mediante cálculos precisos, 

embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente trabalho, 

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

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

Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram esse 

livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela, Maria 

Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em outras 

obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara e 

Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como as 

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

evidente nos registros fotográficos (imagens/gravuras de época) 

de ontem quanto do hoje, podemos ficar tranqüilos em relação 

ao testemunho prosopográfico dos personagens em análise, 

tanto do passado quanto do presente (qualquer perícia mais 

aprofundada neste campo da técnica policial e criminalística deverá 

levar em consideração outros tantos aspectos de natureza 

Mediúnica, Médica, e forçosamente Matemática, como é nosso 

caso aqui!), configurando assim mais uma prova material, 

mesmo que circunstancial, e documental, particularmente em 

torno da “Reencarnação Programada da Família Real de 

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

Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 

    

     

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri 

não somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a 

de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

Revista & Ampliada de 09/2021, do belo Livro: “Memórias da Vida 

Eterna – Vol. 2”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia 

Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os 

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente)                    

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Esp. Brígida da Suécia                           

Com      
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Fim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Livro # 56: “MEMÓRIAS... – Vol. 2” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 
 

 161 

Ed. e-book: 
2017-21  
 

 

 

 

 

 

 

 

As Despedidas... 
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_____ O Livro de # 26 _____ 

___Em Comemoração aos seus 20 anos de Ininterruptas Tarefas 

na Mediunidade com Jesus Cristo (1996-2016)____ 

   
 

O médium  
(Todas as obras estão ricamente ilustradas com fotos coloridas e notas explicativas  

do médium, sobre diversos fenômenos psíquicos vividos por ele mesmo). 
 

www.vivaldoespiritismo17.com.br 

facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo  

OS ARQUIVOS (EM PDF) DOS MAIS DE CEM (100) LIVROS 

PSICOGRAFADOS POR VIVALDO P. S. FILHO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA OS 

INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!                                                

Podemos apenas dizer: Glória a Deus nas Alturas! 
 

http://www.vivaldoespiritismo17.com.br/
https://www.facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo/?__cft__%5b0%5d=AZW2QANnvqLA-PQWpXh-E8_0OQpHEAVhOvCFSFoSk8x60CMmKil1SM9aBKR7c1qqwu4JXLNdXG60A_ImkmE_ZHO8kcF5IDNYpreUX5hkCFBY8JLg827BAmcquwhxZsxVGjbtyMce564GyfJPMiyN93EZbcgznrU6QtJm-a53KTqjbwlVfKQHndeqod5eCeLOpPo&__tn__=kK-R
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_________________ 

 

Pedimos encarecidamente o perdão do leitor amigo por qualquer falha de gramática, 

mas como eu não tenho especialização e nem mesmo grandes conhecimentos de 

língua portuguesa fico, aqui, devendo qualquer falha de nossa parte, rogando de todos 

os irmãos compreensão e tolerância pelas minhas limitações, deixando a cada um o 

nosso próprio coração no conteúdo da obra original: 

 

“Memórias da Vida Eterna – Vol. 2” 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 

  

- 1ª. versão:  10/2017. 

- 2ª. versão, Revista & Ampliada: 09/2021.                                                                                 

(O backup original está preservado e guardado para possíveis conferências   

histórica-doutrinárias). 

(O arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita, de maneira gratuita!!) 

 

_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 

 

Uma nota importante: Precisamos alertar ao leitor interessado pelo nosso trabalho de 

investigação de algumas das Vidas Sucessivas de São Luis, que a Decodificação do 

Espiritismo vem sendo realizada desde a obra original:  "São Luis IX" (EM 3 

VOLUMES) – com backup original de 03.03.2015 –, que teve a sua divulgação virtual 

por volta do mês (6) de junho de 2015, e que hoje já se espalha por praticamente toda 

a obra psicográfica de Vivaldo, a sua reencarnação atual, salvo raras exceções, e que 

naturalmente vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada no decorrer dos anos e de cada 

novo livro (e-book) virtual, carecendo inclusive da colaboração de qualquer um 

estudante de Espiritualidade que deseje contribuir com o nosso singelo esforço com as 

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

Important note: we need to alert the readers who are interested in our investigative 

work about others successive lives of Sant Louis, in which the Spiritism 

Decodification has been done since its original work: “Saint Louis IX” (3 Volumes) – 

with its original backup in 03.03.2015 – that had its virtual divulgation around (6) June, 

2015, and it's been through all over Vivaldo’s psicography work, his nowadays 

reincarnation, except for rare occasions, which it has been naturally developed and 

improved through the years and every new virtual book, in need of any espiritual student 

collaboration that is willing to contribute with our simple effort  with your onw notes, study 

and investigations. 

 

 



                    Livro # 56: “MEMÓRIAS... – Vol. 2” – St. Brígida da Suécia/Vivaldo P. S. Filho 
 

 164 

Ed. e-book: 
2017-21  
 

 

 
 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ
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http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus 

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR2s4Ww7ZRnJN_SMebG3XI-S8CLD-bdpU2568_plxWS-pYNmLzZUrFXRx_o&h=AT3pPotf-noim1IbIvOqt5R9V0-M92IWp58PBPQa3PoeuwdpYqeZUZcn3fvERY7ed9_83qYnRp0o05sfjONjXZqBrh54dx59D2_FOLfKi9JFKchn2Re71WtBA4FXl87U4Gnm&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1tRBbKkefPFUSlUDsBig1L6_XySziQ20VAnfYPNhiqGZ478wjt8gsJUET1KUOc1SzgWVsSPzNpXJzEXNVzJJ3hkQE98ZX70AQLfQRqljGFuvougD4ZSd6vOovyZNloUCfh-0jl9-9xrkUMvtivyDV5LbpNfW4oLW61yVGv1m9wZkAXMSC5_TR0Mb_7gtFwTvs8tnM-kNh-LQzFrAjV7anNMQ
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com  

mais de 100 obras, em E-BOOKS: Completamente: Grátis!! 

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

Espirituais sobre Ciência, Filosofia, e Religião (inéditas), os 

Amigos da Vida Maior, em grande parte da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), 

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

somente de grandes verdades, mas, acima de tudo, de muita 

Esperança no futuro, para todos aqueles que já                                 

se identificam com as formosas promessas                                            

de Paz e Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:      

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8) 

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

   

Estamos aqui para Evoluir!... 

Se já podemos nos considerar pessoas intelectualizadas, 

por causa das inúmeras descobertas do mundo científico, 

da Terra ou do Mais Além, não podemos deixar escapar de 

nossas mentes que somente por meio de um coração 

ardentemente devotado ao Evangelho de Jesus, pelo menos 

como espíritas que já nos sentimos, é que subiremos ao 

Mais Alto dos Céus, não somente pensando e agindo, mas 

essencialmente amando e sentindo!... 

Espírito Léon Denis                                                

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                       

(Salvador/BA, 22 de outubro de 2017) 

BY SANTA BRÍGIDA/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS 
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