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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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______________ 

   1º.: Não há outro critério senão o bom senso, 

para aquilatar do valor dos Espíritos senão o bom 

senso. 2º.: Apreciam-se os Espíritos pela linguagem 

de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem 

pelos sentimentos que eles inspiram e pelos 

conselhos que dão. 3º.: Admitindo que os bons 

Espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom 

Espírito não pode provir o que tenda para o mal. 

 

(Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, Segunda Parte,              

cap. XXIV, Da identidade dos Espíritos, item 267,             

tradução de Guillon Ribeiro, 81ª. edição,                                                 

1ª. impressão, da FEB, 6/2013).                                         

______________ 
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Os Diretores Espirituais 

do Médium Vivaldo P. S. Filho 
 
 

Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

____________ 
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________________ 

 

Relatos de um Médium Espírita 

Estudem os fatos impressionantes da                           

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho                             

sob a ótica de:  

Allan Kardec & Francisco C. Xavier 

       

No Livro # 1 (166 pág.):  

“Mediunidade em Dois Mundos”                                                 
pelos Espíritos Elizabeth d´Espérance,                              

Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes 

 

________________ 



              Livro # 122: “Emmanuel” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

6 



Temos para nos elevar o Espírito mais uma coleção 

de André Luiz, desta vez em 3 VOLUMES que nos 

oferecem Entrevistas Inéditas com três (3) 

grandes Benfeitores da Vida Maior, além de um 

conjunto de evidências (matemáticas) sobre a                             

atual VOLTA do Espírito São Luis IX!!  

     

 Livro # 121                         Livro # 122   

Além das encantadoras e instrutivas páginas 

assinadas pelas Grandes Entidades da Luz, vamos 

encontrar, aqui, um novo acervo de elementos-

chaves que nos asseguram a Lei da Reencarnação 

por um prisma todo particular, pela Ciência da 

Concordância dos Números, tal como 

inicialmente sugerida por Allan Kardec nas páginas 

da sua “Revista Espírita”, agora pelas mãos do 
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médium baiano Vivaldo P. S. Filho, seguramente a 

atual encarnação de São Luis, pelos fatos 

numéricos, literários & editoriais dentro da Obra 

do Espiritismo, sem contar com os inumeráveis 

elementos de comprovação que, também, estão 

inseridos da Bíblia Sagrada (Antigo & Novo 

Testamentos), aliás, este tem sido o nosso mais 

dedicado esforço de apresentação, quando temos 

oferecido vários volumes de nossa obra, mediúnica 

e de pesquisa, hoje com mais de cem (100) livros 

virtuais, ao serviço da Decodificação Espírita. 

     

 Livro # 123  (no prelo mediúnico). 

Erasto (Espírito)                                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            

(Salvador/BA, 22 de maio de 2020) 
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______****______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

   

Uma das encarnações passadas do médium             

baiano Vivaldo P. S. Filho. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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Livro  # 122  
 

Emmanuel 
                     
 

Com Espíritos Amigos                                                                     
 

Por André Luiz                                                         

Médium Vivaldo P. S. Filho                                              

Uma das encarnações futuras de São Luis de França. 

     

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

“Se não tivesse caridade, tudo isso de                                        

nada me serviria.”                                                                              

(São Paulo, 1ª. Epístola aos Coríntios. O Evangelho Segundo o Espiritismo, 

capítulo XV, FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO). 
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Carmem Miranda & Regina Dourado 

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

“Emmanuel”, foram capturadas em fontes diversas da Internet 

e em obras da literatura espiritualista. Por isso, rogamos aos 

detentores de seus direitos autorais levarem em consideração que 
todo o nosso esforço aqui é, unicamente, de utilidade pública, por 

força da Caridade, por conta do sentimento de solidariedade e 

fraternidade, desprovido também de qualquer desejo,               

por parte do médium  Vivaldo P. S. Filho,                                        

de aferir qualquer lucro financeiro. 
 

1a edição: 06/2020 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de André 

Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as 

obras anteriores lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho 

que fazem referência à atual Missão do Espírito de São 

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

Codificação Espírita foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Espírita de Paris”, orientando de mais 

perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à 

Falange da Verdade.  
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EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

163 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho 

renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão 

continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter 

solução de continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

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

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

 
    

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

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

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

da Mediunidade (Sempre) Gratuita, pois não há 

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

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

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

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

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

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas 

como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora e a de Minas 

Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA 

MEDICINA...  

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

levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA” 

APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E 

PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA 

DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS” 

SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA 

SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN 

KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RACIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

A Equipe da Verdade 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

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

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

como Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, 

faz questão de se fazer perceber com a personalidade 

marcante do grande Codificador do Espiritismo, o que 

naturalmente me deixa completamente envolvido pela 

emoção e pela sensibilidade de sua presença sempre 

segura, sóbria e sábia, embora muito simples e muito 
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amável!) –, nos orienta que o caráter de “novo”, aqui 

apresentado pela nossa Nova Ciência da 

“Numerologia Espírita”, se constitui tão somente 

de um simbólico apêndice, um detalhe mesmo, devotado 

ao interesse de expressar uma vestimenta nova, ou antes, 

uma roupagem atual, e específica, da já conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo ele o caráter muito 

particular, quanto muito valoroso, desta emblemática 

Ciência dos Números, que acreditamos, tanto eu mesmo 

quanto os meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo 

veículo de averiguação das ainda Desconhecidas e 

Grandes Verdades da Criação Universal, dentro das suas 

disciplinas particulares e especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos 

mantendo, quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber 

com a personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai 

da Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO 

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

altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade, 

mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como 

acessar as suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias 

pregressas, quando, neste caso particular, procuram devassar 

determinados conhecimentos arquivados e mantidos de 

maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso 

corpo caloso que tenhamos assimilado no tramite natural de 

nossa evolução intelectual, levando em consideração que 

muitas fraquezas morais e emocionais que aparentemente já 

foram esquecidas por nós também possam ser de seus 

interesses, imediatos ou não, E REAFIRMA-NOS QUE O 

CARATER DE  “NOVO”, agora apresentado pela Nova 

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue 

apenas o ritmo natural da Evolução do Conhecimento, que 

está sempre sujeito a novas interpretações e a uma maneira 

sempre diversa de lhe conduzir os estudos, sem que haja a 

absoluta necessidade de lhe reformular os conceitos básicos. 

 

   Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem 

atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da 

eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o 

caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência 

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

do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico 

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

140, 141 e, em particular, a de 142, quando responde o 

benfeitor:  

   

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação 

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

vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico 

Xavier) para uma melhor compreensão de nossos 

apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e 

transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que 

o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do 

texto acima. Vejamos: P – Pessoalmente, e por experiência 

própria, acredito na influência dos números na vida das 

pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação 

freqüente de certos números, por exemplo: a criação do 

mundo em 7 dias, o sonho de José com as 7 vacas magras e 

7 gordas, o perdão deve ser dado setenta vezes sete, o 

Apocalipse cita o número 7 dezessete vezes, etc. Até que 

ponto se pode crer na presença dos números em nossas 

vidas? R – A numerologia deve trazer em si um mundo vasto 

de significações, que demanda estudos adequados com a 

supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de 

elementos para confirmar ou negar as assertivas das 

autoridades que se manifestam nessa área de investigações 

espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de que, em nosso 

renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores 

Espirituais que nos assistem, a influência dos números de 

que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o 

melhor que sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até 
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que possamos conquistar a numerologia como ciência para o 

domínio de nossos conhecimentos. (...). 

Nota do médium: Os grifos são meus. 

 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

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

 

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

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

e de generosidade que me lecionou durante a minha atual 
existência, quando neste ano de 2019 completo 55 anos de vida. 
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                 Século XIII                     1972                
    

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

   A semelhança facial entre a rainha Branca de Castela e Maria 

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Mar%C3%A7o#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1188
http://pt.wikipedia.org/wiki/Melun
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1252
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O Espírito do Dr. Inácio Ferreira Interpreta a  

“Numerologia Espírita” 

       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que 

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao 

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

sentido da metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para 

fazer luzir do Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE 

DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida 

planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos 

apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira 

matematicamente correta, que é através da própria obra 

Espírita, de Allan Kardec & Francisco Cândido Xavier, 

especialmente estas, pela própria natureza dos seus 

inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, assim 

como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

     

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

encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira 

possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do 

Plano Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e 

fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não 

podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu 

também de maneira cientificamente racional e lógica.  
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Dr. Inácio Ferreira 
 

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 

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

com a devida adaptação para este livro de André Luiz Com 

Espíritos Amigos. 
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Reencarnação & Mediunidade pela                                                  

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

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

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                         

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 1___ 

_____________________ 

   Quanto mais vamos avançando em nosso estudo, 

mais vamos vendo como as coisas de Deus parecem 

nos envolver a vida como um todo, pois se estamos 
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nos defrontando a cada momento com indiscutíveis 

elementos-chaves: numéricos, literários & 

editoriais dentro da Bíblia Sagrada (no Antigo e 

no Novo Testamentos), quanto na excelente Obra 

de Allan Kardec & Francisco C. Xavier, assim 

como em outros valiosos livros e materiais de 

cultura já consagrados no meio espírita e do mundo 

material, que deságuam na idéia-base da atual 

VOLTA do Espírito São Luis IX, não podemos 

desconsiderar que isto deva ser penas o inicio de 

uma investigação que haverá de nos trazer outras 

reflexões acerca da existência humana, não 

somente pelos seus valiosos contornos científicos, 

mas essencialmente morais, visto que não 

podemos compreender, e nem aceitar, uma tarefa 

como a que vamos reproduzindo, já que ela vem do 

Alto, se não a considerarmos como algo totalmente 

alinhado com os princípios da Evangelho, até 

porque o material doutrinário, ou não, que estamos 

nos aproveitando trata-se do que existe de mais 

sagrado para o coração do cristão sincero, quanto 

para aqueles de nós que tem pela Arte e pela 

Cultura do Planeta uma ardente paixão pelo que 

realmente trás de digno e sentimental!... 

   Pelo que vocês têm podido verificar, temos uma 

estima especial pelos filmes e seriados de TV e de 

cinema que, particularmente, foram produzidos nos 

anos de 1950-1960, ou antes, quando sabemos 

que entre estas obras existem mil formas diferentes 

de se poder entreter com o que, até aquela época, 
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parecia algo de ficção cientifica, quando não 

filmes consagrados pelo bom romance e pela 

doce aventura, que, também, nos colocam a 

refletir de como o Ser terreno é capaz de, pelo 

menos, imaginar, senão deduzir e pressagiar o que 

haveremos de encontrar não somente no futuro de 

nossa existência terrena, como o que poderemos 

nos deparar quando, pelo milagre da Ciência, 

viermos a devassar outros Planetas e Constelações 

dos Infinitos Universos!... 

   Enfim, temos procurado tratar da maneira mais 

agradável possível este material de estudo, que 

certamente tem nos chegado às mãos pelos Seres 

de Luz, para que a Decodificação não fique restrita 

aos quadros de uma matemática fria, embora esteja 

ela representando um Esquema Sentimental Maior 

no qual estamos inseridos, o das Vidas Sucessivas... 

   Iniciemos, aqui, uma nova investida na obra de 

Emmanuel, pelo Chico, e vejamos o que podemos 

encontrar à luz da Decodificação Espírita. 

_________________ 

“A principio quase que só encontrou incredulidade, 

porém, ao cabo de pouco, a multiplicidade das 

experiências não mais permitiu lhe pusessem em 

dúvida a realidade.”  

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

93. Edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – FEB, 5/2013.   

(O destaque é nosso).                             

_________________  
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Antes de darmos inicio a nossa mais nova investigação, 

peço licença ao leitor amigo para trazer aqui                           

uma Mensagem do Espírito Emmanuel pelo Médium 

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

parte a uma manifestação que alertava-me em relação                                  

a minha futura missão: 

Reverência a Riqueza Real 

Cobres a tua alma com os tesouros da Vida 

Espiritual, compreendendo que as sugestões 

constantes do mal te envenenam os passos diários 

no mundo. 

Entretanto, sabedor que és das Verdades do 

Evangelho do Senhor, não se deixará subjugar pelas 

tentações do ouro fugidio da vida humana, 

amealhando no próprio coração, apenas e tão 

somente, a glória do serviço construtivo, a 

dedicação ao próximo pela caridade e a educação 

feliz e saudável a serviço da humanidade inteira. 

Modifiquemo-nos por dentro e, com certeza, nos 

enriqueceremos, cada vez mais, por fora... 

Iluminando os próprios passos com as claridades da 

vida intima. 

Emmanuel (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 07 de agosto de 2014, às 08h48min) 
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   Nota do médium: Creio que esta seja uma 

mensagem que traduz claramente o pensamento de 

Emmanuel, quando pelo amado Chico Xavier, e que 

para mim, agora a relendo mais uma vez, toca fundo a 

minha própria alma, quando ele, generosamente, me 

orientava e me esclarecia, incentivando-me a fazer o 

mesmo pelo meu humilde trabalho na mediunidade, 

evidentemente que, também, sob o cuidado dos meus 

demais Benfeitores e Amigos Espirituais, criando para 

mim um vasto campo de boas obras e de boas 

intenções, considerando que sem a ajuda deles nada 

eu poderia ter feito realmente de valor. 

____________ 

 

Como consta do Capítulo # 71, REVERÊNCIA A RIQUEZA 

REAL, pág. 296, do Livro # 2: “Mensagens de Além-

Túmulo – Vol. 1”, Coord. Espiritual de Elvis Presley                                    

& Santa Clara de Assis, com Espíritos Diversos. 
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“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos 

filosofia experimental e não especulativa. Para 

combater as teorias do Espiritismo, não basta, pois, 

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

solução ele fosse impotente para dar. E mesmo 

neste caso ele se manterá sempre no nível, porque 

será contrário à sua essência obstinar-se numa idéia 

falsa, e sempre se esforçará por preencher as 

lacunas que possam apresentar-se, pois não tem a 

pretensão de ter chegado ao apogeu da 

verdade absoluta.” 

 

– Allan Kardec                            
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, ANO IX, no. 1,                            

janeiro de 1866, 1ª. edição, FEB, 2004). (O Destaque é nosso).                                                                                                                
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AVE, CRISTO, pelo Espírito Emannuel, por Chico Xavier,  

5ª. edição, Federação Espírita Brasileira, 6/1975. – Esta obra 

foi originalmente lançada pela FEB, em sua 1ª. edição,                              

no ano de 1953.  
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   A Obra de Emmanuel, por Chico 

Xavier, traz os Sinais & Códigos da atual 

VOLTA de São Luis IX!!! – Parte I 

  

   Num primeiro momento, antes de darmos 

prosseguimento ao que estamos mais uma vez nos 

propondo realizar, que é uma incursão investigativa 

pela Numerologia Espírita dentro da Obra de 

Emmanuel, pelo Chico, é colocar em destaque o 

quanto temos que prezar por qualquer esforço que 

venhamos a demandar em qualquer Livro que tenha 

sido psicografado pelo amado médium Francisco C. 

Xavier, especialmente de quando o Chico se 

encontrava reencarnado entre nós, e com maior 

destaque para aqueles que foram traçados pela 
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sábia mente quanto pelo coração luminoso do seu 

querido Benfeitor Emmanuel, uma vez que como 

espíritas-cristãos que somos não podemos deixar de 

oferecer todo o nosso esforço no sentido de 

valorizar o trabalho destes dois exemplos de vida 

espiritual e cristã em nossa Seara de Jesus! 

______________ 

O Livro # 13 nos oferce lições evangélicas que             

são assinadas pelos grandes Espíritos                       

Veneranda & Emmanuel...  

  

Embora no Livro # 9, já tínhamos tido a 

oportunidade de recepcionar uma instrutiva 

Entrevista de EMMANUEL, providenciada pelos 

Espíritos Amigos da nossa mediunidade!!                                             

______________ 
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   Em relação a Decodificação Espírita, sempre 

que se faz necessário, ou seja, quando a obra em 

andamento nos pede alguma reflexão a mais em 

torno do material literário que estamos nos 

aproveitando, vamos deixando claro ao leitor que 

temos uma total confiança no que diz respeito a 

condição cientifica das investigações que 

temos realizado, aliás, isto é algo que deverá ser 

rigorosamente levado em consideração no que diz 

respeito a determinadas obras espíritas, ou não, por 

se apresentarem por um carater mais especializado 

de conferência doutrinária e absolutamente de 

confiança, por estas, em particular, terem sido 

editadas antes do meu nascimento no ano de 

1964, como eu disse: em especial!..., mas isto não 

quer dizer que os anos seguintes, pelo menos até a 

data de 2002 para Chico Xavier e a de 2015 para 

Allan Kardec e demais autores e editoras, por 

exemplo, não possam ser utilizados, entretanto, 

como tem sido dito no decorrer do nosso esforço de 

Decodificação da Doutrina dos Espíritos, as 

obras que foram originalmente publicadas até o 

ano de 1964, pelas condições que trazem, serão 

sempre as melhores pelo inestimável valor cientifico 

de que elas todas gozam dentro deste conjunto de 

elementos-chaves que evidenciam e comprovam 

a atual VOLTA de São Luis IX... 

   Pois bem, tendo isto em nossa mente, devemos 

considerar que aquelas edições doutrinárias, ou 

não, que foram realizadas por respectivas Editoras 
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Espíritas, ou não, pelos anos de 1970, ou um 

pouco depois, também trazem em si mesmas um 

carater todo particular de conferência & convicção, 

por terem sido publicadas numa época na qual eu 

ainda me encontrava na meninice ou na juventude, 

sem condições morais e/ou pessoais de realizar um 

trabalho qualquer no seio de nossa santa causa, 

aliás, somente em meados dos anos de 1990 eu 

vim a adentrar a Doutrina, evidentemente que nos 

deixam tranquilos, porque não haveria qualquer 

possibilidade de ter sido cometida algum tipo 

de fraude editorial, visto que ai nem mesmo eu 

havia me dado conta do Espiritismo, quando 

aproveitamos para pedir ao leitor que faça uma 

reflexão em relação a isto tudo, quando confiamos 

que haverão de chagar a uma conclusão satisfatória 

ao que estamos tentando passar, concluindo pela 

autenticidade cientifica de uma tarefa que, sem 

dúvida, está atrelada ao rigor dos anos que se 

passaram e que não poderão ser desconsiderados 

sob qualquer hipótese; aqui, temos diante de nós 

um esquema oculto anteriormente e numa época 

que, sequer, eu havia saido das fraldas, já que à 

época da publicação desta especifica: 5ª. edição, 

do Ave, Cristo, estamos falando do ano de 1975, 

pela FEB, eu me encontrava apenas com onze (11) 

anos de idade, ou quase isto!...   

   Mas, para eu ser mais preciso, ainda pelos anos 

de 1980 eu tomei conhecimento do Espiritismo pela 

minha mãezinha querida, que assim que ingressou 
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em um determinado Centro Espírita de Salvador, no 

fim de linha do bairro de Brotas, quando ainda 

residiamos na Boa Vista de Brotas, passou a 

colaborar nas atividades da Instituição não apenas 

como uma bondosa médium passista, mas também 

como uma colaboradora das atividades de Caridade, 

assim começando a passar para os seus quatro 

filhos os conceitos do Evangelho de Jesus pela 

Doutrina Consoladora codificada por Allan Kardec, 

embora para nós, pelo menos para mim mesmo, do 

que me recordo no presente momento, se tornara 

um completo desconhecido até que, finalmente, 

pela dor, fui levado por ela mesma, pela minha 

amada mãe, a um outro Centro, isto, já em meados 

dos anos de 1990, quando em 1995 comecei a 

compreender melhor o Espiritismo, estudando-o e 

passando a colaborar nas atividades assistenciais do 

‘Centro Espírita Deus, Luz e Verdade’, sendo que 

um ano depois, em 1996 começei a desenvolver ou 

educar, como desejem, as minhas diversificadas 

faculdades mediúnicas, com destaque à época da 

clarividência e da psicofônia, embora ambas se 

misturassem com a de efeitos físicos, e ai, então, 

dando-me definitivamente como um adepto da 

Terceira Tevelação; quando, hoje, pela bondade do 

Mais Alto, me vejo na condição de Decodificador 

do Espiritismo, fazendo o caminho inverso feito 

pelo Mestre Allan Kardec, que foi o Codificador 

do Espiritismo, no século XIX... 

_____________ 
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   Iniciaremos o nosso novo apontamento a respeito 

da atual VOLTA de São Luis IX, pela Obra de 

Emmanuel: “AVE, CRISTO”, 5ª. edição, FEB, 

6/1975, por meio de uma situação-chave que já 

tem sido observada por nós, mas que aqui se faz 

necessária pelo seguro quadro de evidências-

chaves que voltam a nos garantir a autenticidade 

cientifica do que temos tratado, especialmente 

pela sua concordância & universalidade em 

relação ao que vamos apresentar, e naturalmente 

ao que temos apresentado em Livros (virtuais) 

anteriores, a partir de um estudo mais detalhado 

nesta especifica obra de Emmanuel, pelo Chico, da 

seguinte maneira: 

Página # 138 

   Primeiramente, façamos uma reflexão numérica 

em relação ao # 13 sozinho: 

- 1 + 3 = 4...  

 Quando poderemos deduzi-lo da seguinte maneira: 

O exato mês (4) de abril do nascimento de 
São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho), que 

naturalmente nos direciona para o  
 

Capítulo IV (4), de O Evangelho Segundo 

o Espiritismo,  
 

NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS 
SE NÃO NASCER DE NOVO, em seus itens: 

24 & 25, ambos assinados por São Luis!!   
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- Enquanto que no # 8, temos: O exato mês 

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

 

- Enquanto que voltando para o # 13, 

podemos deduzir ele como sendo: O século 
XIII (13) de São Luis IX                            

(Vivaldo P. S. Filho). 

_____________ 
 

______________ 
 

Estudem também os Livros # 108 & 109, pela 

mediunidade de Vivaldo P. S. Filho,                             

pelo Espírito André Luiz!! 
 

   
 

Duas obras que trazem elementos de               

comprovação (matemática) sobre a Reencarnação 

“Múltipla” do milenar Espírito de São Luis IX                                   
como São Filipe & São Lucas. 

______________ 
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   E uma vez chegando a esta conclusão em relação 

ao especifico # da Página (138), que aparece 

dentro do emblemático Capítulo VI – estaria 

sugerindo as duas iniciais do nome de VIVALDO?... 

–: No caminho redentor, vejamos o que temos no 

interior dela (138) em termos de palavra-chave: 

tornavam, alguém ou algum grupo que volta, que 

evidentemente nos faz evocar o trabalho que tem 

sido realizado pelos meus Benfeitores e Amigos 

Espirituais sobre a atual VOLTA do Espírito de São 

Luis IX: 
 

- Palavra: Tornavam, ida (240), apenas tomando 

das palavras inteiras dentro da página... 
 

- Palavra: Tornavam, volta (9), apenas tomando 

das palavras inteiras dentro da página... 
 

   Para quem ainda não está familiarizado com os 

esquemas numéricos, literários & editoriais que tem 

sido apresentados no decorrer da nossa obra 

mediúnica e de pesquisa, e que naturalmente 

tratam deste especifico assunto, poderá parecer que 

novamente estamos ‘forçando a barra’, entretanto, 

como estamos absolutamente investigando os 

Sinais & Códigos Secretos de Deus pelo 

Espiritismo que foram ajustados pelos Seres de 

Luz dentro da obra da Doutrina desde o século XIX, 

não acreditamos que alguém continue se sentindo 

incapaz de nos compreender a partir dos elementos 

encontrados até aqui, que facilmente e inicialmente 

poderão ser deduzidos da seguinte maneira: 
 

- 2 + 4 (ida) = 6. 

- 9. (volta). 
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OS EMBLEMÁTICOS # 6 & 9: 
 

   Os exatos meses seis (6) de junho e nove (9) de 

setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo P. S. 

Filho 'iniciou' e 'completou' a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, Coordenação 

Espiritual: Elvis Presley & Santa Clara de Assis, 

em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo Espírito 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), quando o # 9 

representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte 

em geral ou Cultural e Ciência), de onde tem 

partido a maior parte das Entidades da Luz que tem 

me auxiliado na produção dos livros psicográficos, 

sem desconsiderar que estes enigmáticos # 6 & 9, 

quando invertidos, aparecem como os # 9 & 6. 

   Quando também precisamos nos lembrar do titulo 

de família do Rei Santo de França: São Luis IX (9) 

de França, seguramente uma das reencarnações 

passadas do médium baiano Vivaldo P. S. Filho. – 

enquanto que o número 6 representa o exato mês 

(6) de junho do nascimento de São João Batista, 

que tomamos conhecimento apareceu à época da 

Codificação Espírita como o Espírito da Verdade! 

 

 

Encadeamento & conseqüência! 
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________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Em que é que, na causa primária, se revela uma 

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

reconhece o autor.’ Pois bem! Vede a obra e 

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

acima de si. Por isso é que ele denomina a si 

mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro 

de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, 

conseguintemente, uma inteligência superior à 

Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem 

uma causa e, quanto maior for o que opere, tanto 

maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência 

superior é que é a causa primária de todas as coisas, 

seja qual for esse nome que lhe dêem. (Nota de Allan 

Kardec. Os destaques são nossos). 

(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 9, De Deus, 93ª. 

edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – 5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado 

de idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo 

fosse tão somente produto de um ensino, não seria 

universal e não existiria senão nos que houvessem podido 

receber esse ensino, conforme se dá com as noções 

científicas. (A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são 

nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 6, Provas da 

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

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

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

________________ 
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   Uma vez tendo chegado a este resultado muito 

simbólico, a partir dos elementos que encontramos 

numa contagem de ida (240) quanto de volta (9) 

dentro do texto corrido desta especifica Página # 

138, vejamos o que haveremos de ter se dermos 

prosseguimento a esta nossa nova investigação dos 

Códigos de Deus dentro da Obra de Emmanuel, 

pelo Chico, da seguinte maneira: 

 

- 240 (ida) + 9 (volta) + 138 (# da Página) = 

387. 
 

   Será que seria exagero de nossa parte deduzir 

assim? 

 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 
 

   E mais: 

- 8: Será que ele, o # 8, foi colocado no centro dos 

outros dois elementos numéricos para nos sugerir 

que poderíamos, sim, lhe repartir ao meio e a partir 

daí fazer uma nova leitura de sua condição dentro 

do esquema da atual VOLTA de São Luis IX? 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

- 4 + 4 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte 

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

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito 

sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do 

homem e a vossa razão responderá.” 

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

O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar 

que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. 

(A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

     Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação 

primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao 

acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar 

o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? 

Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia combinações 

e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder 

inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o 

acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. 

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

grifos são meus). 

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

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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   Mas, devemos ajustar os elementos certos da 

maneira correta, quando teremos a partir do que 

acabamos de encontrar mais acima: 
 

 
 

- Palavra: Tornavam, ida (240), apenas tomando 

das palavras inteiras dentro da página... 
 

- Palavra: Tornavam, volta (9), apenas tomando 

das palavras inteiras dentro da página... 
 

- 6 (a partir da conversão do outro emblemático # 

9) + 240 (ida) + 9 (volta) + 6 (# do Capítulo 

VI) + 138 (# da Página) = 399. 
 

   Ou então, sem o # 6 convertido: 
 

- 240 (ida) + 9 (volta) + 6 (# do Capítulo VI) + 

138 (# da Página) = 393. 
 

   Que pode se apresentar assim: 
 

- 3 + 3 = 6. 
 

- 9 + 9 = 18... 1 + 8 = 9. 
 

- 9 + 3 = 12. 



              Livro # 122: “Emmanuel” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

53 

OS EMBLEMÁTICOS # 6 & 9 & 12: 
 

   Os exatos meses seis (6) de junho e nove (9) de 

setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo P. S. 

Filho 'iniciou' e 'completou' a primeira parte 

original da sua primeira obra pela mediunidade 

psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, Coordenação 

Espiritual: Elvis Presley & Santa Clara de Assis, 

em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo Espírito 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), quando o # 9 

representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra (Arte 

em geral ou Cultural e Ciência), de onde tem 

partido a maior parte das Entidades da Luz que tem 

me auxiliado na produção dos livros psicográficos, 

sem desconsiderar que estes enigmáticos # 6 & 9, 

quando invertidos, aparecem como os # 9 & 6. 

   Quando também precisamos nos lembrar do titulo 

de família do Rei Santo de França: São Luis IX (9) 

de França, seguramente uma das reencarnações 

passadas do médium baiano Vivaldo P. S. Filho. – 

enquanto que o número 6 representa o exato mês 

(6) de junho do nascimento de São João Batista, 

que tomamos conhecimento apareceu à época da 

Codificação Espírita como o Espírito da Verdade! 

 

 

Encadeamento & conseqüência! 
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________________ 

Vejamos a questão # 9, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

   Em que é que, na causa primária, se revela uma 

inteligência suprema e superior a todas as coisas?  

   “Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se 

reconhece o autor.’ Pois bem! Vede a obra e 

procurai o autor. O orgulho é que gera a 

incredulidade. O homem orgulhoso nada admite 

acima de si. Por isso é que ele denomina a si 

mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro 

de Deus pode abater!” 

            O poder de uma inteligência se julga pelas suas 

obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a 

Natureza produz, a causa primária é, 

conseguintemente, uma inteligência superior à 

Humanidade. 

            Quaisquer que sejam os prodígios que a 

inteligência humana tenha operado, ela própria tem 

uma causa e, quanto maior for o que opere, tanto 

maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência 

superior é que é a causa primária de todas as coisas, 

seja qual for esse nome que lhe dêem. (Nota de Allan 

Kardec. Os destaques são nossos). 

(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 9, De Deus, 93ª. 

edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – 5/2013, Editora da FEB). 

________________ 
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Vejamos a questão # 6, de  

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS” 

    O sentimento íntimo que temos da existência de 

Deus não poderia ser fruto da educação, resultado 

de idéias adquiridas? 

   “Se assim fosse, por que existiria nos vossos 

selvagens esse sentimento?” 

         Se o sentimento da existência de um ser supremo 

fosse tão somente produto de um ensino, não seria 

universal e não existiria senão nos que houvessem podido 

receber esse ensino, conforme se dá com as noções 

científicas. (A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são 

nossos). 

Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 6, Provas da 

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

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

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

________________ 
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Vejamos a questão # 12, de  

“O livro dos espíritos” 

    É dado ao homem conhecer o princípio das 

coisas? {LE-17.} 

   “Não, Deus o proíbe.” 

 

Allan Kardec, “O livro dos espíritos” (1857), q. 12, Criação, 

Capítulo II, (EDIÇÃO HISTÓRICA BILÍNGUE) – 1ª.edição – 1ª. 

impressão – 4/2013, tradução de Evandro Noleto Bezerra,                 

Edição da Editora FEB. 

________________  

Nota: Observemos que nesta especifica edição da FEB, a vemos 

redirecionar esta q. 12 para a q. 17: O exato dia (10) e mês (7) do 

nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), de “O LIVRO 

DOS ESPÍRITOS”, já na sua edição definitiva. Neste caso, dentro no 

texto definitivo, a palavra-chave que se apresenta é: “revelado”, 

que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do Espiritismo. 

Podemos tranquilamente deduzir que outros elementos-chaves 

haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma 

investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a 

VOLTA de São Luis IX, tudo ocorrendo na mais perfeita harmonia 

com a Obra de Allan Kardec. 

 ________________ 
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   Por meio de uma leitura atenta nesta especifica 

Página (138), é bem certo que o caro leitor veja a 

situação pretérita, narrada por Emmanuel, com o 

olhar de quem verdadeiramente se entregará em 

júbilos de alegria por verificar que as ocorrências se 

assemelham em muito com o que estamos vivendo 

na atualidade planetária, com particular atenção 

para a peste, como, também, é mencionada pelo 

querido Autor Espiritual, além de outros fatos de 

natureza social e política que realmente parecem se 

entrechocarem com os de nossa época atual, no que 

dá para cogitarmos de que este estudo veio em boa 

hora, ou antes, na ‘hora marcada’ pelo Mais Alto no 

desejo de que venhamos a tratar a nossa existência 

atual da melhor maneira possível, nos distanciando 

o quanto possível das sombras que a maioria de nós 

trazemos dentro da gente, como a nos chamar cada 

vez mais para baixo enquanto o Cristo de Deus 

reclama-nos a atenção para o Alto!... 

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de 

verificar, pela possibilidade de multiplicar os fatos à 

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

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta 

multiplicidade que permitiu reconhecê-la, sem 

o que é provável ainda a ignorassem.” 

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

1868, A Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade, 

FEB, 3/2005. (O destaque é nosso).                     

________________ 
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PAULO E ESTEVÃO, pelo Espírito Emannuel, por Chico 

Xavier,  14ª. edição, Federação Espírita Brasileira, 2/1978. 

– Esta obra foi originalmente lançada pela FEB, em sua 1ª. edição,                              

no ano de 1942.  



              Livro # 122: “Emmanuel” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

59 

A Obra de Emmanuel, por Chico Xavier, 

traz os Sinais & Códigos da atual VOLTA 

de São Luis IX!!! – Parte II 

   

   Da mesma maneira como anunciamos no começo 

da Parte I, temos aqui um quadro muito atraente 

sobre o fato de o Espírito de São Luis IX está 

perfeitamente (e matematicamente) associado com 

a obra do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, em 

particular as do incomparável médium mineiro, ou 

com as obras que de alguma maneira tratam de sua 

vida, pelos motivos evidentes que liga-nos as 

obrigações espirituais pelo Consolador Prometido, 

que, antes de qualquer coisa, são os de elevar-nos 

moralmente pela Mensagem de Nosso Senhor Jesus 
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Cristo, quanto as de divulgarmos e difundirmos a 

idéia da Reencarnação, da Mediunidade e da 

Imortalidade, e com um carater todo especial, já 

que por aqui vamos nos defrontando com 

evidências e provas históricas que foram sendo 

ajustadas dentro da Obra do Espiritismo, em 

particular, em forma de elementos-chaves: 

numéricos, literários & editoriais, que, sem 

dúvida, somente poderiam estar ai dentro se 

somente tivessem sido ajustadas no decorrer dos 

anos planetários por Mãos Sábias e Divinas, como 

na verdade ocorreu, pois não podemos aceitar que 

uma ou várias criaturas encarnadas, por mais 

tecnologicas que fossem, tivessem tido a 

capacidade de abarcar e de produzir algo como 

temos visto, até porque tudo foi feito ao longo dos 

séculos e milênios da existência planetária, quando 

levamos em consideração a Bíblia Sagrada, por 

exemplo, sem que ouvesse tido condições de uma 

mente humana, ou de várias delas, poder abarcar 

os acontecimentos futuros da Humanidade com uma 

condição de interferir em acontecimentos, 

numéricos, literários & editoriais que, sequer, 

haviam acontecido; ocorrências que somente viriam 

a acontecer muitos e muitos anos mais tarde!... 

   De qualquer maneira, o que tem me deixado 

ainda mais feliz é o fato de eu saber que fui, sim, o 

Mentor de Allan Kardec durante os anos da 

Codificação Espírita, o que para mim vale como um 

tesouro sem preço!! 



              Livro # 122: “Emmanuel” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

61 

 

______________ 
 

Estudem também os Livros # 110 & 111, pela 

mediunidade de Vivaldo P. S. Filho,                             

pelo Espírito André Luiz!! 
 

   
 

Duas preciosas obras que trazem elementos de               

comprovação: numérica, literária & editorial na Obra 
de Emmanuel, pelo Chico Xavier, sobre a               

Reencarnação (Matematicamente) Programada                

do milenar Espírito de São Luis IX.                                  

______________ 
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   _____________ 
 

   Iniciaremos o nosso novo apontamento a respeito 

da VOLTA de São Luis IX, pela excelente obra: 

“AVE,CRISTO”, 14ª. edição, FEB, 2/1978, por 

meio de uma situação-chave que, assim como na 

investigação de mais acima, nos dará um aspecto 

positivo dentro do concerto de evidências-chaves 

que nos garantem a autenticidade cientifica do que 

temos tratado até este nosso presente momento, 

especialmente pela impressionante concordância & 

universalidade que traz em relação aos números-

chaves, ou fundamentais: 4, 7, 8, 9, 10 & 17, 

que dizem respeito a vida e a morte de São Luis IX 

quanto a sua reencarnação como Vivaldo P. S. Filho,  

também, pela Obra de Allan Kardec & Chico 

Xavier, quanto e de maneira fundamental pela 

Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamentos), da 

seguinte maneira: 

Página # 48 

   Primeiramente, façamos uma reflexão numérica 

em relação ao exato # da Página (48) para que 

nos adequemos de maneira mais harmoniosa com 

os esquemas-chaves que dizem respeito a São 

Luis de França: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

 

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

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

   Uma vez tendo feito esta observação em relação 

ao especifico # da Página (48), como forma de 

apresentação para o que temos em termos de 

palavra-chave: Irás – sugerindo alguém que 

poderá estar indo para algum lugar ou mesmo 

voltando para algum lugar! –, que evidentemente 

nos reporta ao trabalho que ora tem sido realizado 

pelos meus Benfeitores e Amigos Espirituais sobre a 

atual VOLTA de São Luis IX, sigamos adiante em 

mais esta investigação sobre os inquestionáveis 

Sinais & Códigos Secretos de Deus pelo 

Espiritismo, aqui em associação com a Obra de 

Emmanuel: 

- Palavra: Irás, ida (2), apenas tomando das 

palavras inteiras do autor espiritual dentro da 

narrativa-página... 
 

- Palavra: Irás, volta (60), apenas tomando das 

palavras do autor dentro da narrativa-página... 
 

   Então, façamos os nossos ajustes a partir destes 

dois elementos-chaves, de ida como de volta, 

para que possamos avaliar como os Espíritos do 

Senhor são precisos em suas tarefas de estudo 

sobre a Decodificação Espírita, sempre com o 

interesse de nos elevar a Alma para Deus: 
 

- 2 + 6 + 9 (# encontrado a partir da eficiente 

conversão do emblemático # 6, pelos motivos que 

já tivemos condições de verificar um pouco antes, 

como em outras inúmeras obras (virtuais) de nossa 

lavra mediúnica!) = 17. 
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   Quando teremos: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 
 

   Mas, como verificaremos a coisa não se restringe 

a isto, visto que os fatos numéricos, literários & 

editoriais produzem outros elementos de convicção 

que absolutamente nos elevam o Espirito, quando, 

também, podemos deduzir seguinte maneira: 

- 6, volta...4 (2, ida + 2, # do Capítulo II em 

estudo!), que facilmente, por arranjos obrigatórios, 

vamos poder deduzir seguinte maneira: O exato 

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

Filho (São Luis IX). 

_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

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

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

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

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                        

_______________________ 
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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), exite 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re)nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

alusão à sua condição de principal Provedor 

Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para 

o 4º. Milênio da Era Cristã. 
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   E temos mais alguma coisa para decifrar, a partir 

destes mesmos elementos-chaves: 2 (ida)... 6 

(volta)..., dentro da emblemática Pagina # 48, 

levando, também, em consideração para o nosso 

intrigante esquema de Decodificação: O # 2 (que 

corresponde ao # do Capítulo II)..., quando 

teremos: 

- 2 (ida) + 2 (Capítulo) = 4: O exato mês (4) de 

abril do nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho). 
 

- 6 (volta) + 2 (Capítulo) = 8: O exato mês (8) de 

agosto da morte de São Luis IX (Vivaldo P. S. 

Filho). 

_____________ 

 

_____________ 

São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho,                        

pela ‘Decodificação Espírita’,                                                
na Obra Emmanuel, por Chico Xavier!! 
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Vivaldo P. S. Filho: Os fatos da Matemática de 

Deus asseguram: A Reencarnação de São Luis IX.   
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EM TEMPO # 1 

   Outro assunto que já tratamos em alguns livros 

(virtuais) anteriores, mas que tem também haver 

com a santa tarefa mediúnica de Francisco Cândido 

Xavier, é o fato de André Luiz ter trazido para o 

Plano Material, pelo Chico, o conhecimento da 

Cidade Espiritual ‘Nosso Lar’, que por sua vez está 

localizada na 8ª. Esfera Espiritual da Terra 

(Umbral), enquanto que os Benfeitores e Amigos 

Espirituais que fazem parte da Equipe da 

Verdade, e que me auxiliam na tarefa mediúnica, 

em sua grande parte, são eles da 9ª. Esfera 

Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e 

Ciência), Entidades de Luz que são Coordenadas 

pelos grandes Espíritos de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, como temos visto desde quando eu 

me iniciei na faculdade de psicografia, propriamente 

dita, de uma maneira mais ostensiva em junho (6) 

de 2012, pois bem: 

- 8 (Nosso Lar) + 9 (9ª. Esfera) = 17. 

    Que deduzimos da seguinte maneira: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
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EM TEMPO # 2 

   Para quem faz um estudo como este fica quase 

impossível para si mesmo realizar uma investigação 

tão minuciosa e extensiva quanto seria necessária, 

afinal, não estamos sempre afirmando que não 

temos qualquer pretensão de elucidar todos os 

esquemas até o seu fim, de esgotar o que temos 

denominado com a Quarta Revelação? 

   Para que isso venha a acontecer, esgotar todas as 

possibilidades de investigação, será preciso a ajuda 

de muitos, até de algum especialista em tecnologia 

da informática que possa construir uma ferramenta 

virtual de varredura e de contagem de todas as 

palavras-chaves, por exemplo, além dos números 

fundamentais, e assim conseguirmos chegar a uma 

solução mais satisfatória, que não esta que temos 

oferecido pela minha condição muito limitada, seja 

como médium ou como investigador... 

- Os # de todas as Páginas, deste Capítulo II, 

Lágrimas e sacrifícios, onde cai a Página # 48: 

- 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 

42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 = 648. 

    Que deduzimos da seguinte maneira: 

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

 

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 



              Livro # 122: “Emmanuel” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

70 

_____________ 
 

   Agora façamos da seguinte maneira, a partir 

deste # 648 encontrado, ou definido, mais acima: 

- 9 (# encontrado a partir da conversão do # 6, 

pelos motivos que já sabemos!) + 8 = 17. 

   Quando teremos, a partir daí: 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

- 64: O exato ano de (19)64, do nascimento de 

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

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

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

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

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                        

_______________________ 

São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho                                                              

na Obra de Emmanuel, pelo Chico Xavier!! 
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EM TEMPO # 3 

   E para provarmos o que acabamos de dizer em 

relação ao fato de não podermos de pronto 

assegurar uma solução definitiva em relação a todos 

os esquemas-chaves que fatalmente se encontram 

ajustados dentro da obra em questão, quanto em 

outras da Doutrina, as obras consideradas clássicas, 

por exemplo, deixando mais claro para o querido 

leitor que, pelo menos por enquanto, sempre 

haverá de ficar para depois algum resíduo de 

natureza decifratória, que, certamente, precisará 

de um esforço maior de nossa parte ou de outros 

estudiosos para que a solução venha da maneira 

providenciada pelos Espíritos de Luz, quando agora, 

como um bom exemplo, tomaremos apenas dos 

seguintes elementos, do # da Página inicial (33) e 

do # da Página sob a nossa investigação (48) e 

que correspondem a este emblemático Capítulo II, 

Lágrimas e sacrifícios, do Paulo e Estevão, 14ª. 

edição, FEB, 2/1978: 

- 33 (pág. inicial) + 48 (pag. em estudo), 2 

(contagem de ida) + 6 (contagem de volta) = 89. 

   Quando: 8 + 9 = 17. 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 
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São Luis IX: Os fatos da Matemática de Deus na 

Obra de Emmanuel, pelo Chico Xavier.   
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_____________ 

   “Afora tu mesmo, ninguém te decide o 

destino”.                                                                                    

– André Luiz (por Chico Xavier)                                              
Copyright 1999-2003: Instituto André Luiz. 

_____________ 

   Um aspecto que deve ser colocado em destaque 

em qualquer tarefa de Decodificação do 

Espiritismo, sob as bases do que tem sido lançado 

pelos Benfeitores Espirituais, é o da LITERATURA, 

visto que a cada nova descoberta decifratória sobre 

a atual VOLTA de São Luis IX, ou em relação a 

quem ele foi em vidas passadas, haverá de surgir 

uma história oculta que fatalmente nos conduzirá a 

uma série de especulações, e porque não dizer de 

elucidações acerca da natureza de sua Psicologia e 

da sua Missão milenar sobre a face do nosso Plano 

Material, e dentro desta observação é que devemos 

nos colocar a disposição, para, também, fazermos 

um estudo dentro da narrativa literária pela qual 

vamos vendo a decodificação ser realizada. 

  Precisamos de amar e de nos instruir. 

Vivaldo P. S. Filho                                
A Reencarnação de São Luis IX 

Sob a Inspiração de André Luiz  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 27-30 de maio de 2020) 
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   Nota do médium: Para quem nos acompanha há 

mais tempo, não é novidade que em muitos quadros da 

Decodificação do Espiritismo, senão em todos, algo 

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

quando no caso da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo 

Testamentos), fazendo-nos compreender que existe, 

sim, uma conseqüente orquestração por cada obra da 

Codificação Espírita, por exemplo, que se unem por 

elos invisíveis e ocultos, cabendo a cada estudante 

ou investigador do tema fazer o seu próprio trajeto 

numérico, literário & editorial para que os grandes 

mistérios desta intrigante história (matemática) de luz 

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

outras belas Personalidades também são tratadas em 

nossos modestos apontamentos e que também tem 

haver com a futura VOLTA de Nosso Senhor Jesus 

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

possam ser devidamente revelados e compreendidos 

por todos aqueles que anseiam por Amor e Instrução, 

assim como acabou de nos orientar o querido Espírito 

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

Médico Espiritual do Codificador. 
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   Bom estudo para todos!  

   É o que desejo, com o coração devotado ao Mestre 

Jesus, a Allan Kardec e a Chico Xavier no limiar de mais 

um trabalho dos Espíritos Amigos que se inicia com a 

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

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

RECEBESTES.”                                                                                                                                                                                         

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 2___ 

 

 
_________________ 

    

   M. C. Boa noite Vivaldo... 

   Passando para agradecer a Deus pela oportunidade de ler mais 

esse livro abençoando – ela está se referindo ao recém 

lançado Livro # 121 – vindo de você e dos Mensageiros de 

Luz com reflexões tão valiosas para todos nós... Também adorei o 

diálogo com André Luiz e Elizabeth d' Espérance. 

   Parabéns e que Jesus abençoe a todos vocês. 

   Meu abraço sincero e cheio de gratidão. 

_________________ 

   Boa tarde, querida M.!  

   As suas doces palavras voltam a enriquecer o 

meu coração de felicidade pela bondade enorme 

com que são direcionadas a ele, e, evidentemente, 

que também ao coração dos nossos Amigos e 

Benfeitores Espirituais, que também se alegram e 

lhe felicitam por lhe ver trabalhando pela 

elevação do seu próprio Espírito, especialmente 

quando vemos aqui e acolá tantas pessoas, quem 

sabe até com nós mesmos, já que estamos todos 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810&comment_id=Y29tbWVudDozMDMzNzMxODc2NzE0NDk0XzMwNDU2NzcyMzU1MTk5NTg%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005382528810&comment_id=Y29tbWVudDozMDMzNzMxODc2NzE0NDk0XzMwNDU2NzcyMzU1MTk5NTg%3D
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navegando por entre um redemoinho de sombras 

espessas que tem haver com a nossa atrasada 

maneira de sentir e executar as coisas da nossa 

vida familiar, profissional e social, 'realizando o mal 

ao invés de já estarem se preocupando em fazer o 

bem real e estendido a todos e a todas', quem 

sabe até um tanto além de suas (nossas) forças, 

esquecidos de que o Cristo nos recomenda o amor e 

o perdão, a paz e a solidariedade entre todos, e por 

esta razão é que as suas palavras, carregadas da 

amizade e da consideração sinceras, surgem como 

uma claridade imensa nas trevas do Plano Material, 

a chamar a atenção não somente pelo encanto e 

pelo lirismo de como elas são articuladas, mas pela 

sua essência toda espiritualizante, que faz como 

que possamos respirar o ar agradável dos 

devotados espíritas-cristãos, que sem dúvida devem 

ser verdadeiros intermediários do perfume sagrado 

do Evangelho, não por ser o melhor dos melhores 

modelos de vida para a Humanidade, visto que 

devemos consagrar respeito e veneração para com 

todas as crenças e crentes do mundo, mas porque, 

em si mesmo, traz a expressão máxima da boa 

convivência pela pratica da Caridade como Jesus, 

Kardec & Chico Xavier nos lecionaram em 

exemplos vivos de desprendimento dos bens 

transitórios da Terra, dando do que tinham para 

poderem receber nos Céus!...  

   Se podemos destacar alguma figura humana que 

realmente souberam testemunhar uma Existência 
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Real com Deus, por favor, me permita citar além do 

Mestre Galileu as figuras singulares de Kardec & 

Chico, pelo muito que eles fizeram e pelo pouco que, 

na minha quase total desvalia, e com a ajuda 

de vocês, nossos leitores amados, vou tentado 

realizar...  

  

Os Livros # 114, 115 & 116 não podem deixar de serem lidos e 

estudos pelo espírita-cristão. 

   Enfim, que Oxalá lhe envolva a vida em fluidos de 

permanente alegria!! 

Vivaldo P. S. Filho                                
A Reencarnação de São Luis IX 

Sob a Inspiração de André Luiz   

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, 24 & 29/05 de 2020)                                  
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   Nota do médium: É por uma questão de 

reconhecimento e gratidão a quem generosamente nos 

escreve e se manifesta pelo nosso Perfil & Página do 

Facebook, por exemplo, que temos lhes dado espaço 

em nossa obra mediúnica para podermos lhes trazer 

para mais próximo do nosso humilde esforço espiritual, 

para que de alguma maneira eles e elas possam fazer 

parte dele.                                                                                      

_____________ 

   

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

que, se possível, divulgue os nossos mais de cem 

(100) livros mediúnicos entre seus familiares e 

amigos para que o Espiritismo possa avançar na Terra 

sempre com aquele toque de amizade que tanto 

empolgava os cristãos primitivos, aliás, nos dias atuais 

de pandemia o que mais estamos necessitando, além 

de fazer a urgente caridade material, é realizar a 

benção da caridade moral, em forma de livros que 
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edifiquem a alma das pessoas, na lembrança do que 

certa vez o grande Emmanuel disse (O Consolador, 

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

do que de pão.” 

   E dessa maneira, vamos procurando seguir adiante e 

pedindo ao Senhor da Vida sabedoria e entendimento 

para que todos possamos viver na sua verdadeira paz, 

embora o mundo terrena, na maioria das vezes, esteja 

tentando nos envolver em suas ciladas materialistas 

que somente tem a nos oferecer dores e aflições, 

quando não nos precavemos de viver a nossa 

existência humana com simplicidade e com humildade 

como Ele nos exemplificou. 

   Não somos contra a riqueza, claro que não, já que o 

mundo precisa avançar em conforto e em bem estar, 

coisas que o dinheiro bem empregado pode nos trazer 

a todos, aliás, na Vida Espiritual também existem as 

diferenças de classes, porém, nos estágios mais 

avançados dos Espíritos Imortais, tudo se submete ao 

crivo da Caridade.  
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Paulo de Tarso, também chamado de Apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, São 

Paulo Apóstolo, Apóstolo dos gentios e São Paulo, (Tarso, Cilícia, c. 5 - 

Roma, 67) foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujas 

obras compõem parte significativa do Novo Testamento.  

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristianismo_primitivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
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   O esforço que temos 

empreendido desde o começo da nossa humilde 

tarefa pela Decodificação Espírita, não representa 

nada, ou quase nada, diante do que tem sido feito 

pelos que, na obscuridade de suas vidas materiais, 

muito sofridas e muito amargas, tem ofertando em 

lágrimas o amor real e vivo pelo Cristo, sim, porque 

estas irmãs e irmãos carregados de dificuldades 

materiais supremas, por exemplo, porque também 

tremem de angustia pelas dores morais que 

passam, fazendo com que a fé que tem no Alto por 

dias melhores, de alguma maneira, alcancem o 

espírito daqueles e daquelas que, por enquanto, não 



   “Quantos óbices a 

vencer, quantos 

enigmas a 

solucionar?” 

 (Irmão Jacob/ 

Francisco C. Xavier, 

“VOLTEI”, A LUTA 

CONTINUA, da 7ª. 

edição, pela FEB, 

11/1979).   
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conseguem ou não tem interesse de acolher o santo 

Evangelho em suas lamentáveis existências 

materiais; com isto, dando-nos incentivo ao que 

vamos procurando realizar na pobreza moral em 

que nos encontramos, vivificando-nos a atuação por 

suas próprias emanações fluídicas de profunda 

esperança no Criador, que, certamente, espera de 

nós todos o mesmo exemplo de lealdade e de 

confiança em Soberano Seu Poder!... 

    

   Não podemos nivelar estes anjos encarnados no 

Plano Material a nossa própria conduta, pois seria o 

mesmo que nos comparar a grandeza de um sol 

sublime e carregado de alegrias divinas, tal como a 

deles mesmos, mas apenas nos espelhar em seus 

exemplos, criando em nosso coração a resistência 

necessária para que, assim como cada um deles 

tem feito, nos livremos de todo o mal, endereçando 

a nossa alma aos cuidados do Amor e da Assistência 

do Cristo Amado!   

Paulo                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 02 de junho de 2020) 
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   Nota do médium: Este querido Benfeitor Espiritual, 

que ao lado de Chico Xavier & Veneranda (Santa 

Isabel de Aragão), dentre outros, dirige as minhas 

faculdades mediúnicas, e cada vez que ele aparece é 

um motivo enorme de alegria para mim, pois ele se 

encontra, atualmente, reencarnado na Itália, adepto do 

Catolicismo, e transitando pela Igreja de Roma como 

um de seus mais veneráveis representantes, e dentro 

deste contexto de muitas obrigações terrenas, quanto 

espirituais, me comove a alma, saber que ele ainda tem 

algum tempinho de sobra para vir aqui e nos dar algo 

do seu santo coração. 
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PRIMEIRA PARTE 

André Luiz Entrevista 

 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

(9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

livro (e-book) pela psicografia: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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_____________                                                    

Como seria falar de Emmanuel sem tocar no nome de 

Chico Xavier? Creio, que seria o mesmo que falar de 

Deus sem mencionar a vida magnífica do Cristo 

Amado... Por esta razão, é que lhes dedicamos o nosso 

sincero respeito, venerando as suas obras mediúnicas, 

que até hoje deixam marcas profundas de 

Espiritualidade no coração dos espíritas-cristãos. 

Hernani G. Andrade (Espírito)                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                  
(Salvador/BA, 29 de maio de 2020)                      

_____________ 
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1) Amoroso Benfeitor! Antes de qualquer coisa, 

gostaria de lhe agradecer pela sua visita, 

quando sabemos o quanto custa para os 

Espíritos reencarnados, mais ou menos 

elevados, atravessarem distâncias tão 

perigosas do Plano Invisível da Terra Material, 

em Desdobramento Mediúnico, para que, 

em Nome de Deus, possam ser aproveitados 

em alguma tarefa de moral elevada pelo 

Espiritismo; perigos estes que tem haver com 

a própria tarefa que, não obstante a nossa 

maior ou menor elevação espiritual, sempre 

causa preocupação aos Seres das sombras, 

que desejam a todo custo nos desarticular as 

forças fisiopsiquicas com o único objetivo de 

interditar o progresso da existência planetária 

pela agressividade de suas ações...  
 

No Livro # 121, o irmão observou como a 

querida D´Espérance tomou o cuidado para 

trazer ao público mais algumas nuanças da 

mediunidade do nosso Vivaldo, inclusive com 

a observação de que ele, por já ter cumprido 

com a sua missão terrena, poderia já ter sido 

levado de VOLTA para o Mundo Maior pela 

desencarnação, entretanto, ela também fez a 

ressalva de que, pelo fato de não ter 

encontrado o apoio necessário para a 

condução de sua tarefa como São Luis IX, 

por parte de uma determinada pessoa de seu 

conhecimento, acabamos lhe dando mais 
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algum tempo no Plano Material para que o 

trabalho da Decodificação Espírita não 

ficasse impedido de aparecer com a qualidade 

que ele realmente merece, como seria do 

nosso desejo, visto que outras pessoas, 

médiuns ou adeptos comuns, acabaram por 

debandar do barco e deixando nós todos a 

nos afogar em plena revolta marítima, por 

assim dizer, então, lhe pergunto a sua 

opinião a respeito deste assunto?! 
 

R – Ainda ontem, pelas imagens gravadas 

dele que eu recebi, vi nitidamente como ele 

ficou assombrado quando viu e ouviu uma 

palestra do querido médium Carlos A. Baccelli 

afirmando, com todas as letras, que o 

Espiritismo estava encolhendo na Pátria do 

Evangelho... Ele, o Vivaldo, sabe muito bem 

que este assunto não é de todo inédito para 

ele, pois desde que entrou na Doutrina tem 

observado em pessoa como os ‘espíritas’ tem 

evitado falar, conversar sobre assuntos que 

dizem respeito a própria Doutrina, não sobre 

os meandros do movimento doutrinário, que 

quase nada conhecem, mas sobre assuntos 

como mediunidade e vida mediúnica, sobre 

estudo geral pelo Espiritismo, e sobre a nossa 

necessidade de espiritualização, enfim, sobre 

a nossa necessidade de evolução que temos 

como pessoa humana... Ele, por assim dizer, 

toma sempre muito cuidado ao tentar chamar 
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a atenção dos espíritas para os assuntos 

pertinentes a causa que dizem ter abraçado 

com sinceridade, mas, para a sua e a nossa 

grande tristeza, temos visto, aqui e ali, as 

pessoas irem se afastando do Consolador e 

demandando para outros projetos de vida 

que não o do aperfeiçoamento próprio... 

 

E agora, assistindo uma bela palestra do 

grande médium uberabense, que foi amigo 

devotado de Chico Xavier por quase 30 anos, 

pode confirmar, em tristeza, que a maioria 

daqueles e daquelas que se diziam espíritas 

sinceros, de seu convívio mais próximo ou 

por algum conhecimento, nada mais desejam 

hoje em dia do que se afastarem dos ensinos 

de Jesus Cristo, pois com o Cristo, Allan 

Kardec & Chico Xavier não há como conciliar 

o Espiritismo com o Materialismo, pelo menos 

da maneira exagerada como a maioria de nós 
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tem preferido se embrenhar pelas sombras 

de Mamon, sim, porque, até certo ponto, o 

materialismo faz parte da nossa existência 

espiritual onde quer que estejamos, porém 

ele nunca poderá ser colocado acima dos 

interesses da vida emotiva e sentimental dos 

Espíritos de Deus, que deve ser uma vida de 

desprendimento em beneficio dos que nada 

tem ou pouco ainda conseguiram para se 

manterem numa situação de existência 

material aceitável: saudável e feliz! 
 

 
 

Evidentemente, que não devemos julgar a 

ninguém que não se sinta confortável sob o 

manto luminoso da Terceira Revelação, que 

nos acolhe com doçura e responsabilidade, 

mas precisamos tomar nota a respeito deste 

assunto tão importante para que possamos 
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avaliar a nossa própria responsabilidade 

diante da necessidade urgente que temos de 

nos melhorarmos como Espíritos Imortais e 

de ajudar a Doutrina Espírita a chegar de 

maneira mais eficiente no coração ‘dos que já 

estão mais dispostos a caminhar pela porta 

estreita da Evolução’, já que estes que vemos 

se afastando de nosso convívio tem preferido 

a porta mais larga, a das facilidades de um 

mundo material, que, certamente, haverá de 

se melhorar, de se espiritualizar, queiram 

eles ou não.   
 

E dentro deste contexto de lamentável 

evidência sobre a debandada, quase que 

generalizada, dos pseudo-adeptos de nossa 

santa Doutrina, vamos vendo o Vivaldo, de 

acordo com a sua humilde capacidade de 

resistência ao mal, seguindo com as suas 

nobres tarefas doutrinárias e mediúnicas, 

procurando, ele, oferecer gratuitamente a 

obra psicográfica e de pesquisa que temos 

lhe endereçado deste Outro Lado da Vida, 

tentando, ao máximo, deixar para trás a 

companhia de quem, por enquanto, não 

quer nada com o batente doutrinário, 

sequer mediúnico, dando do que pode de si 

mesmo na esperança de que, em algum 

momento mais a frente, ele possa retornar a 

Morada Celestial como uma pessoa que 

viveu para Jesus, embora sem se desconectar 
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com a sua realidade humana, oferecendo a 

todos, sempre gratuitamente, tudo o que 

prazerosamente vem produzindo pela sua 

mediunidade, com a nossa ajuda e o nosso 

aval, é claro (risos). 
 

 
 

Mas, honestamente falando, o que mais nos 

importa é saber que ainda existem por ai 

bastantes adeptos, que, na solidão de suas 
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existências, mas confiando em dias melhores, 

vão fazendo a sua parte na tarefa sempre 

feliz de evoluir pelos caminhos que Jesus nos 

traçou pela Doutrina dos Imortais. 

 

2) O que podemos fazer para criar condições 

novas de engrandecimento da Doutrina em 

terras do Cruzeiro? 
 

R – Evidentemente, que para começar a 

fazer com que o Espiritismo volte a florir nos 

jardins ainda bastante obscurecidos do Plano 

Material, será necessário que cada um de 

nós, seja como encarnado ou desencarnado, 

insistamos em realizar a nossa melhoria 

pessoal, compreendendo que não haverá 

Espiritismo sem a presença doce e ao mesmo 

tempo poderosa de Jesus Cristo em nossa 

realidade íntima; e logo a seguir, uma vez 

reconhecendo que o nosso coração já bate 

pelas batidas do coração amoroso do Cristo, 

passemos urgentemente a divulgar as obras 

básicas produzidas por  Allan Kardec quanto 

aquelas que foram endereçadas à Terra pelas 

faculdades mediúnicas de nosso querido 

Chico, fazendo com que, a partir de nossa 

ajuda, todas aquelas demais pessoas 

interessadas, realmente interessadas, sim, 

porque quem vive na mentira não pode falar 

da Verdade, possam participar desta obra 
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maravilhosa de iluminação da vida humana e  

da nossa vida espiritual, que nada mais são 

do que uma realidade só. 
 

3) O amigo teria alguma orientação mais 

diretamente direcionada aos que tentam, mas 

não conseguem realizar esta melhoria moral, 

embora já tenham tentado inúmeras vezes se 

transformarem em pessoas, realmente, de 

bem? 
 

R – É indiscutível que a existência num 

mundo tão atrasado moralmente como a 

Terra, embora as suas condições de 

cultura e de tecnologia sejam bastante 

avançadas, sempre trás grandes problemas 

para qualquer um de nós que nos atrevemos 

a encarnar ou reencarnar por aqui; nenhum 

de nós, que já temos travado tantas lutas 

morais no sentido de embelezar os nossos 

Espíritos no decorrer dos séculos e milênios 

da vida humana, poderá desconsiderar a 

condição pessoal de cada criatura, a exemplo 

de nós mesmos, no que se refere a luta 

íntima que cada homem ou cada mulher 

deverá travar para conseguir algum sucesso, 

por menor que seja e durante a sua atual 

reencarnação, embora o nosso dever para 

com a verdade nos leve a dizer que ninguém, 

ninguém mesmo, sobre a face do planeta se 

encontra sem as ferramentas necessárias 
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para fazer a sua tão necessária auto-reforma, 

até mesmo os Espíritos mais atrasados 

moralmente, que levavam uma vida quase 

primária em outros Orbes planetários, 

quando aqui nascem tem, sim, condições de 

fazer alguma coisa em relação a si mesmos, 

ou melhor, tem como fazer muita coisa em 

relação ao modo de vida atrasada como 

vinham levando, já que mesmo os fluidos da 

atmosfera terrena, por mais poluentes que 

possam ser para a vida mental dos Espíritos 

reencarnados, também, haverão de nos 

oferecer condições de nos associarmos com o 

que existe de real valor no ecossistema 

psíquico da humanidade, e, com isso, 

devemos compreender que se existe o mau 

conselho, também, existe a boa orientação, 

levando em consideração que o amor e a 

simpatia andam sempre de mãos dadas e 

tem verdadeira ascendência sobre a maldade 

e a desconsideração, proporcionando a quem, 

realmente, esteja interessado uma enorme  

capacidade de vencer o mundo, dito material, 

vencendo-se. 
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E é exatamente neste ponto do nosso 

diálogo, um prazeroso bate-papo entre 

dois bons amigos, é que vamos destacar a 

importância dos Ensinos Espíritas como 

uma das mais eficientes formas de Educação 

para o Bem Maior, sim, porque não podemos 

desconsiderar as tantas outras agremiações 

do sadio pensamento cientifico, filosófico e 

religioso do planeta que são capazes de, 

cada uma a sua maneira, ensinar aos seus 

crentes e adeptos a amar e se instruir, que 

são capazes de fazer com que o homem e a 

mulher encarnados possam caminhar certos 

de que estão verdadeiramente na companhia 

do Mestre Galileu, na condição de cristãos 

que somos. 
 

 
 

Aliás, não foi o próprio Senhor da Vida que 

nos afirmou através da seguinte sentença: 
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“Podeis fazer o que eu faço e muito 

mais.” (João 14:12). 

 

4) Muitas coisas na obra que temos trazido pelo 

Vivaldo, tem chamado a atenção do atento 

leitor, especialmente as que relatam as 

suas inúmeras experiências mediúnicas, 

e que, em algum momento, certamente, 

haverão de atrair a curiosidade e a atenção 

de muitos estudiosos do tema assim que se 

derem conta de que existe um sensitivo na 

Terra capaz de não ‘somente’ incorporar a 

Personalidade magnânima de Jesus, como, 

também, se incorporar à Sua própria 

Personalidade santificada, deixando claro, 

pelo menos para nós que labutamos junto a 

ele deste Outro Lado, que a Super-

Mediunidade não fora um privilégio apenas 

de Chico Xavier (risos), visto que ele, o nosso 

atual pupilo, na condição de um médium 

quase que completamente esquecido 

pelos seus colegas espíritas se não fosse 

pelo belo trabalho psicográfico que vem 

realizando, contando até agora com 121 

livros (virtuais) mediúnicos e de pesquisa já 

prontos e já devidamente publicados em seu 

Site Espírita, consegue na solidão do seu 

trabalho, já que faz quase tudo dentro de seu 

modesto lar, em Salvador, Bahia, tratar de 

manter contatos diretos e ostensivos, por 

múltiplas possibilidades psíquicas, com vários 



              Livro # 122: “Emmanuel” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

100 

Espíritos luminosos altamente avançados em 

intelecto (conhecimento) e em moral, fazendo 

com que a sua tarefa se converta, dentro do 

seu ambiente domestico, num manancial 

imenso de irradiações luminosas que nos 

possibilitam trazer o Céu até a sua presença, 

pois então, qual seria a estratégia mais 

acertada para que os leitores se beneficiem 

desta luz que se derrama do Mais Alto sobre 

a mente e o coração do nosso São Luis 

reencarnado, claro, sem que isto represente 

alguma cura total e milagrosa da parte dele 

ou da nossa, pois que somente Deus tem 

condições reais de fazer milagres em relação 

a tudo e a todos, mas apenas como um 

socorro a mais da Vida Mais Alta na direção 

dos que, com sinceridade, buscam algum 

alívio físico, material ou espiritual da parte 

dos Mensageiros Espirituais do Cristo Amado, 

que tanto tem nos buscado a alma, pelo 

menos da maioria de nós, mas somente tem 

recebido indiferença? 
 

R – Lhe querer bem, visto que pela sintonia 

do amor todos haverão de se beneficiar com 

as emanações fluídicas que seguramente vem 

do Mundo Maior e que são transferidas das 

Dimensões Elevadas por intermédio do amigo 

Vivaldo, tornado a sua experiência pessoal e 

mediúnica numa troca de verdadeira simpatia 

e boas intenções Entre os Dois Mundos. 
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Numa época como a atual, quando vemos 

tantos problemas se assomando em todos os 

espaços da existência humana, nada mais 

justo do que recomendarmos aos corações 

perdidos, amargurados e/ou ansiosos da 

Terra um tempo para que possam entrar em 

contato com o Além-Túmulo, especialmente 

por meio de São Luis IX, não porque seja 

mais capaz do que as outras mediunidades, 

mas porque temos a certeza de que o seu 

ideal é realmente o de fazer o bem em nome 

de uma Caridade desinteressada, aliás, como 

ele vem fazendo ao distribuir (virtualmente) e 

de maneira sempre gratuita o resultado de 

suas obrigações mediúnicas, obrigações que 

ele tem a conta de precioso tesouro espiritual 

que haverá de lhe garantir a felicidade que 

tanto anseia. 
 

 
 

Seja por meio de uma prece sincera ou por 

meio de um bom pensamento!! 
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Quanto aos seus/nossos livros mediúnicos, 

são também uma excelente ferramenta de 

contato entre o leitor e os seus Autores 

Espirituais e demais Colaboradores de nossa 

Esfera de ação, quanto em relação ao próprio 

psiquismo do médium, que servirão como um 

eficiente canalizador mental entre todos na 

medida que, todos nós, estamos a doar e a 

receber alguma coisa da Vida Eterna, sendo 

que toda e qualquer atividade do Bem Maior, 

em essência, vem da parte de Deus, como 

não poderia deixar de ser, não é mesmo 

meu querido André Luiz?! 

 

Aqui, no plano das forças físicas, estamos 

atravessando duras provações coletivas, com 

uma crise após a outra, seja na área da 

Saúde ou da Alimentação, que escasseia cada 

vez mais entre os mais pobres, assim como 

na esfera do Sentimento e da Emoção, o que 
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tem levado muitas pessoas, muitas mesmo, a 

cometerem faltas graves, que, caso tivessem 

sido ajudadas por alguém, poderiam ter sido 

evitadas; seja como for, precisamos mais do 

que nunca confiar no Cristo Amado com 

vistas a sairmos destas dolorosas tragédias, 

sejam de origem espiritual ou de natureza 

humanas, preparando para a nossa vida uma 

paz duradoura que represente a felicidade e a 

pacificação da alma de todas as criaturas que 

constituem as nações e os povos, sem 

desconsideração a quem quer que seja, 

fazendo-nos criaturas irmãs em tudo e não 

somente naquilo que eventualmente cremos 

ser mais razoável fazermos uns pelos outros; 

temos que levar a sério a idéia de sermos 

solidários e fraternos como jamais nós fomos, 

criando condições individuais e coletivas para 

que todas as sociedades do Planeta possam 

desfrutar de uma felicidade real. 

 

5) O médium, iniciante ou não na tarefa que 

abraçou pelo Espiritismo, na condução de seu 

serviço evangélico, deve temer os que de 

alguma maneira defrontam-lhe a lógica dos 

seus comunicados e das suas observações 

acerca do que ele mesmo recebe e percebe 

do Plano Espiritual? 
 

Eu falo assim, pelo fato de muitos tarefeiros 

em começo de atividade na Seara, mais cedo 
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ou um pouco mais tarde, sempre acabam se 

defrontando com determinadas pessoas, que 

dizem-se mais antigas do que ele dentro do 

seio doutrinário, que tentam de qualquer 

modo lhe desprestigiar o que vem ouvindo, 

vendo e percebendo a sua volta do campo 

espiritual, geralmente, estes irmãos incautos, 

acabando por desestimular um trabalhador 

que, de certo, poderia dar muito de si mesmo 

pela causa do Consolador, tanto moralmente 

como cientificamente. 
 

R- Antes de qualquer coisa, na condição de 

médium iniciante ou não, precisamos temer a 

nós mesmos, as nossas próprias atitudes do 

dia a dia, que geralmente são verdadeiros 

convites a quedas deploráveis no campo da 

gentileza, da lealdade e do sentimento, 

então, para lhe ser um pouco mais prolixo 

(risos), vamos dizer que quando o médium 

tem dentro de si mesmo a certeza de que 

está do lado certo da história, e que, ao seu 

modo, dentro das suas reais possibilidades de 

tempo e saúde, vai estudando com afinco e 

dedicação, para começar, as obras básicas da 

Doutrina, não deve perder o seu precioso 

tempo com criaturas, geralmente muito 

infelizes de profundamente desgostosas com 

elas mesmas, que nada sabem fazer senão 

cometer a grande tragédia da inveja e do 

despeito, e dessa maneira, podem crer, que 
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haverão de vencer qualquer obstáculo que 

venha a aparecer de dentro ou de fora dos 

Centros Espíritas, por exemplo. 
 

  
 

Os obsessores podem estar desencarnados quanto 

reencarnados, inclusive atuando em Departamentos 

Doutrinários no Centro Espírita. 
 

Não podemos dizer que estes irmãos desleais 

para com a Causa do Consolador, doentes de 

inveja da nossa situação de maior ou menor 

condição psíquica, até certo ponto, não sejam 

perigosos e que devemos simplesmente lhes 

dar às costas, não lhes dar atenção, o que 

poderia fazer com que eles nos atingissem o 

Espírito com alguma maldade maior do que 

esta, fisicamente falando, e não duvidemos 

de que não seriam capazes disto, visto que se 

até dentro do seio familiar vemos homens 

bestializados, embora passando para os 

demais a idéia de bons-moços, assassinando 
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as suas próprias esposas ou desgraçando a 

vida dos seus entes mais próximos, o que 

poderemos, então, esperar destes pseudo- 

espíritas, que, sequer, sabemos quem 

realmente são e de onde realmente vieram, 

por isso que devemos estar em permanente 

atenção, especialmente nos dias de hoje, 

para que não venhamos a nos tornar vitimas 

fáceis de criaturas tão perversas, realmente 

perturbadas, que se encontram dentro dos 

Centros Espíritas não, necessariamente, para 

se melhorarem, pode até ser que estejam em 

busca de algum alívio moral para si mesmas, 

mas porque ai, no meio de cordeiros, é o 

lugar mais fácil de se esconderem dos outros, 

se camuflarem, quanto de si mesmas. 
 

Eu sei que o motivo de sua pergunta é o de 

lecionar em relação a própria vida de nosso 

Vivaldo (risos), que nunca achou ambiente 

fácil para ele mesmo dentro das Searas onde 

transitou nos seus vinte e quatro (24) anos 

de zelosa tarefa mediúnica, com algumas 

raras e valorosas exceções, é claro. 

_____________ 

André Luiz (Espírito)                                              

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                       

(Salvador/BA, 30 & 31/05 de 2020) 
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   Nota do médium: Faz algum tempo que em um de 

nossos Livros mais recentes eu havia informado ao caro 

leitor que Emmanuel, por questões de ordem mentais, 

havia encerrado a sua tarefa psicográfica junto a minha 

acanhada missão, pois ele deveria ficar mais tempo em 

seu corpo material para evitar um maior dispêndio de 

força nervosa que, certamente, seria necessária para 

ele durante esta nova fase de sua trajetória em solo 

planetário, entretanto, lembro-me que eu também 

havia dito que, caso houvesse alguma necessidade 

maior, ele voltaria e daria mais algumas noticias com 

relação à Doutrina, segundo a sua lúcida e sábia 

ótica espiritual, e como vemos o momento atual pelo 

qual passa a Humanidade, e os espíritas em particular, 

representa uma natural evocação ao seu Espírito, que 

certamente, a pedido dos meus demais Guias, veio em 

nosso auxilio, para que, com a sua maneira toda 

Evangélica, nos transmitisse mais algumas luzes acerca 

do que vamos passando e necessitando, mesmo que de 

maneira mais particular eu que diga mais respeito aos 

meus interesses na mediunidade. 
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   Segundo eu fui informado, ele não está impedido de 

vir ao nosso socorro quando assim se fizer necessário, 

pois que um pai muito querido e amado nunca deixa 

um filho, ou vários deles, caminhar sozinho pelas rotas 

obscuras de uma terra selvagem e sem dó, e por isso, 

creio, que ele, sim, possa voltar novamente, embora 

ele mesmo tenha me passado a informação de que, a 

partir de agora, quem ficará me assistindo de maneira 

mais direta no seu lugar será o grande Espírito de 

Erasto, discípulo de São Paulo. 

______________ 

“Entidades sábias e benevolentes, que já se 

desvencilharam totalmente dos envoltórios terrenos, 

basta que o desejem, para que distâncias imensas 

sejam facilmente anuladas, a fim de que os seus 

elevados ensinamentos sejam ministrados, desde que 

haja cérebro possuidor de capacidade receptiva e que 

lhes não ofereça obstáculos insuperáveis.” 

(Emmanuel/Francisco Cândido Xavier, EMMANUEL,                   

cap. XXIX, O PROCESSO DAS COMUNICAÇÕES,                               

26ª. edição, FEB, 11/2006)                              

______________ 

   E aqui, meus irmãos em Espiritismo, vale uma ligeira, 

mas muito necessária lembrança de: O Evangelho 

Segundo o Espiritismo, em seu Capítulo XXI, Haverá 

falsos cristos e falsos profetas, item 9, Caracteres do 

verdadeiro profeta, por exemplo, que deverá ser 

evocado pela beleza de suas linhas, endereçada ao 

coração de todos aqueles que se reconhecem já algo 

afinados com o pensamento de Allan Kardec, e porque 

não dizer já desejosos de conhecer alguma coisa a mais 
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sobre a minha missão, por mais miserável que seja o 

meu próprio Espírito, visto que, no decorrer de nossa 

modesta tarefa mediúnica, desde os meus primeiros 

apontamentos em 1996, temos dito, e dito inúmeras 

vezes, que o nosso ideal maior é o de divulgar a 

Doutrina Espírita, e, em especial, a lei que nos nivela 

uns diante dos outros, a da Reencarnação, quase que 

nos ‘obrigando’ a revelar para o Plano terreno algumas 

de minhas mais importantes existências pretéritas, pelo 

menos para mim mesmo (risos), para que, no fundo, 

todos possamos tirar proveito do que realmente deverá 

ser observado em qualquer instância, que é a sabedoria 

de Deus que nos dá a todos meios de nascer, morrer e 

nascer novamente para que possamos sempre estar 

evoluindo em Sua direção; e neste caso entra em cena 

a Numerologia Espírita, que foi algo pressagiada 

por Allan Kardec nas páginas da sua Revista Espírita 

como a “Ciência da Concordância dos Números”, 

com a sua essência totalmente Evangélica, como 

temos afirmado desde o começo das Decodificações, 

e que vem comprovar por fatos numéricos, literários & 

editoriais o que todos nós espíritas já sabemos ou já 

deveríamos saber: que a reencarnação existe, mas 

que ainda surge na vida de muita e muitas pessoas do 

mundo como uma grande incógnita. 

   Que Oxalá lhes abençoem queridos Emmanuel & 

Erasto, e lhes protejam os passos sobre a vida terrena 

e no Além-Túmulo. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                       

Com  
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SEGUNDA PARTE 

As Mensagens dos 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

(9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

livro (e-book) pela psicografia: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia. 
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Waldo Vieira (Monte Carmelo, 12 de abril de 1932 — Foz do Iguaçu, 2 de 

julho de 2015) foi um médico cirurgião plástico e cosmético, dentista, médium  

e autor brasileiro, mais conhecido por ser o propositor da                       

Conscienciologia e Projeciologia. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Carmelo_(Minas_Gerais)
https://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_abril#Nascimentos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1932
https://pt.wikipedia.org/wiki/Foz_de_Igua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/2015
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cirurgia_pl%C3%A1stica
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conscienciologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Waldo_Vieira
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Capítulo # 1: Waldo Vieira  

De Cabeça Fria 
 

 
7 

   Na grande maioria das vezes, quando o Espírito 

recém liberto começa a tomar real consciência 

do que fez ou do que deixou de fazer na sua ultima 

passagem pela existência terrena, isto, claro, 

quando ele se interessa pela sua elevação moral, 

começa a sentir-se deprimido, desprestigiando-se, 

como se não houvesse mais nada a fazer senão se 

alongar indefinidamente em lágrimas, que lhe 

queima como se fossem verdadeiras fogueiras a lhe 

abrasar ainda mais o coração inquieto, choroso e 

atormentado, buscando nos seus Guias, sempre 

gentis e generosos, que lhe acudiram no momento 
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supremo da travessia entre os Dois Planos como se 

fosse um precioso farnel, algum tipo de alivio, em 

tom de esperança desesperada, para que de alguma 

maneira possa se sentir melhor ao reconhecer-se 

vivo, superlativamente consciente de que a vida 

continua, não obstante naquele momento de duras 

reminiscências sentir vontade de que tudo não 

passasse de um sonho e que por meio deste sonho 

voasse livre pelo Universo sem nada a reclamar 

para si e sem nada a ter que explicar, porque a 

vergonha lhe cravou ao próprio coração a desgraça 

dos que podiam ter feito alguma coisa e não fez, ou 

dos que poderiam ter feito alguma coisa a mais, 

mas não fizeram!... 

   Eu sei, e sei que muitos já devem saber, que 

existem por ai, e por aqui também, muitas criaturas 

que basicamente vivem por viver, sem qualquer 

expectativa moral em relação a si mesmas, 

embora sejam implacáveis em relação a conduta 

alheia, sempre exigindo mais dos outros do que de 

si mesmas; que não tem consciência nenhuma, 

vivem como se nada devessem ao Universo, 

beirando a loucura de se reconhecerem felizes por 

estarem vivendo para comer, beber e fazer sexo, 

enfim, totalmente desconectados de sua realidade 

transcendental, e assim que desencarnam passam a 

viver da mesma maneira de sempre, “tranqüilos” na 

solidão do seu mundo egoísta e mesquinho... 

   Quem sabe, quando a gente for para uma Região 

do Invisível que possamos considerar um Reino de 
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Cristo não venhamos a dar mais importância ao 

sentido real da existência, que nos alerta a cada 

instante a sermos melhores do que fomos há alguns 

momentos antes, para que o nosso destino seja 

uma viagem eterna de paz e alegria? 

 

   Se nos mundos atrasados não fomos capazes de 

idealizar para o nosso futuro uma realidade melhor 

do que a que estamos passando, quem sabe se em 

Planos mais avançados, pela força do ambiente 

mental das Entidades Luminosas, não seremos 

levados a pensar melhor, e agir melhor ainda?!... 

   Se posso pedir alguma coisa aos amigos da Terra, 

que seja a sua libertação de todo o atraso moral. 

   Que Deus seja louvado. 

Waldo                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 31 de maio de 2020) 
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   Nota do médium: Sem dúvida, este é um Amigo 

Espiritual que prezo muito, especialmente por saber 

que ele, durante a Codificação, se apresentou como a 

Personalidade Espiritual Zéfiro, algo que, não saberia 

como precisar, me transmite doces emoções em meu 

pobre coração de médium muito apagado, já algo 

consciente de que tenho muito o que fazer pela minha 

melhoria moral, sem contar que a sua presença astral 

como que me oferece um poder (extra) capaz de me 

proporcionar, pela mediunidade, excelentes informes do 

seu campo de ação, o que para mim fica evidente o 

quanto preciso, também, me adestrar nesta tarefa, 

vigiando e orando para não vir a cair na tentação da 

curiosidade sem proveito. 
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   A minha vida mediúnica também lhe deve muito, 

pelos livros que ele psicografou em parceria com Chico 

Xavier, e que me valeram muito no que toca aos 

estudos que realizei e venho realizando desde que me 

iniciei na Doutrina Espírita, com um destaque todo 

especial para aqueles que ele produziu sobre as suas 

Viagens Astrais.  
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Yvonne do Amaral Pereira (Rio das Flores, 24 de dezembro de 1900 — Rio de 

Janeiro, 9 de março de 1984) foi uma costureira e médium brasileira, autora de 

diversos livros psicografados. A penúltima reencarnação de Yvonne foi como Leila 

Vilares de Guzman, uma jovem espanhola que suicidou-se no rio Tejo aos vinte e 

poucos anos. 

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

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_das_Flores
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1900
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_mar%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/Costureiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dium
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Yvonne_do_Amaral_Pereira
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Capítulo # 2: Yvonne A. Pereira  

O Espírita Verdadeiro 
 

 
7 

   Se desejamos ser espíritas verdadeiros e 

pessoas completamente libertas da ignorância, não 

podemos deixar de estar atentos ao que nos dizem 

os Espíritos Superiores que Allan Kardec teve a 

felicidade de Entrevistar e/ou Codificar para as 

páginas dos Livros que hoje já fazem parte ou já 

deveriam fazer parte da coleção literária de todo 

aquele que se interessa com fervor pelas coisas da 

Espiritualidade, aceitando-lhe as verdades não de 

maneira apaixonada, sem meditação, se é que 

podemos afirmar que possamos realmente tratar de 

Espiritismo sem uma paixão ardente e acalorada, 

que nos arrebate o Espírito para as Regiões Mais 

Altas de nossa vida planetária, mas as incorporando 
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em nosso dia a dia por meio de um estudo atendo e 

de uma reflexão profunda, que não nos limite a 

inteligência à letra, mas que nos incorpore o Ser ao 

espírito da palavra, de cada frase que possa nos 

garantir a riqueza do que tem sido transmitido para 

a Terra com a intenção de nos enriquecer a Cultura 

do Bem; e é exatamente neste ponto, no da pratica 

da Caridade, que veremos onde se localiza o real 

sentido do que os Espíritos do Senhor deseja nos 

lecionar e nos ver exercitar... 

   Evidentemente, que não adianta tão somente 

alguém, ou nós mesmos, afirmar em tom de 

veemência, ou quase de arrogância: Eu sou uma 

pessoa do bem, eu sou espírita. 

   Não mesmo, embora seja um começo. (Risos). 

 

   Para que possamos ser realmente reconhecidos 

como um verdadeiro cristão, que é a mesma 
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coisa, será preciso que testemunhemos o Cristo em 

nossas vidas, não pelo martírio, já que esta fase 

do calvário já passou, mas pela pratica constante do 

bem, exercendo o amor em sua profundidade e 

da maneira como Ele nos ensinou; e não existe 

maneira mais correta de exercer o amor que não 

seja pelo desprendimento dos bens materiais em 

benefício dos que sofrem a angustia da fome, da 

falta de remédio ou do acolhimento de um lar. 

   Mas se temos a Caridade Material, temos também 

a Caridade Moral, que nos obriga a sermos gentis 

para com os que não nos compreendem a palavra e 

as boas intenções, que nos recomenda o silêncio 

diante daquelas pessoas que nos tenta a paciência 

por meio de injurias e de ações agressivas, e para 

citarmos mais um exemplo: lembremo-nos de que 

amando o inimigo, embora sem lhe dar qualquer 

espaço para que nos agrida novamente (risos), 

estaremos oferecendo ao mundo inteiro a Presença 

Viva do Senhor, quando na cruz infame teve a 

capacidade de nos perdoar todas as faltas.  

   Assim, meus irmãos, estaremos certos de que 

vivemos com o Cristo; e somente por esta maneira 

identificaremos os verdadeiros espíritas, no mais 

será tudo conversa fiada. 

Yvonne                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de junho de 2020) 
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   Nota do médium: Esta mensagem nos dá uma luz a 

mais ao que nos informa o grande Espírito de Erasto, 

numa das belas passagens de O Evangelho Segundo 

o Espiritismo, agora, segundo o Benfeitor Emmanuel, 

generosamente se apresentando na condição de um 

dos meus Guias Espirituais, então, vindo ao encontro 

do que Emmanuel nos ministrou mais atrás em sua 

‘Entrevista a André Luiz’, especialmente no que toca a 

minha própria obra mediúnica, aliás, quanto a de 

qualquer tarefeiro da mediunidade, que, como podemos 

perceber, prima pelo conhecimento espírita integral, em 

seus aspectos: científico, filosófico e religioso. 
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   Para mim, particularmente, tem sido uma felicidade 

imensa poder recepcionar as cartas espirituais destes 

Espíritos de Escol, evidentemente que cabendo a 

cada leitor fazer o seu juízo de valor acerca do que eles 

escrevem e do que eu tenho tentado transmitir pelas 

minhas faculdades psíquicas, além das observações que 

eu mesmo venho fazendo. 

______________ 

   Eu sei muito bem o quanto o leitor amigo deseja de 

nossa parte mais algumas informações acerca da 

Doutrina em seu aspecto cientifico, e isto nos deixa 

muito felizes por saber que estão se interessando pelo 

estudo mais apurado da Ciência dos Imortais, por 

nosso intermédio, reconhecidos que estamos de que 

este tipo de informação também é muito importante 

para aguçar a nossa inteligência, que preza tanto pelo 

conhecimento das Tecnologias do Além-Túmulo e pela 

vida que nos aguarda para além do portal da morte, 

mas o motivo de eu tanto dar importância maior ao que 

os Benfeitores e Amigos Espirituais tem nos ofertado 

em forma de claridades Evangélicas, é porque, sem 

dúvida, não há conhecimento mais importante que não 

seja o da nossa melhoria moral, traçando para a nossa 

vida um caminho seguro por meio dos exemplos vivos 

de amor e bondade de Jesus Cristo e de todos aqueles 

e aquelas que, de alguma maneira, fizeram a parte que 

lhes cabia realizar no embelezamento da existência que 

todos nós precisamos vencer, a do mundo material, 

fazendo com que a Terra suba cada vez mais em 

termos de aperfeiçoamento espiritual. 

   Entenderam? – Risos. 
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   E mais uma vez, na doce lembrança do inesquecível 

médium mineiro, que tanto soube trazer para a sua e a 

nossa vida a presença do Cristo... Como nos diria o 

amado Francisco C. Xavier, em relação a sua própria 

existência: “A vida é uma festa.” 

 

   Pois bem, meus amigos e amigas, com este belo 

pensamento, façamos de nossas vidas, seja na Terra ou 

no Mais Além, uma permanente experiência de paz 

e alegria, que somente serão possíveis de serem 

alcançadas pelo nosso Espírito Imortal quando tivermos 

tomado a consciência e já praticando a Caridade por 

todas as maneiras. 

   Não é verdade? 

   Assim seja. 
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Autor de livros infantis e de mensagens, o Espírito Neio Lúcio é antigo 

conhecido do Espírito Emmanuel, apareceu na obra Cinquenta anos depois 
sob a alcunha de Cneio Lucius. Em uma de suas existências terrestres, o 

autor espiritual também se relacionou com o médium Francisco Cândido 
Xavier, quando reencarnou como o educador Arthur Joviano, pai de Rômulo 

Joviano, chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo,                                           
em Pedro Leopoldo (MG). 

 
https://www.febeditora.com.br/custom.asp?arq=autoresespiritua/NeioLucio.html 

https://www.febeditora.com.br/custom.asp?arq=autoresespiritua/NeioLucio.html
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Capítulo # 3: Neio Lúcio  

Minha Mãe e meus Irmãos 
 

 
7 

   Seria algo muito simples de se imaginar como 

haveríamos de reconhecer todas aquelas pessoas 

que, de alguma maneira, se aproximassem da gente 

afirmando-nos que vieram ou estariam chegando 

com o coração verdadeiramente carregado de amor 

e paixão, amizade e estima, quando já aprendemos 

pelo Cristo Amado que somente aquelas e aqueles 

que fazem a vontade de Deus serão ou poderão ser 

considerados como nossa mãe e verdadeiramente 

como um irmão muito querido e devotado ao nosso 

bem, quanto necessariamente precisamos ser tudo 

isto, e muito mais, em relação a eles mesmos!...  

   Se já possuímos estes Ensinamentos como um 

valioso tesouro do Pai Celestial em nosso beneficio, 
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para que possamos conseguir avaliar as intenções 

reais de quantos venham a viver próximo da gente 

por força das obrigações espirituais que geralmente 

temos de uns para com os outros, claro que isto 

sendo independente de estarmos ou não unidos por 

laços de consangüinidade, não podemos acreditar 

que se alguém, algum de nós, venha a se tornar 

vitima da loucura e da perversidade alheias, esta 

pseudo-fatalidade tenha sido causada por algum 

descaso da Vida Maior; olha, que estamos aqui, em 

especial, dedicando o nosso simplório comunicado 

aos espíritas, que estão em maior sintonia com o 

que vem do Plano Invisível, e com isto em mente, 

vamos, praticamente, nos obrigar a ter um pouco 

mais de lucidez ao tentarmos irresponsavelmente 

atingir alma piedosa dos Seres desencarnados com 

as nossas lamentações e injurias descabidas e 

despropositadas, como se eles, os Benfeitores 

Espirituais da Reencarnação, pudessem, por algum 

momento, tomar da gente a responsabilidade que 

temos pelo nosso próprio destino!... 

   Se estamos ávidos por justiça e clamando por 

consideração dos outros, nada mais certo do que 

nos colocarmos na condição do aluno desatento, 

pedindo perdão a Deus pelas nossas faltas aos 

Mestres da Vida Infinita.   

Neio Lúcio                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de junho de 2020) 
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   Nota do médium: Assim que eu tracei 

mediunicamente as últimas palavras deste grande 

Amigo Espiritual, senti um tremor correr pelo meu 

corpo, quando comecei a verificar o quanto ainda 

estamos longe de avaliar a extensão e a profundidade 

da Assistência amorosa por marte destes Invisíveis em 

nossa vida diária, quando em troca do amor e do 

carinho que eles nos dedicam, só Deus sabe ao certo ao 

peso de mais o que, somente temos lhes retornado 

desconsideração e muita prepotência, acreditando que 

eles estariam do nosso lado quando estivéssemos, 

inclusive, fazendo coisas erradas, quando na verdade 

eles estão do lado de Deus, cabendo a cada um de nós 

observarmos de qual lado estamos caminhando, e 

saber ao certo, como a sua mensagem deixa explicita, 

quando as demais pessoas da família consangüínea, ou 

não, estão do lado de Deus... 

 

   Não podemos crer que alguém seja ‘uma mãe ou 

um irmão’ (Lucas 8:19-21), que esteja do lado do 

Amor, da Justiça e da Caridade, se não estiver ouvindo 
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e fazendo a vontade do Nosso Pai Celestial, como muito 

bem Neio acaba de nos lembrar.  

   Que o Senhor o abençoe. 
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Rafael Americo Ranieri, nasceu em Belo Horizonte-MG em 11 de outubro 

de 1919 e desencarnou em 28 de maio de 1989 na cidade                                          
de Guaratinguetá-SP. 

 
Fonte: “AGLON E OS ESPÍRITOS DO MAR”, 5ª. edição,                                          

Editora da Fraternidade, 1995. 
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Capítulo # 4: Rafael A. Ranieri  

Precisamos de Mais Luz 
 

     
7 

   O nosso dever como espíritas, será sempre o de 

tentar levar para o maior número de pessoas o 

conceito de Caridade, não porque já estejamos 

tratando deste assunto com a presteza que ele 

realmente merece da nossa parte, visto que mesmo 

numa condição de desencarnados, pelo menos aos 

que estão residindo atualmente no solo da vida 

terrena, vamos lutando muito com as nossas 

limitações de ordem moral; e olha que é preciso 

falar isto, pelo fato de muitas pessoas terrenas 

acreditarem que somente por estamos mortos e, 

em vida, (ou será o contrario?... – risos.) termos 

tido a felicidade de havermos realizado alguma 

coisa em beneficio de alguns ‘gatos pingados’ da 
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Terra, já seriamos Espíritos luminosos, quando na 

verdade estamos muito distante disto, praticamente 

a maioria de nós que estamos do Lado de Cá, 

mesmo residindo em Regiões Mais Altas da Vida 

Infinita, vivemos no comecinho da nossa caminhada 

rumo a Imortalidade Feliz!...  

   Enfim, estamos todos engatinhando, começando a 

aprender com a luta que nos cabe vencer segundo a 

máxima do Cristo de Deus: “Amai-vos uns aos 

outros como eu vos amei.”  

   Não nego que existam Almas Sublimes nestas 

Regiões do Espaço, mas podem crer que são raras, 

pois a maioria dos Espíritos, mesmo os mais 

Elevados que residem deste Outro Lado, também, 

reconhecem que muito precisam realizar dentro 

deles para que possam se libertar das amarras do 

materialismo, visto que por aqui também temos a 

riqueza e a pobreza, que mesmo sendo encaradas 

de maneira diversa dos homens e mulheres da vida 

terrena, ainda continuam sendo uma espécie de 

entrave para a nossa Evolução!... 

   Nada melhor para nós, do que aproveitarmos dos 

bens materiais que Deus nos concede para reforçar 

em ao próprio coração a idéia da Caridade, nos 

desprendendo de toda a posse. 

Ranieri                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de junho de 2020) 
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   Nota do médium: As suas cartas espirituais, pelo 

menos na minha modesta opinião, e com a devida 

abstração de eu seu o intermediário delas, ou dos seus 

médiuns, embora eu não conheça nenhum outro 

médium que lhe recebe as mensagens, são sempre 

muito esclarecedoras e inspiradoras, quando aqui ele 

deixa claro para cada um de nós o quanto tempos de 

chão pela frente nesta caminhada rumo a Imortalidade 

Feliz, embora devamos estar conscientes de que por 

cada gota de amor e de carinho que endereçarmos a 

alma de alguma pessoa, seguida da nossa decidida 

ação no bem dela mesma, ou de várias pessoas, a 

depender da nossa condição de momento, certamente 

que será como se já estivéssemos alcançando um 

pedacinho da felicidade verdadeira que o Evangelho de 

Jesus inspira e nos promete, pois não podemos deixar 

de ter em nossa mente de que a felicidade e a alegria 

independe de local especifico, especialmente falando, 

quando temos a oportunidade de realizá-lo a 

qualquer momento e em qualquer lugar, segundo a 

nossa capacidade de sentir e fazer o bem. 
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   Que este querido Amigo Espiritual receba o nosso 

preito de gratidão eterna. 
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Elvis Presley, a reencarnação do Rei Daví (bíblico) 

Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

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

adquirida na década de 50.  

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

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


              Livro # 122: “Emmanuel” – Espírito André Luiz/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2020 

137 

Capítulo # 5: Elvis Presley  

O Sexo Responsável 
 

 
7 

   Olha a gente voltando ao assunto que mais 

agrada aos seres terrenos!... – Risos. 

   Não duvidemos que existam, mesmo entre os 

adeptos mais tarimbados do Espiritismo, aquelas e 

aqueles que acham que somente porque já estamos 

desencarnados, por algum milagre qualquer da 

parte do Bom Deus estaríamos ‘imunes’ aos 

atrativos do sexo, ingenuamente acreditando que ao 

passarem para o Lado de Cá haverão de encontrar 

outros interesses que não os dos prazeres do corpo, 

e por que não dizermos da carne, afinal de contas, 

nesta Outra Existência também possuímos ossos e 

carne, células e tecidos, que, embora sejam de 

natureza atômica diversa da de vocês, ainda assim 

são elementos necessários a existência de qualquer 
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Espírito, claro que além disso, deste interesse tão 

saboroso para os nossos sentidos físico-astrais, 

temos outras coisas para pensar e para fazer, visto 

que o trabalho construtivo e a elevação dos nosso 

sentimento são matérias que não nos escapa ao 

objetivo da Evolução, embora devamos saber que o 

Sexo é um patrimônio de todas as Almas, que deve 

ser tratado com toda a naturalidade da vida, e que 

merece de nossa parte sempre um cuidado ao ser 

utilizado, pois o amor, bem sentido, também deve 

ser aplicado de uma maneira que não venhamos a 

nos envergonhar diante dos Seres que, do Mais 

Alto, nos tutelam a existência!... 

   Certa vez, ao lado do nosso médium, procuramos 

o estimular a fazer sexo antes de começarmos a 

psicografar, quando para a nossa surpresa o vimos 

resistir ao nosso projeto de vê-lo tranqüilo e com a 

sua saúde emocional, e, certamente, para observá-

lo mais atento ao que iríamos lhe transmitir; ele não 

fez isto, se recusou a fazer o sexo, mesmo que 

apenas pelo seu pensamento, não porque ele se 

envergonhasse do que havíamos lhe endereçado ao 

coração desejoso de amor, paixão e companhia, 

mas porque se sentia mais preocupado em cumprir 

com as suas obrigações espirituais, deixando um 

pouco de lado o físico, por assim dizer, para ficar 

em nossa companhia, em espírito. 

   Será que vocês entenderam? 

   É que somente nestas bases, de responsabilidade 

em relação ao bem do próximo, é que poderemos 
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considerar a idéia de esquecermos a sexualidade 

que normalmente faz falta a qualquer encarnado, 

quanto aos desencarnados, fazendo com que a vida 

se embeleze pelo nosso desprendimento e pela 

nossa sincera vontade de realizar alguma tarefa 

urgente que não possa ser adiada...  

   No mais, tanto ai como por aqui, as coisas 

seguem um curso de naturalidade, ou pelo menos 

desta maneira é que as coisas deveriam acontecer, 

para que o nosso Espírito não venha a se tornar um 

prisioneiro das velhas concepções de pecado tão ao 

gosto dos que prezam por uma existência carregada 

de preconceitos, quando Jesus, o Mestre da Vida, 

nos recomendou que tivéssemos paz e não guerra, 

amor e não ódio, com uma atenção especial para 

com nós mesmos, com a nossa maneira de encarar 

e viver a nossa espiritualidade, quando sabemos 

que precisamos doar daquilo do que ainda 

precisamos ter..., numa referência a necessidade 

que temos de dar um algo mais do que realmente 

possuímos pelo sagrado martírio do Amor, o amor 

que somente sofre pela felicidade dos outros, 

lutando por eles, mas que, estando com Deus, vibra 

de alegria por estar dando mais do que tem, e 

ajudando ao seu próximo sem esperar retribuição 

alguma. 

Elvis Presley                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 01 de junho de 2020) 
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   Nota do médium: Como vemos, segundo Elvis, a 

nossa espiritualidade também depende da nossa vida 

sexual ativa e levada a base de tranqüilidade, já que 

após a morte material haveremos de nos deparar com 

ela da maneira como a deixamos quando daqui saímos 

pela desencarnação. 
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   Se por um lado ela é importante, fundamentalmente 

importante para a nossa tranqüilidade como seres 

humanos, também nos importa, por algum momento 

que seja, lhe dar um tempo para que possamos realizar 

alguma tarefa de responsabilidade; coisa que segue tão 

natural do Lado de Lá, quanto acontece ou deveria 

acontecer por aqui. 

   Como se diz por ai: Há hora certa para tudo. 

   ______________ 

   Uma das qualidades que mais se destacava em Elvis 

quando ele se encontrava encarnado na Terra, era a 

sua grande generosidade, inclusive, certa vez ao ler 

uma de suas biografias, feita por um de seus familiares 

mais próximos, fiquei bastante impressionado com a 

maneira de como ele se sentia em relação as pessoas, 

a parir deste comentário dele ao autor da obra, mais ou 

menos nestes termos, visto que por esta época ele já 

sentia as dificuldades em relação a sua própria saúde: 

“Eu não posso parar de trabalhar, existem muitas  

pessoas que dependem financeiramente de mim.” 
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   Temos dito sempre que necessário, para marcar este 

assunto na lembrança do nosso leitor, que Elvis Presley 

foi não somente a reencarnação do Rei Daví (bíblico), 

como a de Santo André (um dos Apóstolos de Jesus), 

e também a de Gabriel Delanne (pelo Espiritismo), 

quando mais há pouco ele mesmo me deixou informado 

de que, dentre todas as Personalidades, a que mais 

lhe atrai é a de Elvis, visto que foi a mais recente e a 

que ele pôde, de maneira mais abrangente, elevar o 

Nome de Jesus, pois a sua arte abarca até hoje milhões 

de pessoas pelo mundo inteiro, que lhe amam e que 

sempre foram amadas por ele também.  

   Muito obrigado, querido irmão. 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                       

Com  
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TERCEIRA PARTE 

André Luiz Fala sobre              
Os Códigos de Deus no  

 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

alinhado ao número nove (9), referente ao mês 

(9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 

pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro 

livro (e-book) pela psicografia: “MENSAGENS DE 

ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a 

Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa 

Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de 

sua lavra psicográfica, e que foi produzido em 

homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob 

(Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

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

Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi 

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

trabalhou como clínico e pesquisador. 

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

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

   

Pela Mediunidade de Chico Xavier, 

André Luiz Revela a (Matemática) 

VOLTA de São Luis IX  

_____________ 

   Quando começamos a traçar as primeiras linhas 

do que vamos tratar a cada nova investigação, uma 

das primeiras coisas que vem a minha mente, sim, 

porque muitas coisas passam pela nossa cabeça 

como se o cérebro espiritual pudesse de um só 

golpe abarcar uma constelação imensa de ‘boas 
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notícias’, não porque a minha mente insignificante 

apresente em si mesma alguma condição para isto, 

mas porque as luzes que vem do Mais Alto vibram 

comigo e por meu intermédio como que procurando 

o cérebro do nosso São Luis, atualmente encarnado 

e que tem procurando fazer a sua parte da melhor 

maneira possível na execução desta tarefa que ele 

abraçou com tanto carinho, para lhe deixar também 

entrever alguma coisa do que se passa nos cérebros 

das Entidades que transitam na Órbita do Cristo de 

Deus, visto que a Decodificação Espírita, assim 

como aconteceu ao tempo da Codificação Espírita, 

com Allan Kardec, executa um trabalho de Equipe, a 

da Falange da Verdade!... 
 

   Como temos procurado esclarecer ao leitor amigo, 

estas informações, ou parte delas, já haviam sido 

transmitidas ao seu cérebro espiritual, visto que o 

trabalho mediúnico poderia também ser executado 

por outros médiuns e estudiosos que não ele, mas, 

que, caso não desse para ser dessa maneira, visto a 

debandada quase que geral dos espíritas que se 

diziam crentes ardorosos e que seriam ou poderiam 

vir a ser excelentes médiuns, tem sido uma grande 

mancha na História do Espiritismo no Brasil, poderia 

acabar ficando mesmo sob os seus cuidados; afinal, 

a vontade do Cristo não poderia ser desconsiderada 

por qualquer um de nós que lutamos deste Outro 

Lado apenas porque alguns espíritas, visivelmente 

menos responsáveis para com as suas obrigações 

atuais no Consolador, preferiram demandar por 

outros caminhos que não sejam aqueles que eles 

mesmos pediram antes da reencarnação. 
 

OS CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS PELA 
OBRA DE CHICO XAVIER!!! 
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______________ 
 

  
 

  
 

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

______________ 
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_________________ 

    

Em Tempo de Estudar!  
 

    
 

   Se vocês prestarem bastante atenção, irão ver 

que a obra que estamos tratando de investigar pela 

Decodificação Espírita, trata-se de um exemplar 

de 1955, ou seja, de antes da atual reencarnação 

de São Luis IX, já que o nosso Vivaldo somente 

reencarnaria no ano de 1964, por volta de nove (9) 

anos após esta preciosa literatura vir a lume pela 

santificada mediunidade de Chico Xavier, dessa 

maneira assegurando por completo: o aspecto 

cientifico de nossa tarefa atual, já que seria um 

absurdo cogitar de qualquer fraude da parte de 

quem quer que seja quando o nosso médium, o São 

Luis de França reencarnado, sequer havia dado a 

graça de sua presença física em solo planetário, em 

sendo assim cá estamos nós novamente, pela 

bondade do Alto, para dar prosseguimento a nossa   

Decodificação da Doutrina dos Imortais!... 

_________________ 
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   Aqui, vamos novamente nos aproveitar da rara & 

HISTÓRICA 1ª. edição do livro: “Nos Domínios 

da Mediunidade”, de André Luiz, por Chico Xavier, 

Editora da FEB, do ano de 1955 (10/07): 
 

 
 

   Nós vamos nos concentrar na Página # 183, que 

nos remete para o seguinte esquema-chave que 

foi originalmente produzido por Mãos Sublimes do 

Plano Invisível:  
 

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

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

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

Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 13... Que logicamente podemos deduzir como: O 

exato século XIII (13) de Luis IX de França 

(Vivaldo P. S. Filho). 
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________________ 

   Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? 

   “Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito 

sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do 

homem e a vossa razão responderá.” 

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

O Universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar 

que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. 

(A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são nossos). 

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

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

     Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação 

primária a uma combinação fortuita da matéria, ou, por outra, ao 

acaso? 

   “Outro absurdo! Que homem de bom senso pode considerar 

o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? 

Nada.” 

       A harmonia existente no mecanismo do Universo patenteia combinações 

e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder 

inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o 

acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. 

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

grifos são meus). 

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

Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição (EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão 

– 100 mil exemplares – 5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 
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Palavra-chave: voltávamos. 
 

(Palavra que tem tudo haver com a nossa tarefa de 
Decodificação Espírita!!) 

 

- Contagem de ida... (4). 
 

- Contagem de volta... (175). 
 

   Que facilmente poderemos deduzir da seguinte 

maneira a partir destes dois # chaves (acima): 
   

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

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 
 

- 1 + 7 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte 

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

Enquanto que no # 17, do 4 + 1 + 5 + 7:  
 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_______________________ 

 “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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   Segundo o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), exite 

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

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

França) (re)nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

alusão à sua condição de principal Provedor 

Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para 

o 4º. Milênio da Era Cristã. 
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Palavra-chave: voltávamos. 
 

(Palavra que tem tudo haver com a nossa tarefa de 
Decodificação Espírita!!) 

 

- Contagem de ida... (4). 
 

- Contagem de volta... (175). 
 

   Que facilmente também poderemos deduzir da 

seguinte maneira a partir destes mesmos dois # 

chaves (acima): 
 

- 4 (ida) + 175 (volta) + 183 (# da página sob a 

nossa investigação!) = 362...  

    

   Que podemos deduzir assim: 
 

- 3 + 6 = 9. 
 

- 6 + 2 = 8. 
 

   Resultando no # 17 (9 + 8)... 
 

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

P. S. Filho (São Luis IX). 

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

Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX). 

_____________ 

   Cremos que não haja espaço para duvida quanto 

ao impressionante fato de São Luis IX, o nosso 

Vivaldo, surgir como por um milagre (muito bem 

articulado!) em todas as Obras da lavra mediúnica 

de Francisco C. Xavier, pelas breves operações 

que temos realizado, e aqui dentro de um livro que 

foi publicado nove (9) anos antes de o nosso 

médium reencarnar!!! 
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OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                   

NA OBRA DE CHICO XAVIER                                    
REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 

   Precisamos estar conscientes de que os Espíritos 

Amigos de Vivaldo P. S. Filho, por seu intermédio, 

estão lidando com elementos-chaves: numéricos, 

literários & editoriais que se encontram ajustados 

na obra em estudo e que foram, ai, colocados de 

maneira oculta para os habitantes da Terra, para 

que, na hora marcada, pudessem ser motivo de 

investigação mediúnica e de pesquisa com o intuito 

de Revelar ao Plano dos Mortais uma conseqüente 

& universal articulação matemática acerca da 

milenar Missão Espiritual da Personalidade de São 

Luis de França... 
 

Estamos aqui lidando com os Sinais & Códigos 

Secretos de Deus pelo Espiritismo!! 
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E a vai encontrando o 

seu espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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Contra fatos, realmente não existe 

argumentos!! 

   Novamente precisamos destacar o impressionante 

fato deste livro se tratar de numa grandiosa obra de 

Chico Xavier que teve o seu lançamento original 

em 1955 (10/07), enquanto que o nosso Vivaldo, 

o São Luis IX reencarnado, somente viria a nascer 

no Plano Material no ano de 1964, como dissemos 

mais acima, dando um caráter totalmente cientifico 

e dos mais atraentes quanto possa ser uma tarefa 

mediúnica e de pesquisa que tem como fundamento 

a Ciência dos Espíritos. 
 

 
 

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

   Viva Jesus, Kardec & Chico Xavier. 
 

André Luiz 
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 02 de junho de 2020) 
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   Nota do médium: Enquanto nós aqui vamos 

parando para que eu possa me refazer um pouco das 

atividades psíquicas eu tenho levado a efeito para a 

produção destes breves livros (virtuais), seguimos com 

a recomendação para que outros médiuns e estudantes 

da Lei da Reencarnação venham em nosso auxilio, 

fazendo a sua própria investigação a partir do que 

temos feito, observando também que este Capítulo 

XXI (21), onde se encontra a Página # 183, deve ter 

outros elementos que certamente haverão de desaguar 

na idéia-base de sempre, a da atual VOLTA do 

Espírito de São Luis de França. 

   Que o Senhor nos abençoe a todos. 
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________________ 

 

 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 
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_________________________ 

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

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

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  

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de 

forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

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

Allan Kardec. 

   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica 

que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 

repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 

parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 

que aconteceram milhares de anos depois de a 

Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 

Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 

eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 

Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a 

colisão de um cometa com Júpiter. 
 

    
 

O CÓDIGO SECRETO DO 

ESPIRITISMO 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de 
Deus na Terceira Revelação. 

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

biblia.html    
 

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

_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

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

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 
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_________________ 

   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 

grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 

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

motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 

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

alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 

mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 

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

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

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

perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 

da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 

bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 

121 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 122 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 
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 

excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 

Vida Espírita, e que, a rigor, esteja suficientemente capacitada para 

verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade 

de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 

tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 

São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 

Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França. 

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da 

História, facultando desse modo uma maior precisão 

numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 

Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 

perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 

cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

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

mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 

quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 

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

disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 

trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo 

carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior 

para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 

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

Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 

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

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

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

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

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

como ficou evidente nos registros fotográficos 

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

ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 

dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 

presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 

técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 

tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 

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

uma prova material, mesmo que circunstancial, e 

documental, particularmente em torno da “Reencarnação 

Programada da Família Real de França” do século XIII, 

assim como a do século XVII – como apresentado de maneira 
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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”, pag. 

410, 411 e 412, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão 

de 06/2020, em “Emmanuel”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária, 

com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da 

Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um 

caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.  

_________________ 
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Fim 
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito André Luiz                                                       

Com  
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_________________ 
  

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:  
 

“EMMANUEL”  
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

_________________ 
  

- 1ª. versão:  06/2020  
(arquivo: PDF, disponível no nosso Site Espírita,                                                                      

de maneira gratuita!!) 
 

_________________ 

 

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

Pelos Espíritos de André Luiz, Hernani G. Andrade 

& Canuto de Abreu 
 

    
 

   Neste trabalho memorável de pesquisa & 

mediunidade, comandado pela Falange do 

Espírito da Verdade, os nossos amigos espíritas, 

tanto quanto os aficionados pelas Revelações do Mundo 

Maior em torno do tema excitante da Reencarnação, 

estejam nas Academias do mundo ou a integrar o 

enorme contingente de irmãos que lidam com a Cultura 

e com o Saber, mesmo, apenas, e tão somente, por 

entre as quatro paredes dos movimentados Centros 
Espíritas da atualidade, encontrarão motivos de sobra 

para investigar e estudar, aprender e concluir, sobre o 

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

incontáveis “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS 

deixados pelos Espíritos do Senhor para marcar a 

VOLTA, no solo da Pátria do Cruzeiro em pleno século 

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

tempo de Allan Kardec foi o Presidente Espiritual da 

“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, já que se 

somando às incontáveis evidencias matemáticas e 

outras tantas de natureza fotográfica estão 

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

haverão de iluminar os corações dos seres encarnados 

que amam, verdadeiramente, o Senhor da Vida e Lhe 

dedica, fielmente, a própria existência, pela Caridade 

Moral e pela Caridade Material. 
    

   Aqui, o estudioso bem intencionado e atento, 

observará que o mundo das forças físicas, quanto o 

Universo Ilimitado, vibra e se move por meio de 

“equações” muito bem estruturadas. 
    

   Pois, é a Inteligência Suprema do Pai Celestial 

construindo e reconstruindo o Espírito, no seu esforço 

perpétuo de crescimento e evolução. 
 

Irmã Rosália (Espírito) 
 

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

    

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

 

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

mais graduado Diretor Espiritual.  
    

   Este livro, o primeiro dos muitos que viriam a seguir 

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

que nos orientou a dividi-lo. 
 

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

SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA: 

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

 

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

DE São Luis de França 
 

      Este precioso e rico trabalho sobre algumas das 

Vidas Sucessivas do Espírito de São Luis IX está 

disseminado em várias obras mediúnicas (virtuais) 

por nosso intermédio, configurando-se num serviço 

espiritual da mais elevada moral, pois os Espíritos 

da Vida Maior que nos dirigem as faculdades 

mediúnicas são os mesmos que orientaram os 

trabalhos gloriosos de Allan Kardec, na França do 

século XIX, quanto os do inesquecível médium 

Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo e 

Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. 
    

   Realmente, não tenho como expressar a minha 

grande alegria e estupefação ao me deparar com 

estas informações em meados do mês de outubro 

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

do Mais Alto e de encontro direto ao meu próprio 

coração, que até então se detinha apenas e tão 

somente no acolhimento das mensagens cientificas, 

filosóficas e morais que já vinha do Mais Além, mas 

que de alguma maneira deixavam-me ansioso por 

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

então, para a minha surpresa, passei a receber dos 

meus Benfeitores Espirituais a sugestão de começar 

a psicografar algo que se referia a mim mesmo, ou 

antes, a muitas de minhas existências passadas, 

como se a partir daí eu fosse começar a desenvolver 

todo um novo esquema de trabalho psíquico acerca 

da minha reencarnação e que fatalmente haveria de 

envolver a atenção dos espíritas e espiritualistas 

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

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

   Para mim, desde então, tudo tem se transfigurado 

em indescritível deleite espiritual, já que em cada 

novo esforço de Decodificação do Espiritismo 

fico com a certeza de que Deus tem me dado muito 

mais bênçãos do que eu tenho merecido, e assim 

vou tentando fazer o meu melhor dentro do que 

tem me vindo dos Agentes da Luz.  

________________ 
 

   
 

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

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

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

________________ 
 

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

São Luis de França) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

SÃO LUIS DE FRANÇA 

 

       
 

   Num trabalho psicográfico precioso e exaustivo, 

“SÃO LUIS IX – O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA 

CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: apresentado em TRÊS 

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

pág.), que se prolongou pelo período aproximado de 

quinzes (15) meses consecutivos, quase que 

ininterruptos, pelo fato mesmo do nosso sensitivo 

encarnado ter se empenhado à sua tarefa até nas 

noites e nas madrugadas em que os Autores 

Espirituais lhe transmitia orientações, conselhos e 

instruções de elevado valor histórico, científico e 

moral à Luz do Consolador Prometido, quando o 

querido tarefeiro Vivaldo P. S. Filho descortinou 

para o Mundo dos mortais algumas das suas vidas 

passadas, amealhadas com informações precisas e 

mediante um acervo incontável de provas 

matemáticas (e imagens fotográficas!) somente 

acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas 

às ocorrências de natureza reencarnacionista, 
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mediante uma lúcida, quão sólida, compreensão das 

Obras de Allan Kardec & Francisco C. Xavier, por 

meio do estudo e da reflexão, da análise e da 

observação atenta de que todos nós, encarnados e 

desencarnados, nos movemos e nos manifestamos 

segundo a Vontade Suprema do Criador, de maneira 

invariavelmente Diversa e Múltipla. 

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

737 páginas, fruto do labor de várias Entidades 

Luminosas da Vida Mais Alta, intercala conceitos 

científicos da Mecânica Reencarnatória com 

inúmeras mensagens carregadas ora de 

simplicidade, ora de eloqüência e ora de puro vigor 

Espiritual, todas encantadoras (de Allan Kardec, 

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

Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José Herculano 

Pires, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes, 

Veneranda, Maria Santíssima, Jesus Cristo, dentre 

outros Mensageiros Celestes), e impregnadas da 

palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso 

Senhor. 

   É certo que não temos aqui um romance histórico 

com episódios marcantes da vida passional dos seus 

principais personagens: Rei Luis IX de França, 

Rainha Branca de Castela, Rainha Margarida de 

Provença e Princesa Margarida de França, porém 

um compêndio verdadeiramente enciclopédico que 

traz em seu conjunto, pelo esforço das Magnânimas 

Entidades da Luz, o que podemos denominar, 

conceitualmente, de: “Os Arquivos Vivos 
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da Monarquia Divina”, facultando aos amigos 

do solo planetário compreender, um tanto mais, que 

tanto na Terra quanto no Infinito Céu de Deus o 

destino da ALMA Imortal estará sempre atrelado às 

ocorrências de ordem moral, psíquica, cultural, 

comunitária e social, mediante a palavra sempre 

luminosa do Profeta de Nazaré, de que: HÁ 

VÁRIAS MORADAS NA CASA DE DEUS. 

   O amigo leitor encontrará aqui um conjunto 

impressionante de dados reencarnatórios por meio 

de precisos fatos e evidências numéricas, 

literárias & editoriais que aparecem de maneira 

conseqüente & universal, sempre lógicas e 

embasado no que existe de mais respeitável no 

mundo científico da Terra no que se refere ao tema 

da Reencarnação, a exemplo das magníficas obras 

dos conceituados pesquisadores: Dr. Hemendra 

Nath Banerjee (Índia), Dr. Ian Stevenson 

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

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

totalmente ajustada ao que foi produzido por Allan 

Kardec & Chico Xavier, quanto pela Bíblia Sagrada, 

cabendo a cada um tirar as suas conclusões após 

um estudo dedicado e atento no acervo que 

estamos apresentando, aliás, como recomenda a 

própria Doutrina dos Imortais.  
  

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

Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015                                    

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

assunto que os Espíritos Amigos nos apresentam, será 

imprescindível que o estudante de Espiritismo também 

se reporte ao nosso Livro # 5: "Reencarnação 

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

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

modesta lavra mediúnica. 
 

 
    

   Pois nunca será demais recordarmos das sábias 

advertências do Codificador do Espiritismo, para que 

antes que fizéssemos algum juízo de valor sobre 

determinado assunto ou alguma específica obra, que 

traga alguma nova revelação ou algum conceito novo, 

nos debruçássemos sobre o seu conteúdo de maneira 

profunda e respeitosa, para que não viéssemos a 
incorrer num grande atestado de ignorância pessoal e 

completo desrespeito ao bom senso científico.  
 

   E como bons espíritas que somos, ou pelo menos 

desejamos ser, precisamos ter cautela e atenção para 

com as coisas graves da Vida Maior, tenham elas 
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sido produzidas por nós mesmos ou pelos demais 

companheiros do Espiritismo. 
 

   

                      André Luiz                                 Vivaldo P. S. Filho 

 

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

foram tratadas separadamente, depois coligidas num corpo metódico, 

quando puderam ser reunidos materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma concepção sistemática 

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

observações, que tiram sua autoridade da concordância existente 

entre elas”. – Allan Kardec 

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

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

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

DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

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

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

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

lavra mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

    

A mediunidade, em uso por qualquer pessoa, cada uma 

com as suas características de potência e nobreza, poderá 

ser útil em qualquer área do conhecimento humano e 

espiritual, criando beleza e cultura, entretenimento e 

serviço em qualquer parte do Universo, visto que toda 

obra de Deus somente poderá nos trazer paz, alegria e 

conhecimento sadio, onde quer que estejamos.  

No Espiritismo, consta-se que Erasto teria sido um dos mensageiros mais importantes entre os que 

tiveram textos publicados nos livros de Allan Kardec. A Erasto se atribui a frase "Mais vale rejeitar 

dez verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa". 

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

Erasto (Espírito)                                            

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 02 de junho de 2020) 

BY ANDRÉ LUIZ/A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS – 06/2020.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec
https://pt.wikipedia.org/wiki/Erasto_de_Paneas

	Os Diretores Espirituais
	Livro  # 122
	Emmanuel
	Com Espíritos Amigos
	(...) 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 Hér...
	Segunda-feira, 23 de maio de 2011
	O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA
	O CÓDIGO SECRETO DO ESPIRITISMO



