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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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________________ 

 

 “Sem a Ciência, o mundo se converteria numa 

selva primitivista, sob o domínio da animalidade; 

mas sem a Religião, converteríamos a Terra num 

hospício de largas dimensões em que a 

irresponsabilidade caminharia em todas                        

as direções.”  
 

 
 

Capa ilustrativa, capturada do Google. 
 

   (Francisco Cândido Xavier/Emmanuel, “Chico Xavier - 

entrevistas”, Procurando a verdade, q. 27, DROGAS 

ALUCINOGENAS, LOUCURA E OBSESSÃO, 9ª. edição, 
setembro/2005, IDE). 

________________ 
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Veneranda (Santa Isabel de Aragão) 

Francisco Cândido Xavier 

Elizabeth d´Espérance 

Adolfo Bezerra de Menezes 

André Luiz (pseudônimo do Dr. Carlos Chagas) 

Cárita (pseudônimo de Santa Irene de Atenas) 

São Paulo (Apóstolo) 

Erasto (no lugar de Emmanuel) 

Santa Clara de Assis 

____________ 
 

 

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

 
 

"MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS - 

Relatos de um Médium Espírita" 

_______________________ 
 

Capa Revista em 15/03/2018, embora mantendo na                        

integralidade o mesmo conteúdo do livro original que levou                           
cerca de 16-17 anos para ser concluído. (166 pág.) 

_______________________ 
 

 
 

MEDIUNIDADE ENTRE OS DOIS MUNDOS 
 

No campo da mediunidade, cada médium com sua 

condição receptiva, quanto cada espírito com a sua 

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

que se articula entre os Dois Mundos, na qual 

espírito e médium se complementam, por serem 

interdependentes. 

A obrigação de estudar e de conhecer compete 

tanto ao médium quanto ao espírito, pois um não 

pode, de maneira absoluta, suprir a deficiência do 

outro. 

Neste livro, que devemos ao esforço sincero do 

confrade Vivaldo, devotado seareiro da Doutrina 

Espírita, nos deparamos com inúmeras informações 

hauridas em outras fontes e experiências por ele 

mesmo vivenciadas no cotidiano de seus labores 

mediúnicos com Jesus. 

Temos certeza de que esta obra será de grande 

utilidade para todos os estudiosos do tema em 

pauta – Mediunidade –, descortinando novos 

horizontes à compreensão de muitos. 

Conforme temos dito noutras oportunidades, se o 

Espiritismo carece de ser estudado como Ciência do 

Espírito que é, a Mediunidade precisa igualmente 

ser estudada como sendo um de seus ramos mais 

importantes de especialização. 

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

requisitar, cada vez mais, a participação consciente 

e responsável do medianeiro no intercâmbio entre 

os Dois Planos da Vida. 

Sobretudo, permanece-se na expectativa de que o 

médium espírita continue fiel ao “dai de graça o que 

de graça recebestes”, pois tanto o conhecimento do 

Espiritismo quanto o exercício da mediunidade não 

fazem qualquer sentido, sem que se volte para 

nossa necessidade inadiável de renovação íntima. 

_______________________ 
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Nota explicativa por Vivaldo P. S. Filho: 

Este comentário trata-se do "Prefácio" da nossa 

primeira obra mediúnica, "MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS/AMOR, SEXO E OS VARIADOS ASPECTOS 

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

Espíritos de Elizabeth d´Espérance, Francisco Cândido 

Xavier & Adolfo Bezerra de Menezes, prefácio este 

assinado pelo eminente médico e benfeitor 

desencarnado (cirurgião-dentista) Dr. Odilon 

Fernandes, em 23 de março de 2009, durante reunião 

íntima nas dependências do "Lar Espírita Pedro e 

Paulo", em Uberaba/Minas Gerais, companheiro das 

lides espíritas com enorme serviço prestado à causa do 

Consolador Prometido nas terras do Cruzeiro. 

Atualmente, o Espírito Odilon Fernandes, trata-se de 

um valoroso Instrutor da Vida Maior especialista em 

Mediunidade e na Vida Espiritual e autor de várias 

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

("Mediunidade e Doutrina", IDE - Instituto de 

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

Espírito EMMANUEL, em psicografia do grande e 

inesquecível médium mineiro Francisco Cândido Xavier. 

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

10 em parceria psicográfica com Chico Xavier, e 

os demais: de sua própria autoria mediúnica e de 

pesquisa. Com vivência pessoal de longos 25 anos com 

o Chico, o Baccelli atualmente é considerado um                 

dos maiores biógrafos no Brasil do                                 

Apóstolo da Mediunidade. 

_______________________ 

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

basta que o interessado vá diretamente para o específico link: 

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

http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio?fbclid=IwAR2_Ss8Rk73jw7-pyHjclL5WLXxKQuASeTKJ1qf5gU49nfH6iEVWAIGdcNs
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Temos aqui: 1 (NOVO) VOLUME, que nos                 

oferece mais algumas evidências-chaves sobre                  

a atual VOLTA do Espírito São Luis IX!!  

    

Livro # 139: , Pelo Esp. Santa Cecília                                        

Este envolvente Estudo, que têm a Autoria de 

Santa Cecília, traz elementos que foram acessados 

na obra de André Luiz, pelo Chico: “NOSSO LAR”, 

fortalecendo-nos a ideia da ‘Reencarnação 

(Matematicamente) Programada de São Luis IX’, 

quanto Celebrando A Santa Mãe De Jesus. 

Erasto (Espírito)                                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium)                            
(Salvador/BA, 09 de abril de 2021)                         
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______****______ 

O Presidente Espiritual da                                                     

‘Sociedade Espírita de Paris’,                    

ao tempo da Codificação Espírita com 

Allan Kardec, no século XIX.  

   

Uma das encarnações passadas do médium baiano                   

Vivaldo P. S. Filho, nascido e hoje vivendo                                       

em Salvador, Bahia, Brasil. 

__ São Luis IX (9)__                                         

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

______****______ 
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Livro de # 139  
 

MARIA, A SANTA 

MÃE DE JESUS  
 

Com Espíritos Amigos                                                                     
 

Por Santa Cecília                                                       
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 & Heloísa Raso. 

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste 

trabalho espiritual:                                                                             

“MARIA – A Santa Mãe de Jesus”, 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: 04/2021 by Vivaldo P. S. Filho 

   Este livro, que tem a Autoria Espiritual de Santa 

Cecília & Espíritos Amigos, vem complementar as 

obras anteriores da lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho 

que fazem referência à atual Missão do Espírito de São 

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

Codificação foi o Presidente Espiritual da “Sociedade 

Espírita de Paris”, orientando de mais perto os 

sagrados serviços de Allan Kardec junto à Falange da 

Verdade.  
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 EM COMEMORAÇÃO DOS                                 

164 ANOS DO ESPIRITISMO                           

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

 

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

Espíritos em 1857. 

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

trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo 

continuado de serviço empolgante e trabalho renovador, 

os nossos Benfeitores da Vida Maior dão continuidade à 

obra deles mesmos, que não pode ter solução de 

continuidade!... 
    
 

 Quem desejar reproduzir partes de meus livros 

mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento 

algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a 

nossa específica obra como a fonte de consulta. 
 

   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação 
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado 

integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o 

autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua 
venda. 
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DO MÉDIUM 

 

   Rogamos aos nossos amigos leitores que queiram nos 

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

 
    

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

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

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

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

 
                                               

   Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve 

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

, pois não há como 

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

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

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

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

Editora LEEPP, Uberaba-MG, do ano de 2007). 
 
 

      



                       Livro # 139: “MARIA – MÃE DE JESUS” – Espírito Santa Cecília/Vivaldo P. S. Filho 

 16 

Ed. e-book: 
    2021 

“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus 

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

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

 

– Neio Lúcio 
 

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

 

 

O Médico-Amigo de Chico Xavier! 

  

Prezado amigo Vivaldo, 

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

leitores” que estão trabalhando nas Universidades. Dentre 

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

e a de Minas Gerais, existem grupos estudando a 

Espiritualidade À LUZ DA MEDICINA...  

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

se levantarão contra o seu livro por nele existirem obras 

polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente 

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

– ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,                                                   

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

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

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

ESPÍRITA” APREGOA NÃO APENAS A 

OBSERVAÇÃO FRIA E PURA DOS NÚMEROS E DOS 

CÁLCULOS NA DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” & 

“CÓDIGOS” SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA 

BÍBLIA SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE 

ALLAN KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER, 

PARTICULARMENTE, MAS UMA RACIONALIDADE 

TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE 

E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E 

RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS 

IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A 

AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA 

REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”, 

PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA 

SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO, 

SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE 

UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.  

     

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

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

ocupa, cujas diversas partes foram tratadas 

separadamente, depois coligidas num corpo 

metódico, quando puderam ser reunidos 

materiais suficientes. Esta parte da ciência 

espírita mostra desde já que não é uma 

concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de 

múltiplas observações, que tiram sua 

autoridade da concordância existente 

entre elas.” 

  

– Allan Kardec 

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

1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais, 

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

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

Médium Vivaldo P. S. Filho 

 

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista 

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

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

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

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 

graduado Benfeitor Espiritual – muito embora ele tenha 

preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica como 

Chico Xavier, às vezes, e segundo as circunstâncias 

psíquicas que envolvem cada comunicado, ou seja, a 

depender da natureza mental e emocional do diálogo, faz 

questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 

do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente 

me deixa completamente envolvido pela emoção e pela 

sensibilidade de sua presença sempre segura, sóbria e 

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

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

constitui tão somente de um simbólico apêndice, um detalhe 

mesmo, devotado ao interesse de expressar uma 

vestimenta nova, ou antes, uma roupagem atual, e 

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

valoroso, desta emblemática Ciência dos Números, que 

acreditamos, tanto eu mesmo quanto os meus amorosos 

Amigos Espirituais, ser um belo veículo de averiguação das 

ainda Desconhecidas e Grandes Verdades da Criação 

Universal, dentro das suas disciplinas particulares e 

especializadas. 

 

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

Especial do Médium 

   

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

e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele 

tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica 

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

circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja, 

a natureza mental e emocional do diálogo que vamos mantendo, 

quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber com a 

personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai da 

Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR 

ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO 

HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE 

OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU 

DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS 

E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU 

PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO 

QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO TEMPO 

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

não desconsiderando que os Espíritos infelizes e altamente 
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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). 

 

 



                       Livro # 139: “MARIA – MÃE DE JESUS” – Espírito Santa Cecília/Vivaldo P. S. Filho 

 24 

Ed. e-book: 
    2021 

   Vejamos o seguinte extrato que pinçamos de nossa quarta 

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação do 

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

apresentamos uma importantíssima opinião do grande 

médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia: 

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

Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo 

princípios de origem Superior, atentem para a importância do 

extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no 

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

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

traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico Xavier) 

para uma melhor compreensão de nossos apontamentos à luz 

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

informações acima, lembrando ainda que o extrato a seguir foi 

encontrado dias após a elaboração do texto acima. Vejamos: 

P – Pessoalmente, e por experiência própria, acredito na 

influência dos números na vida das pessoas, ou da 

comunidade. A Bíblia contém citação freqüente de certos 

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

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

dado setenta vezes sete, o Apocalipse cita o número 7 

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

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

em si um mundo vasto de significações, que demanda estudos 

adequados com a supervisão de especialistas do assunto. Não 

disponho de elementos para confirmar ou negar as assertivas 

das autoridades que se manifestam nessa área de 

investigações espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de 

que, em nosso renascimento já trazemos, por inspiração dos 

Benfeitores Espirituais que nos assistem, a influência dos 

números de que estejamos necessitados para que a vida nos 

conceda o melhor que sejamos dignos de receber. E isso 

acontecerá, até que possamos conquistar a numerologia como 

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

Nota do médium: Os grifos são meus. 
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_____________________ 

 

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

confirmação da verdade.” 

– Santo Agostinho (354–430 d.C.) 

_____________________ 

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

 

_________________ 

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

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

A nossa sincera homenagem à minha preciosa mãezinha:                                                                

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

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

  
                  1973                        Século XXI 

 

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

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

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

Em nome dos meus Benfeitores Espirituais dedico esta obra à 

minha querida mãezinha Maria Isaura C. Cabral.  

– Vivaldo P. S. Filho 

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

“Numerologia Espírita” 
       

   A “Numerologia Espírita” nada mais é que o 

desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao luxo 

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

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

Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE DEUS, 

invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida planetária, 

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

devassemos a intimidade da maneira matematicamente correta, 

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

Cândido Xavier, especialmente estas, pela própria natureza dos 

seus inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, 

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

   

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

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

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

Material, também. 

 

   Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico, 

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

do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o 

Espiritismo uma Doutrina fundamentalmente Evangélica, 

não podemos nos esquecer de que Allan Kardec a 

conduziu também de maneira cientificamente racional 

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

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

com a devida adaptação para este livro de Santa Cecília & 

Espíritos Amigos. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium 
espírita com 24 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___ 

 

Uma interessante história no Livro: 

, de André Luiz, pela 

Decodificação Espírita  
_________________ 
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   E assim, dentro do que já possuímos de 

conhecimento e de condições mediúnicas, vamos nos 

propondo realizar esta nova produção da Vida Maior, 

dispondo-nos a fazer alguma coisa a mais, ou até, 

quem sabe, um pouco melhor, do que fizemos ou 

temos procurado fazer até aqui, embora eu deva 

reconhecer que seja sempre muito difícil para mim 

mesmo produzir algo que possa realmente vir a 

agradar ao leitor e a leitora de nossa modesta obra, 

enfim, da maneira como mereçam, ou realmente 

estejam a desejar; mas, como temos dito, dentro 

de minhas insignificantes possibilidades de Cultura 

Espírita, por exemplo, e de atenção, observação, 

análise, e conclusão, creiam, meus irmãos e irmãs 

em Jesus Cristo, venho dando o melhor de mim na 

execução desta nobre tarefa que, acima de qualquer 

coisa, busca um contato maior com o Mundo Oculto, 

mesmo que seja sempre por meio deste Esquema 

maravilhoso de Sinais & Códigos Secretos pela 

Doutrina Espírita, no que já seria muita coisa para 

qualquer verdadeiro cristão-espírita, ajustando o 

nosso serviço essencialmente Evangélico, que nos 

toca mais diretamente  ao coração, com algo que nos 

diz respeito ao cérebro, tomando como o ponto-

básico, ou o ponto-chave, de nossa tarefa a grande 

responsabilidade de oferecermos ao Plano Material 

um material a mais de certeza, sim, porque nós já 

temos na Literatura Espírita & Espiritualista, por 

exemplo, sob alguns aspectos variados, que 

merecem serem estudados, um percentual quase 

inesgotável de pesquisas e de conclusões acerca da 

, que possa vir a 
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ajudar a todos, o quanto for possível, por assim dizer, 

a se conformarem com esta inquestionável Lei das 

Vidas Sucessivas, não nos escapando o sentido maior 

de tudo isto, que é o de nos vermos e nos aceitarmos 

como seres absolutamente universais, e em 

casos especiais: múltiplos, que está neste mundo 

não apenas para se deliciar com as belezas que a 

Natureza do nosso plano de ação material e os bens 

materiais, por mais que sejam também ofertas do 

Senhor para o nosso aperfeiçoamento humano e 

humanitário, podem nos envolver e, claro, nos 

proporcionar, mas para que, a partir desta certeza, 

desta aceitação da realidade de nossa Imortalidade, 

venhamos a trabalhar cada vez mais, e, quem sabe, 

um pouco melhor, pelo desenvolvimento moral 

de nós mesmos, quanto do mundo que nos cerca, 

para que, a cada espaço percorrido, na Terra ou no 

Mais Além, venhamos a nos reconhecermos como 

filhos perfeitos de Deus, que, por sua Grande 

Bondade: nos dá sempre um meio de Lhe Descobrir 

a Realidade, de Lhe Aceitar a Paternidade, de Lhe 

Compreender os Desígnios, e de Lhe vivenciar, 

pelo Amor, A Própria Natureza, segundo a 

capacidade que uns e outros já possuímos, claro que 

por algum esforço próprio de nossa parte, pelo 

decorrer das múltiplas vivências reencarnatórias, de 

Lhe Deter em nosso acanhado coração!! 

   E se vamos falar da obra de André Luiz, pelo 

Chico Xavier, não podemos nos furtar a declarar 

que estamos aqui a nos ajustar com o coração do 

próprio Cristo, que tem operado inúmeras formas de 

Auxílio e de Socorro aos Espíritos planetários: 
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____________ 

 
 

A CIDADE DE “NOSSO LAR”:                                        

UM FENÔMENO TRANSCEDENTE!                                                                                   

Ano de 2006 

Enquanto nos encontrávamos na varanda de nossa 

antiga residência, vi a Colônia Nosso Lar se 

estender ou projetar-se e atravessar as esferas e 

dimensões até chegar próximo de nossa residência, 

numa altura aproximada de cem ou duzentos 

metros acima de onde nos encontrávamos. Cheguei, 

inclusive, a identificar as auras e os corpos 

energéticos dos seus Técnicos, que, acreditamos, 

operacionalizaram tal fenômeno de transcendência 

tecnológica e científica inconcebível para os 

encarnados. 

(Extrato do Livro # 1: “MEDIUNIDADE EM DOIS 

MUNDOS – Relatos de um Médium Espírita”, à pág. # 77, 

do seu Capítulo # 11, MEDIUNIDADE.). 

____________ 
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   Na realidade, desde que comecei a psicografar as 

informações referentes à algumas de minhas vidas 

passadas, como Luis IX e outras, sempre me vinha 

ou, até aqui, me vem a mente tentar fazer alguma 

coisa relacionada ao primeiro Livro da Série de André 

Luiz, conhecido por todos nós como: “Nosso Lar”, 

que foi, santamente, psicografado por Francisco C. 

Xavier, porém, não havendo como eu conseguir uma 

obra desta em sua 1ª. Edição, especialmente nesta 

edição, acabei por, praticamente, me esquecer deste 

grandioso Livro da Doutrina Espírita, e, por assim 

dizer, ir realizando as coisas da maneira que elas iam 

surgindo para mim, claro que isto ocorrendo segundo 

a Vontade de Deus, que, como todos sabemos, tem 

os seus próprios interesses e obrigações relacionados 

a cada um de nós; com isso fomos, literalmente, 

posso lhes assegurar, seguindo por caminhos que, 

como vemos, chagaram ao que, inicialmente, ou 

quase isto, eu havia imaginado para mim mesmo em 

termos de , ou seja, acabei 

por ser conduzido a, agora, tratar dos Fatos & Dados 

(chaves) que fora ou estão inseridos neste Livro da 

grandiosa lavra do Chico, não nos esquecendo que 

no ano de 2011 tive a grata felicidade de receber do 

Dr. Elias Barbosa uma mensagem que, de certo, 

também nos conecta ao 1º. Livro de André Luiz, pelo 

Chico, já que ele mesmo, em sua carta eletrônica (e-

mail) para mim, por assim dizer, me colocou em 

conexão Doutrinaria com o Espírito de André Luiz, 

isto tendo ocorrido pela sua espontânea menção a 

este inestimável Mentor de Chico Xavier em relação 

ao que eu já vinha procurando fazer até aquele dado 
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momento de minha produção mediúnica, ou seja, 

desde que me iniciei na produção do meu próprio 

Livro # 1!! 

___________ 

   Seja como for, na impossibilidade de conseguir um 

exemplar do: , pela FEB, em sua 1ª. 

Edição, pelo menos até a presente data, creio que o 

serviço de Decodificação que levaremos a efeito 

mais adiante não ficará menos importante, quanto 

menos atraente, se o fizermos por uma, também, 

muito rara & HISTÓRICA 4ª. Edição, do ano de 

1949, pela Editora da FEB, que certamente nos trará 

mais evidências sobre o que temos tratado até aqui, 

de que está integralmente ajustado: 

Numérica, Literária & Editorialmente, na obra de 

Francisco C. Xavier, por exemplo, especialmente 

esta, por se tratar de uma obra que tem a ver com 

André Luiz, o mesmo Espírito que tem me dado a 

indescritível alegria da sua quase constante presença 

espiritual em minha encarnação atual, quanto da sua 

Assistência na minha mediunidade!!... 

   Até porque, esta específica (4ª.) edição foi 

publicada pela FEB muitos anos antes de minha atual 

reencarnação, que somente veio a acontecer no ano 

de 1964, deixando, também aqui, a sua marca 

científica!! 

   Nota: Segundo André Luiz tem me dito, minha residência em 

Salvador/BA, durante este período de pandemia, tem sido também o 

seu próprio Lar, embora ele vivendo numa outra equação de tempo e 

espaço na companhia de sua esposa espiritual. 

___________ 
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São Luis IX (Oculto) Na Obra (Original) Espírita!! 
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___________ 

   Sem dúvida, que a gente fazendo qualquer avanço 

Decodificador na obra de Chico, por qualquer Espírito 

de Luz que tenha se manifestado por seu intermédio, 

tudo o que viermos a encontrar em termos de Sinais 

& Códigos de Deus terá um gosto todo especial no 

paladar investigativo dos que venham a se interessar 

pelo mesmo trabalho que vamos realizando, já que a 

autoridade moral & mediúnica de Chico Xavier 

se destaca diante de qualquer outro material literário 

que venhamos a compulsar, claro que lhe colocando 

a obra no mesmo patamar da de Allan Kardec, aliás, 

isto tem sido o motivo de inúmeras reflexões e 

racionais abordagens de nossa parte, minha e da 

dos nossos Benfeitores & Amigos Espirituais, embora, 

também, em termos de Decodificação Espírita, temos 

tido a iniciativa de garantir e tranquilizar a todo leitor 

e leitora que: quando Deus quer que algo aconteça, 

as coisas vão acontecer, a despeito da nossa 

teimosa vontade de fazer as coisas somente por nós 

mesmos!... 
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______________ 

Na condição de médium respeitoso à obra de Allan 

Kardec quanto à de Chico Xavier, preciso voltar a 

dizer que todas as obras que foram originalmente 

editadas antes de 1964, o ano de meu atual 

nascimento, serão sempre as mais seguras, 

cientificamente falando, por motivos que são 

mais que evidentes, embora devamos considerar 

aquelas outras edições que vieram depois da 

desencarnação de Chico Xavier até o mês (6) de 

junho de 2015, quando da divulgação (virtual) do 

nosso Livro original: “São Luis IX”, isto eu digo 

pelo fato de sabermos que muitas delas podem ter 

sido alteradas em sua redação original, isto por 

motivos variados, mas que, acima de qualquer 

interesse humano, sempre nos depararemos com 

os Interesses do Mais Alto, e por isso devemos 

parafrasear uma lucida sentença que temos 

originalmente pelo: “O Livro dos Médiuns”, de 

Allan Kardec: “O QUE DEUS QUER,                              

SE CUMPRE.”  

   Que fiquem todos com o nosso carinho, na 

lembrança de que de estamos Estudando com Jesus 

Cristo, Allan Kardec & Francisco C. Xavier. 

   Assim seja. 

(Livro # 131: “ESTUDANDO E APRENDENDO COM 

ALLAN KARDEC & CHICO XAVIER – Vol. 3”, Nota do 

Médium do Capítulo # 6, pelo Espírito Yvonne A. 

Pereira, pág. 181, 10/2020.)                          

______________ 
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   Fizemos novamente este breve parêntese, para 

voltar a refletir sobre este impressionante fato de em 

toda e qualquer obra da lavra de Chico Xavier, quanto 

na de Allan Kardec, uma das suas reencarnações 

passadas, o de que não temos mais como negar que 

existe, sim, algo de muito especial, de sublime, 

acontecendo por nosso intermédio, não em caráter 

particular, em relação a mim mesmo, é evidente que 

não, mas pelo fato de tudo ir se enquadrando dentro 

de um evidente Esquema-Chave que foi antes 

produzido, alinhavado e muito bem ajustado dentro 

dos Livros que temos como os mais sagrados para 

os adeptos do Espiritismo, sem contar a própria 

Bíblia Sagrada, que, por sua vez, também não nos 

deixa mentir em relação ao mesmo assunto, o da 

atual VOLTA de , entretanto, a partir da 

breve reflexão que apresentamos logo atrás, fica-nos 

uma pergunta que parece não querer calar: até onde 

podemos aceitar e confiar em obras, ou materiais da 

Cultura e da Ciência Humana, que não sejam 

necessariamente Doutrinárias, ou que, vamos assim 

dizer, não tem uma garantia moral que possa nos 

fazer aceitar o que delas surjam; ou antes, será que 

mesmo em outras tribos do pensamento humano, 

mesmo naquelas menos elevadas, haveremos de 

encontrar estes mesmos Sinais & Códigos que dizem 

respeito a algumas de minhas vidas sucessivas?!... 

   Enfim, num presídio qualquer, onde, geralmente, 

encontramos assassinos e delinquentes de variados 

matizes, seria possível encontrar algum sujeito que 

pudesse ser definido ou identificado como vindo, 

também, Da Parte de Deus?!... 
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___________ 

    

___________ 

___________ 

“AMAI-VOS E INSTRUÍ-VOS” (O.E.S.E). 
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___________ 

   Por outro lado, já entrando em mais um Estudo 

sobre os elementos-chaves de sempre: 4, 7, 8, 9, 

10 & 17, que, como já sabemos desde o comecinho 

de nossa missão pela Decodificação, são, também: 

os # básicos que dizem respeito a vida (4) e a 

morte (8) de , quanto à minha atual 

reencarnação (7, 10 & 17), quanto à minha própria 

missão (9), mais especificamente!!..., vejamos que 

tudo vem de encontro ao que relacionamos em nosso 

Livro # 1, no que diz mais respeito a própria Lei da 

Reencarnação, pois, quem já tiver compulsado este 

nosso primeiro trabalho pela mediunidade, 

quanto pelo estudo e pela pesquisa, deve ter 

verificado que a entram em 

cena na minha vida pessoal e mediúnica de maneira 

muito especial, como que se destacando sobre todas 

as ocorrências de minha acanhada vida particular, 

dando-nos um alerta ou sinal psíquico de como eu 

mesmo haveria de, mais a frente, vir a compor todos 

estes preciosos Esquemas-chaves que estão mais 

relacionados a minha vida particular e sentimental, 

visto que, como já tomamos conhecimento, dentre 

outras personalidades do passado bíblico, eu fui a 

personalidade de Boaz (bíblico), que, por sua vez, ao 

lado de Rute (bíblica) deu execução a vinda de Daví 

(bíblico) ao plano material!!..., algo que já temos 

Estudado em diversas oportunidades, se bem que 

agora iremos traçar alguns apontamentos (chaves) a 

partir de uma tradução da Bíblia Sagrada realizada 

pelo sábio João Ferreira de Almeida!... 
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____________ 

   De  maneira a dar curso ao que fizemos nos Livros 

de # 137 & 138, no que diz respeito a minha antiga 

personalidade Boaz, não vemos como não seria 

interessante para uma melhor compreensão da gente 

realizarmos alguns outros apontamentos-chaves 

sobre este mesmo assunto, já que, aqui, teremos 

Dados & Fatos Numéricos, Literários & Editoriais, 

que foram e/ou estão (Ocultamente) inseridos numa 

tradução que já teve a chancela de EMMANUEL, pelo 

Chico Xavier: “Bíblia Sagrada”, de João Ferreira 

de Almeida, pela Sociedade Bíblica do Brasil, em 

sua 2ª. edição, do ano de 1993, com impressão do 

ano de 1999, claro que referindo-se à minha antiga 

missão ao lado de Rute (bíblica): 
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___________ 

Tenhamos em mente de que somente por estas 

semanas iniciais do ano de 2021, é que tomamos a 

iniciativa de fazer uma Investigação-Chave na obra 

que foi traduzida para o português por João 

Ferreira de Almeida, visto que até então somente 

tivemos a nossa disposição uma “Bíblia Sagrada”, 

Tradução Brasileira, também pela Sociedade 

Bíblica do Brasil, no que voltamos a fazer agora com 

o coração carregado de alegria, pois o sábio e 

generoso João F. de Almeida, segundo Carlos A. 

Baccelli, foi a Tradução preferida por Emmanuel, 

pela mediunidade Chico Xavier.                                               

___________ 
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   Logo neste primeiro momento desta específica 2ª. 

Edição (a 1ª. Edição foi publicada no ano de 1956, 

conforme informação prestada pelos seus Editores 

neste raro e HISTÓRICO exemplar da 2ª. Edição, de 

1993!), com a lembrança de que tratamos deste 

mesmo assunto nos Livros de # 137 & 138, em 

minhas Apresentações de # 1, vamos voltar a nos 

deparar com algo fascinante, algo tão maravilhoso 

quanto o que vimos aí!..., tão poderosa se apresenta 

a conexão de seus DADOS-chaves: Numéricos, 

Literários & Editoriais, entre uma vida, a de São 

Luis IX, e a outra, a de Vivaldo P. S. Filho, algo 

que está em pleno ajustamento com o que tem sido 

apresentado nas Decodificações Espíritas anteriores, 

particularmente em relação a minha encantadora 

existência como Boaz (bíblico), o grande e fiel amor 

de Rute (bíblica), tendo em mente que, nos Livros 

anteriores, fomos naturalmente levados a concluir 

que uma história de vida amorosa, a de Boaz, está 

perfeitamente relacionada a de Rute, espiritualmente 

falando, visto quer, aqui, estamos tratando de 

acontecimentos: Numéricos, Literários & Editoriais, 

que foram hermeticamente & ocultamente ajustados 

dentro dos Livros da Bíblia Sagrada séculos antes do 

nascimento de Vivaldo (Boaz) quanto de Elizabeth 

d´Espérance (Ruth), então, pessoal, continuemos 

observando como as coisas da Matemática Divina 

se apresentam dentro de um Esquema que surge-

nos de uma maneira repetitiva e que nos leva a 

considerar que há sempre algo que nos conecta com 

o que foi feito em cada momento de cada Livro 

anterior, e assim por diante, por este prisma: 
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Segundo a 2ª. Edição, CAPÍTULO # 1, de                       

O EVANGELHO SEGUNDO MATEUS,                              

A genealogia de Jesus Cristo,                                 

tomando como ponto-básico                                                                            

o seu versículo 5, à página de # 3 – Parte # I 

___________ 

 

___________ 

   Como de costume, vamos procurar, aqui, dentro 

deste específico episódio Evangélico, identificar uma 

palavra-chave: Boaz, que, por sua vez, claro, está 

em perfeita associação com a vida passada de São 

Luis IX, quanto com a sua própria ligação afetiva com 

a Rute (bíblica), até porque, como temos afirmado, o 

momento sublime para tudo o que temos feito será a 

futura VOLTA de Jesus Cristo ao solo da existência 

humana, levando em consideração que o Espírito São 

Luis IX traz, em si mesmo, os elementos hereditários 

(básicos-chaves) para isto!! 
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- Temos no versículo de # 5: A genealogia de 

Jesus Cristo, aqui nós vemos o Boaz (São Luis 

IX/Vivaldo) surgir pela primeira vez dentro desta 

específica passagem Evangélica, de O EVANGELHO 

SEGUNDO MATEUS, pela tradução de João Ferreira 

de Almeida, que numa contagem de ida, a palavra: 

Boaz, que cai sob a palavra de (#): 6. 

- Temos no versículo de # 5: A genealogia de 

Jesus Cristo, aqui nós vemos o Boaz (São Luis 

IX/Vivaldo) surgir pela primeira vez dentro desta 

específica passagem Evangélica, de O EVANGELHO 

SEGUNDO MATEUS, pela tradução de João Ferreira 

de Almeida, que numa contagem de volta, a 

palavra: Boaz, que cai sob a palavra de (#): 11. 

   Um Esquema-chave muito bem orquestrado pelo 

Alto, que podemos deduzir assim: 

- 6 (ida) + 11 (volta) = 17. 

   Elementos estes, que nos evidência: 

- 10: Temos 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). 

__________________ 

   Notemos, que há, sim, uma perfeita conexão entre 

uma existência passada (Boaz) e a sua atual 

personalidade (Vivaldo), de maneira que os DADOS 

& FATOS não nos deixa pensar diferente!! 

__________________ 
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_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

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

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

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

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

       

– 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 



                       Livro # 139: “MARIA – MÃE DE JESUS” – Espírito Santa Cecília/Vivaldo P. S. Filho 

 51 

Ed. e-book: 
    2021 

 

   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

    

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 

          



                       Livro # 139: “MARIA – MÃE DE JESUS” – Espírito Santa Cecília/Vivaldo P. S. Filho 

 52 

Ed. e-book: 
    2021 

   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

   

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de 

verificar, pela possibilidade de multiplicar os fatos à 

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

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta 

multiplicidade que permitiu reconhecê-la, sem 

o que é provável ainda a ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”,                                               

Ano XI, No. 7, Julho de 1868,                                                    

A Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade, 

FEB, 3/2005.                                                                       

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

de , 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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__________________ 

Segundo a 2ª. Edição, CAPÍTULO # 1, de                       

O EVANGELHO SEGUNDO MATEUS,                              

A genealogia de Jesus Cristo,                                 

tomando como ponto-básico                                                                            

o seu versículo 5, à página de # 3 – Parte # II 

___________ 

 

___________ 

   Para nós cristãos-espíritas, com o ardor e a paixão 

que já possuímos em nosso coração pelas coisas que 

dizem respeito à Vida Elevada, claro que dentro das 

condições morais que o momento atual nos permite,  

qualquer passagem que diga respeito ao Evangelho 

de Jesus será, sempre, uma benção e uma luz a se 

derramar sobre os nossos Espíritos; por isso, se aqui 

estamos a traçar alguns breves elementos que dizem 

particular respeito a minha própria vida milenar, sem 

dúvida que o Cristo sempre está como um destaque 

especial sobre cada acontecimento-chave!!...  
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Rute & Boaz, uma linda história de amor, entre Almas que 

se buscam pela Imortalidade!!                                   

___________ 

Quem desejar compreender melhor sobre as Almas Gêmeas, dos seus 

encontros e desencontros, recomendamos o Livro: “HÁ DOIS MIL 

ANOS”, pelo Espírito EMMANUEL, por Chico Xavier (Ed. FEB). 
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   Vejamos a coisa por um outro ângulo: 

Capítulo 1, versículo 5: 

- Temos no versículo de # 5: A genealogia de 

Jesus Cristo, aqui nós vemos o Boaz (São Luis 

IX/Vivaldo) surgir pela primeira vez dentro desta 

específica passagem Evangélica, de O EVANGELHO 

SEGUNDO MATEUS, pela tradução de João Ferreira 

de Almeida, que numa contagem de ida, a palavra: 

Boaz, que cai sob a palavra de (#): 6. 

- Temos no versículo de # 5: A genealogia de 

Jesus Cristo, aqui nós vemos o Boaz (São Luis 

IX/Vivaldo) surgir pela primeira vez dentro desta 

específica passagem Evangélica, de O EVANGELHO 

SEGUNDO MATEUS, pela tradução de João Ferreira 

de Almeida, que numa contagem de volta, a 

palavra: Boaz, que cai sob a palavra de (#): 11. 

   Um Esquema-chave muito bem orquestrado pelo 

Alto, que podemos deduzir assim: 

- 6 (ida) + 11 (volta) = 17. 

   Que, a partir dos elementos até aqui encontrados, 

dentro desta específica e grandiosa passagem do 

Evangelho de São Mateus, podemos também deduzir 

da seguinte maneira: 

- 17 (da ida, quanto da volta!) + 3 (o # da página 

em Estudo!) + 1 (o # do Capítulo!) ...  

   Ops!..., pera aí.  

   Façamos uma pausa por aqui, para aclararmos a 

ideia... 
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   Parece-nos, que, sem o desejar, encontramos um 

Esquema que vem de encontro ao tema original, da 

seguinte maneira: 

- 4 (dos # 1 + 3, do # do Capítulo & página!): O 

exato mês (4) de abril, do nascimento de São Luis 

IX (Vivaldo P. S. Filho). 

- 8 (dos # 1 + 7, do elemento-chave: 17, da ida 

& volta!): O exato mês (8) de agosto, da morte de 

São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho). 

__________________ 

   Como vemos, tudo continua se apresentando de 

maneira concordante & universal, deixando claro 

que o esforço que temos realizado vem, realmente, 

da Parte De Deus!... 

__________________ 
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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, sigamos diante e vejamos como a coisa toda 

poderá se apresentar por um outro ângulo: 

Capítulo 1, versículo 5: 

- Temos no versículo de # 5: A genealogia de 

Jesus Cristo, aqui nós vemos o Boaz (São Luis 

IX/Vivaldo) surgir pela primeira vez dentro desta 

específica passagem Evangélica, de O EVANGELHO 

SEGUNDO MATEUS, pela tradução de João Ferreira 

de Almeida, que numa contagem de ida, a palavra: 

Boaz, que cai sob a palavra de (#): 6. 

- Temos no versículo de # 5: A genealogia de 

Jesus Cristo, aqui nós vemos o Boaz (São Luis 

IX/Vivaldo) surgir pela primeira vez dentro desta 

específica passagem Evangélica, de O EVANGELHO 

SEGUNDO MATEUS, pela tradução de João Ferreira 

de Almeida, que numa contagem de volta, a 

palavra: Boaz, que cai sob a palavra de (#): 11. 

   Um Esquema-chave muito bem orquestrado pelo 

Alto, que podemos deduzir assim: 

- 6 (ida) + 11 (volta) = 17. 

   Que, a partir dos elementos até aqui encontrados, 

dentro desta específica e grandiosa passagem do 

Evangelho de São Mateus, podemos também deduzir 

da seguinte maneira: 

- 17 (da ida, quanto da volta!) + 3 (o # da página 

em Estudo!) + 1 (o # do Capítulo!) ..., dessa vez 

acrescentando o elemento de # 5, do versículo:  

   Ops!..., pera aí.  
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   Façamos uma nova e necessária pausa por aqui, 

para aclararmos ainda mais as ideias..., pois que, 

sem o desejar, encontramos um outro Esquema que 

vem de encontro ao tema original, da seguinte 

maneira: 

- 1 + 7 (solucionado pela ida, quanto pela volta!) + 

3 (o # da página em Estudo!) + 1 (o # do 

Capítulo!) ..., dessa vez acrescentando o elemento 

de # 5 (o # do versículo!) = 17.  

   Elementos estes, que nos evidência: 

- 10: Temos 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). 

__________________ 

   Notemos, que há, sim, uma perfeita conexão entre 

uma existência passada (a de Boaz) e a sua atual 

personalidade (a de Vivaldo P. S. Filho), de maneira 

que os DADOS & FATOS não nos deixa pensar de 

uma maneira diferente!! 

__________________ 
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__________________ 

Aguardem para breve,                                

se assim Deus permitir!! 

O Livro de # 29... Inédito!! 

    

A saga romântica das 

continua aqui neste impressionante Estudo 

Espírita, finalmente desvendando a 

identidade atual da grande                                   

heroína bíblica: Ruth!..., hoje vivendo no 

anonimato no interior de uma bela                          

região do Brasil. 
__________________ 

AGUARDANDO A AUTORIZAÇÃO DO SEU AUTOR ESPIRITUAL DESDE 

02/2017 PARA A DEVIDA PUBLICIDADE EM NOSSO SITE ESPÍRITA.                                                         

__________________ 
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Ester da Pérsia 
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Maria de Magdala 



                       Livro # 139: “MARIA – MÃE DE JESUS” – Espírito Santa Cecília/Vivaldo P. S. Filho 

 64 

Ed. e-book: 
    2021 

 

 

Teresa de Ávila 
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Elizabeth d´Espérance,                                                     

a médium inglêsa jamais esquecida. 
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_ 

_________________ 

   Devemos refrescar um pouco a memória do nosso 

querido leitor e da nossa amada leitora, que as três 

(3) atuais: nascidas nos meses 7, 2 & 3, ou 

recentes, reencarnações do Espírito de Ruth, foram 

possibilitadas por meio de duas Técnicas que temos 

tratado desde vários Livros anteriores, que são: 

- A Reencarnação “Múltipla”: Isto, quando um único 

Espírito reencarna em dois, ou mais, corpos materiais 

ao mesmo tempo. 

- A Transposição Reencarnatória: Isto, quando um 

determinado Espírito se desprende de maneira 

definitiva de um determinado corpo material, atual, 

e vai habitar um outro corpo material, atual, que, por 

sua vez, perde o Espírito que lhe habitava até aquele 

momento. 

   E a pergunta que fica, que jamais se calará, é a de 

se existe alguma maneira de colocarmos um limite 

humano às coisas que dizem respeito ao Poder e à 

Vontade De Deus?!... 

__________________ 

   Certamente, que a partir de um Estudo mais 

detalhado, em seus aspectos: Numérico, Literário & 

Editorial, haveremos de encontrar outros elementos 

que confirmem o que temos afirmado por meio de 

vários Livros (virtuais), isto, em relação a algumas 

das Vidas Sucessivas de São Luis IX, e quanto às 

Técnicas do Astral Superior que acabamos de lhes 

lecionar, basta que Experimentemos!! 

__________________ 
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_____________________ 

 
 

Na imagem acima temos Vivaldo P. S. Filho (Boaz/São Luis IX) 

ao lado da Sra. M., numa visita realizada por ela, em Salvador/BA, 
em 24 de julho de 2015, durante este que foi o primeiro encontro de 

Vivaldo com a sua eterna cara-metade, nascida no mês (7) de 

julho, esta, que se trata de uma Reencarnação “Múltipla” com a 

Senhora F. O. (a sua imagem distorcida encontra-se à pág. # 61, 
deste Livro # 139), a outra personalidade que recebeu ao mesmo 
tempo o Espírito de Ruth (Elizabeth d´Espérance), já esta nascida 

no mês (2) de fevereiro, sem nos esquecermos de que há uma 

terceira (3) personalidade que também trouxe ao coração de 

Vivaldo algo da beleza e do encantamento do verdadeiro amor                   
que une as Almas Gêmeas. 

 

Alguns poderão nos questionar o motivo que lhes levaram, pelo 
menos até este momento, a não aceitar por completo uma 

associação afetiva com ele, quando, neste ponto de suas narrativas 
românticas, devemos encaminhar o leitor e leitora para um estudo 
da obra: “HÁ DOIS MIL ANOS”, de Emmanuel, pelo Chico Xavier, 
Editora FEB, para que possamos compreender que podem existir 
mil impedimentos na vida evolutiva dos Espíritos, mesmo entre 

aquelas Almas destinadas uma a outra.                       
 

– Santa Cecília (Espírito)                                                                           

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                                           
(Salvador/BA, 06 & 27/03 & 18/04 de 2021)                                                      

_____________________ 
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_________________ 

 

_________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                           

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

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

_________________    
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__________________ 

Nota do médium – Do Livro # 88:                      

“São Lucas Responde – Vol. 1”,                                     

pelo Espírito Veneranda, ano de 2018.                      
(Com breves adaptações de redação, pelo médium, em 03 & 04/2021). 

   Até mesmo nos Evangelhos verificamos como a 

programação – passada-presente-futura – de São 

Luis de França, envolvido em diferentes nuanças 

reencarnatórias no Antigo & Novo Testamentos, 

inclusive já como Vivaldo P. S. Filho, foi sendo 

ajustada de maneira universalmente numérica & 

matemática, literária & editorialmente, que pese 

a futura elaboração dos seus respectivos capítulos e 

versículos por 

, numa adaptação verdadeiramente 

milagrosa, somente possível de ter sido realizada 

por Mãos e Mentes Celestiais. 

________________ 

   

Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, ou 

simplesmente Johannes Gutenberg (Mainz, c. 1400[1] - Mainz, 3 de 

fevereiro de 1468) foi um inventor, gravador e gráfico do Sacro 

Império Romano-Germânico. Gutenberg desenvolveu um sistema 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mainz
https://pt.wikipedia.org/wiki/1400
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg#cite_note-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mainz
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1468
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inven%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imp%C3%A9rio_Romano-Germ%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imp%C3%A9rio_Romano-Germ%C3%A2nico
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mecânico de tipos móveis que deu início à Revolução da Imprensa, 

e que é amplamente considerado o invento mais importante 

do segundo milênio.[2] Teve um papel fundamental no 

desenvolvimento da Renascença, Reforma e na Revolução 

Científica e lançou as bases materiais para a moderna economia 

baseada no conhecimento e a disseminação em massa da 

aprendizagem.  

Johannes Gutenberg – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

________________ 

   Um esclarecedor depoimento sobre este intrigante 

assunto, o de como foram concebidos os quatro (4) 

Evangelhos: de Mateus, Marcos, Lucas e João, e 

sobre a ideia que Gutenberg teve de dividir o 

Evangelho em capítulos e versículos, poderá ser 

encontrado na atraente obra espírita: “DIÁLOGOS 

COM HERNANI GUIMARÃES ANDRADE”, pág. 

326, pela Casa Editora “Pierre-Paul Didier”, que teve 

a sua 1ª. edição em agosto de 2011. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imprensa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inven%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segundo_mil%C3%A9nio_d.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg#cite_note-Man_of_the_Millenium-2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renascen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Cient%C3%ADfica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democratiza%C3%A7%C3%A3o_do_conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Democratiza%C3%A7%C3%A3o_do_conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
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   Um fato curioso é que o Espírito do Dr. Hernani G. 

Andrade, desde o começo da minha garimpagem 

dos , ao lado de 

André Luiz & Canuto Abreu, vem me dando a sua 

Assistência Cultural na área da Reencarnação, 

inclusive a da “Múltipla”, neste último caso desde o 

nosso Livro # 2!!  

__________________ 

    

Livro # 2: . 

__________________ 

   ** Por esta época, a da produção e da divulgação 

(virtual) do Livro de # 88, ainda nos utilizávamos da 

Edição do Antigo quanto do Novo testamento que não 

a que agora nos utilizamos, pela tradução de João 

Ferreira de Almeida, algo que temos procurado 

fazer desde o nosso Livro de # 135, assim passando 

a empreender uma nova fase na Decodificação!! 

 

__________________  
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   Então, não acharam que este Estudo que acabamos 

de realizar no Evangelho de São Mateus, com 

relação a uma das vidas passadas de São Luis IX, não 

traz consigo mesmo múltiplas evidências-chaves: 

, que estão de 

acordo com o que os nossos dedicados Benfeitores & 

Amigos Espirituais tem nos garantido desde o Livro 

original: “São Luis IX” (EM 3 VOLUMES)?!..., tudo 

se amoldando por meio de um mesmo Esquema, 

incansavelmente REPETITIVO, a desaguar na ideia- 

base de sempre, a da atual VOLTA de 

... 

   Creio, que estejamos no curso certo da ‘História 

Oculta da Genealogia de Jesus’, pelos motivos que já 

temos tratado até aqui, quando, também, estamos 

convencidos de que o trabalho não se encerra com o 

que temos feito, Entre os Dois Mundos; aliás, muito 

pelo contrário, ele haverá de seguir o seu curso 

natural de desenvolvimento, segundo o esforço de 

quem já se interessa pelo sugestivo e empolgante 

tema da !! 

   Seja como for, nós demos apenas e tão somente 

mais uma leve pincelada neste glorioso quadro dos 

Segredos (Matemáticos) De Deus!! 

   Mãos à obra, minha gente boa. 

__________________ 

Os fatos da Matemática Divina que estão                  

sendo racionalmente apresentados                                        

pela Decodificação Espírita!! 

__________________ 
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__________________ 

Dando prosseguimento a Apresentação de # 1, 

de Vivaldo P. S. Filho, do Livro # 139, uma vez 

tendo nos valido da Bíblia Sagrada para 

reverenciarmos o verdadeiro amor existente entre 

as Almas Gêmeas, vejamos agora como se 

comportam os # chaves: 4, 7, 8, 9, 10 & 17,                                          

a partir da 1ª. obra do grande Espírito                  

André Luiz, pelo Chico Xavier: ,                

em sua rara & HISTÓRICA 4ª. edição,                             

do ano de 1949, pela Editora da FEB... 

__________________ 
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NOSSO LAR, pelo Espírito de André Luiz,                        

por Francisco C. Xavier, 4ª. edição, Editora da FEB, 1949.  
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   A Obra de Chico Xavier,                 

traz os Sinais & Códigos da atual                       

VOLTA de São Luis IX!!! – Parte I 

   

   De minha parte (risos), devo lhes dizer que não 

me encontro, absolutamente, satisfeito com o que 

tenho feito até aqui, pela atenção dos Amigos 

Espirituais, em relação a , já 

que, na verdade, eu me sentiria muito mais feliz se 

tivesse feito melhor, e alguma coisa a mais do que 

produzimos até aqui sobre este tema, até porque 

muita coisa poderá surgir daqui em diante, segundo 

a capacidade e o interesse de quem se disponha a 

realizar mais e melhor do que a gente!! 
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   Então, seguindo o curso, espontâneo, de nossa 

própria curiosidade, evidentemente que sob o influxo 

mental e generoso dos meus zeloso Guias & Amigos 

Espirituais da Vida Maior, daremos um passo a mais 

no que diz respeito a este tão precioso 

, 

quando, certamente, voltaremos a verificar como as 

coisas de Deus são realizadas, a despeito da nossa 

vontade de fazermos tudo, ou quase tudo, de acordo 

a nossa própria vontade, sim, porque, embora Jesus 

Cristo tenha nos dito que temos a possibilidade da 

perfeição, não devemos pôr em dúvida de que a 

Perfeição Maior vem da parte do Todo-Bondade, que 

nos guia pela Vida Espiritual e Material como se, 

realmente, não passássemos de pequeninas crianças 

necessitadas de um colo ininterrupto, até quando já 

estejamos, mais ou menos, avançados moralmente e 

mais conscientes de nossas próprias forças psíquicas 

e físicas, confiando em nossa capacidade de construir 

e arquitetar mundos mais felizes e mais perfeitos, 

intimamente e exteriormente falando, claro que sem 

desconsiderarmos este princípio básico, ou que nos 

deveria ser básico, da nossa vida religiosa, no sentido 

da nossa perene ligação com o Pai Celestial, o de que 

estamos todos subordinados ao Seu Poder, à Sua 

Glória, e aos seus Desejos!!... 
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__________________ 

   Uma vez, a gente tendo feito esta pequena, mas 

muito oportuna, introdução ao Esquema de Códigos 

Secretos que foram originalmente aí ajustados por 

Mentes Sábias e Divinas, já que, como temos visto 

desde sempre, não haveria qualquer possibilidade de 

estes Sinais & Códigos Secretos, pelo Espiritismo, por 

exemplo, terem sidos providenciados por acanhadas 

mãos humanas, por mais competentes que poderia 

terem sido, já que, como este exemplo que estamos 

trazendo agora, pelo fato de esta 4ª. edição ter sido 

publicada, pela FEB, no ano de 1949, seria algo, no 

mínimo, constrangedor para qualquer um de nós 

creditarmos tudo isto a algum tipo de conchavo 

criminoso entre os editores da FEB e eu mesmo, 

quando, na realidade, eu haveria de somente vir a 

nascer no ano de 1964, ou seja, muitos anos depois 

que eles publicaram esta específica obra de André 

Luiz, pelo Chico, claro, sem contarmos que seria um 

verdadeiro disparate acreditarmos, pasmem, que 

o Chico também teria sido capaz de nos proporcionar, 

antes de estarmos encarnado, uma lição qualquer de 

desonestidade, quando, aqui, lhe vemos traçar 

mediunicamente para o Plano Material aquela que foi 

a primeira de uma série de inquestionáveis Livros de 

elevado valor moral e cientifico da Autoria deste 

grande Mentor da Vida Mais Alta!..., enfim, estamos 

dando prosseguimento a mais esta Decodificação 

Espírita, embora, dentro do que André produziu, pelo 

Chico Xavier, estejamos voltando às origens de sua 

grandiosa literatura!!... 
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__________________ 

   Realmente, se não estivéssemos testemunhando 

tudo isto, haveríamos de imaginar que as coisas aqui 

apresentadas não passariam de episódios fictícios 

produzidos por alguma mente estravagante ou, na 

melhor das hipóteses, demasiadamente romântica e 

religiosa... 

   Não é mesmo? – Risos. 

__________________ 

 
__________________ 

   Pelos motivos que já estão muito consolidados, 

vamos nos dedicar ao seu Capítulo XVII (17), visto 

que este # (17) sugere: O dia (10) e o mês (7) de 

julho, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX). 
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__________________ 

   Tomemos como o nosso novo ponto de partida uma 

muito simbólica palavra-chave: veio, que dentro 

de nossa preciosa tarefa de 

está, essencialmente, associada à atual VOLTA de 

, algo que poderá ser facilmente 

observado por qualquer leitor em Livros (virtuais) 

anteriores de nossa lavra mediúnica e de pesquisa 

que tratam deste mesmo assunto..., quando posso 

lhes assegurar que darão saltos de alegria por já 

poderem se convencer, pela mente, do que, pelo 

coração, já pressentiam. 

__________________ 

 
__________________ 
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No que se refere ao:  

Capítulo 17, EM CASA DE LÍSIAS,                        

à página de # 82: 

- Temos aqui a Palavra-chave: “veio”, agora 

somente numa contagem de ida, apenas levando em 

consideração o primeiro parágrafo, onde ela surge, 

que aparece na palavra: 16. 

- Temos aqui a Palavra-chave: “veio”, agora 

somente numa contagem de volta, apenas levando 

em consideração o primeiro parágrafo, onde ela 

surge, que aparece na palavra: 9. 

   Poderemos deduzir pelo prisma: 

- 10 (dos # 9, da volta, + 1, da ida): Temos o exato 

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

(São Luis IX). 

- 7 (dos # 6, da ida, + 1, da ida): Temos o exato 

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

Filho (São Luis IX). 

__________________ 

   Parece que as circunstâncias-chaves começam a 

aparecer sem que, de nossa parte, forcemos de uma 

maneira equivocada o nosso desejo de fazer as coisas 

da Decodificação surgir sem o consentimento da 

razão e da lógica!! 

   A partir daí, não há como a gente duvidar que, 

também, nesta 1ª. obra de André Luiz, pelo Chico 

Xavier, há coisas (Ocultas) que merecem e precisam 

de serem devidamente investigadas à luz da Ciência 

Espírita!! 
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 _______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

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

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

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

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

       

– 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

    

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

   

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de 

verificar, pela possibilidade de multiplicar os fatos à 

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

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta 

multiplicidade que permitiu reconhecê-la, sem 

o que é provável ainda a ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”,                                               

Ano XI, No. 7, Julho de 1868,                                                    

A Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade, 

FEB, 3/2005.                                                                       

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

de , 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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No que se refere ao:  

Capítulo 17, EM CASA DE LÍSIAS,                        

à página de # 82: 

- Temos aqui a Palavra-chave: “veio”, agora 

somente numa contagem de ida, dessa vez levando 

em consideração toda a página em Estudo, que 

aparece na palavra: 16. 

- Temos aqui a Palavra-chave: “veio”, agora 

somente numa contagem de volta, dessa vez 

levando em consideração toda a página em Estudo, 

que aparece na palavra: 143. 

   Poderemos deduzir pelo prisma: 

- 10x o # 10 (do # 143, da volta): Temos o exato 

dia (10), do nascimento de Vivaldo P. S. Filho 

(São Luis IX). 

- 7 (dos # 4 + 3, do # 143, da volta): Temos o 

exato mês (7) de julho, do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

__________________ 

   A situação-chave fica ainda mais explicita e mais 

sublime, quando estamos verificando a quantidade 

de elementos-chaves que parecem, aí (143), se 

justificarem pela grandeza do Estudo que ora vamos 

levando a efeito. 

   Vocês não acham? 

__________________ 

   Mas, como observamos mais acima, ficou de fora o 

elemento (de # 16) da ida, que precisaremos lhe 

justificar por um meio inquestionável, assim: 
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- 10 (dos # 8 + 2, da página # 82 em Estudo!): 

Temos o exato dia (10), do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

- 7 (dos # 1, da ida, + 6, da ida): Temos o exato 

mês (7) de julho, do nascimento de Vivaldo P. S. 

Filho (São Luis IX). 

__________________ 

   Tudo hermeticamente ajustado por Mãos Invisíveis 

e dentro do 1º. Livro de Autoria Espiritual de André 

Luiz, por Francisco C. Xavier, pelo menos dentro 

deste específico e simbólico episódio do seu Capítulo 

XVII (17), EM CASA DE LÍSIAS, à página de # 

82!!! 

__________________ 

 

No ano de 1949, do lançamento da 4ª. Edição do: , 

de André Luiz, por Chico Xavier, pela FEB, Vivaldo P. S. Filho (São 

Luis IX) não havia ainda nascido em solo terreno, o que assegura              

a idoneidade científica do que estamos Decodificando!! 
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______________ 

    

Jesus Cristo e o seu Mensageiro Celeste São Luis IX. 

  

Deus, o Espírito e o Infinito. 

__________________ 
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_________________ 

 

_________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                           

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

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

_________________    
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   A Obra de Chico Xavier,                 

traz os Sinais & Códigos da atual                       

VOLTA de São Luis IX!!! – Parte II 

   

   Eu sei que muita gente haverá de ficar com a sua 

mente em parafusos (risos), tamanha a quantidade 

de belezas espirituais que vão sendo Desvendadas 

por meio de cada nova investigação que realizamos, 

mas, digam vocês, não tem sido uma enorme alegria, 

além da grande surpresa, podermos Devassar tão 

Inteligentes Orquestrações do Mais Alto e que nos 

garante, mesmo que por este prisma todo particular, 

que temos múltiplas existências, tanto na Terra 

quanto em outros Planetas?!!... 
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__________________ 

 

__________________ 

   Não podemos deixar de colocar em destaque, 

mediante a minha própria condição de médium, o 

fato de, hoje em dia, o generoso Espírito André Luiz 

estar nos dedicando a sua atenção e Assistência na 

mediunidade, levando também em consideração que 

ele, dentre os meus mais graduados Diretores 

Espirituais, é o que mais tem se aproximado de 

minha acanhada figura espiritual-humana para dar 

prosseguimento, creio, ao que ele mesmo começou 

quando, séculos antes, já havia reencarnado como 

Pitágoras; e não temos como duvidar disso, visto 

que, por nosso humilde intermédio, ele vai nos 

Descortinando algo da Matemática de Deus!! 



                       Livro # 139: “MARIA – MÃE DE JESUS” – Espírito Santa Cecília/Vivaldo P. S. Filho 

 91 

Ed. e-book: 
    2021 

No que se refere ao:  

Capítulo 17, EM CASA DE LÍSIAS,                        

à página de # 82: 

__________________ 

 
__________________ 

   Mais acima, vimos como os elementos-chaves que 

estão relacionados às Vidas Sucessivas de São Luis 

IX foram, ou estão, ajustados dentro desta obra de 

André, pelo Chico, embora devamos considerar que 

apenas e tão somente demos um pequeno passo no 

que, por outros médiuns e estudiosos, sobre o tema 

da Reencarnação, haveremos de encontrar; mas, que 

pelo menos façamos alguma coisa a mais para que o 

nosso leitor e leitora se sintam, por isso, incentivados 
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a vir ao nosso encontro não apenas para estudar 

conosco, mas para que, também, façam a sua própria 

investigação, visto que há muito trabalho a ser feito 

em termos de Decodificação!!..., então, meus caros 

e minhas caras, vejamos o que haveremos de 

encontrar, neste Capítulo XVII (17), se formos 

apenas nos aproveitar dos específicos # das páginas 

que o compõe, da seguinte maneira: 

- 82 + 83 + 84 + 85 = 334. 

   Que poderá ser deduzido assim: 

- 10 (dos # 3 + 3 + 4): Temos o exato dia (10), do 

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

- 7 (dos # 3 + 4): O exato mês (7) de julho, do 

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

- Temos o # 6 (dos # 3 + 3) ... & 4, que nos sugere: 

O exato ano de (19) 64, do nascimento de Vivaldo 

P. S. Filho (São Luis IX). 

__________________ 

 
__________________ 
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No que se refere ao:  

Capítulo 17, EM CASA DE LÍSIAS,                        

à página de # 82: 

__________________ 

   Então, vocês acharam interessante o Esquema que 

vimos acima? 

   Façamos o mesmo quadro, somente que dessa vez 

nos utilizando, ou acrescentando, o # 17, do Capítulo 

em Estudo, da seguinte maneira: 

- 82 + 83 + 84 + 85 = 334... + 17 = 351. 

   Que poderá ser deduzido assim: 

- 4 (dos # 1 + 3): O exato mês (4) de abril, do 

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

- 8 (dos # 5 + 3): O exato mês (8) de agosto, da 

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

__________________ 

   Como vemos, tudo continua se apresentando de 

maneira concordante & universal, deixando claro 

que o esforço que temos realizado vem, realmente, 

da Parte De Deus!... 

______________ 

Os fatos da Matemática Divina que estão                  

sendo racionalmente apresentados                                        

pela Decodificação Espírita!! 

______________ 
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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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______________ 

 

Jesus & Kardec. 

______________ 

 

Jesus & Chico Xavier. 

______________ 

“FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO” 



                       Livro # 139: “MARIA – MÃE DE JESUS” – Espírito Santa Cecília/Vivaldo P. S. Filho 

 96 

Ed. e-book: 
    2021 

_________________  

Atenção: No Volume # 4, Livro # 111, veremos o 

médium Vivaldo antecipar alguma coisa a respeito de 

sua, também, reencarnação como Luis VIII, pai de 

Luis IX, por meio de uma Transposição 

Reencarnatória, como será Decodificada nos 

seguintes Livros # 112 & 113 !!! 

Note: In Volume # 4, Book # 111, we will see the 

medium Vivaldo anticipate something about his 

another reincarnation as Louis VIII, father of Louis 

IX, through a Reincarnation Transposition, as it 

will be Decoded in the following Books # 112 & 113 

!!! 
 

    
                             Livro # 112                                                   Livro # 113 

Para acessar (inteiramente GRÁTIS!!) estes livros digitais 
(PDF), basta que o interessado vá para o link abaixo: 

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

_________________  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvivaldoespiritismo.wixsite.com%2Fmediunidade-e-jesus%3Ffbclid%3DIwAR1Gl5ESkX8ySk_ZaMotYyN-5jON206Kddd6sp-t6z-2H4b4bRjblyARWmQ&h=AT1tHs-nmgsb01QZuNB_C2X9bGdqllQHu4WHBImWBepJnH8NfMGuHicUkWrwriaXEjouTpufLsEp-PRAVJqx5m-jFOTZc87ksyS97YXNlosWd_PTAVX-2kQe2GcO-Nd8UAvGAmAQ_m0lCoYtWIIQSHKNsJgDtkX1iwdwM21uqdgdvxJiSc9b-MJpsq18gYLSJni7ExlBMCgCNpzwhgEN9cMGSI2_A4HbMHwR8M_ltM-zan9folM_DN07xvdkJWkAZIN6NkM1e2T9rW-HxOxA-OT7_3hVy9m-x_Wm34nguZ9ajo2jRlsTYAsGBAb8q19N3vX3APR9OETywccayNOKPJxKDEys6jZFYMzqLY9X9wXHQHZ3u_mfR86HyjGz7YIEyTWZ7jAH_L9FT_CODtWQOb_wJj7P5oidAy0s8PaNS3qzJpMywUfi4tKWjZRHibSb-nL6BDM5hA9J1jqGoo1fsLq92GSpwfAP2beauZDV_Z2vZvMrS2bKO_q_LAhcnXYo4O2S5IG5g1mV4Iwr7sZXyXVT8JuSoTe1ZJsdF2NfP0-C-nWcfWsPqP0tdZ3syaxbXy19UChzxfDs40wPBqtIApJPC1e_0F8gIivq-D2SVvZFa69b3bOkY4vwGwU8WMih9lRHpg
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_____________ 

 
ESTAMOS DESVENDANDO                                                     

OS CÓDIGOS SECRETOS DE DEUS,                                   

PELA OBRA DO MÉDIUM FRANCISCO C. XAVIER,                                                                     

SOBRE A ATUAL VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 

_____________ 
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_____________ 

                                                         

 
_____________ 

 

 

 

 

“Mas até os cabelos da vossa cabeça 

estão todos contados.” 

(Lucas 12:7) 
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As Reencarnações de   

São Luis IX 
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Lucas 

São Lucas, o Evangelista (do grego 

antigo Λουκᾶς, Loukás) é, segundo a tradição, o 

autor do Evangelho de São Lucas e dos Atos dos 

Apóstolos - o terceiro e quinto livros do Novo 

Testamento. É o santo padroeiro 

dos pintores, médicos, artistas, segundo a Igreja 

Católica. É celebrado no dia 18 de Outubro. 

Chamado por Paulo de "O Médico Amado" 

(Colossenses 4:14), pode ter sido um dos cristãos 

do primeiro século que conviveu pessoalmente com 

os doze apóstolos. 

Lucas foi um médico grego que viveu na cidade 

grega de Antioquia, na Síria Antiga. 

A primeira referência a Lucas encontra-se 

na Epístola a Filemon de Paulo de Tarso, 

no versículo 24. É mencionado também na epístola 

aos Colossenses, 4:14, bem como na segunda 

epístola a Timóteo 4:11. A segunda menção mais 

antiga a Lucas encontra-se no "Prólogo Anti-

Marcionita ao Evangelho de São Lucas", 

um documento que já foi datado do século II, mas 

que recentemente já é considerado como do século 

IV. Contudo, Helmut Koester defende que o 

seguinte excerto – a única parte preservada do 

documento original, em grego – pode ter sido 

escrito, realmente no século II: 

“ 
Lucas é um sírio de Antioquia, sírio pela 

raça, médico de profissão. Tornou-se 

discípulo dos apóstolos e mais tarde seguiu 

a Paulo até ao seu martírio. Tendo servido o 

Senhor com perseverança, solteiro e sem 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_de_S%C3%A3o_Lucas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_dos_Ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atos_dos_Ap%C3%B3stolos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
https://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_Outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_I
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADstola_a_Filemon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_de_Tarso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vers%C3%ADculo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Colossenses
https://pt.wikipedia.org/wiki/II_Tim%C3%B3teo
https://pt.wikipedia.org/wiki/II_Tim%C3%B3teo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Documento
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IV
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_IV
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Helmut_Koester&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADrios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3stolo
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filhos, cheio da graça do Espírito Santo, 

morreu com 84 anos de idade. ” 

Alguns manuscritos afirmam que Lucas morreu 

em Tebas, capital da Beócia. Todas estas 

referências parecem indicar que Lucas terá, de fato, 

seguido Paulo durante algum tempo. 

Lucas, o Evangelista – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

______________   

   Esta, dentre inúmeras outras, fora uma das 

existências passadas de , 

personalidade mediúnica que vem sendo motivo da 

atenção e do estudo por parte dos Espíritos 

Superiores da Falange da Verdade, para que a 

atual VOLTA do Espírito São Luis IX, ele mesmo, 

seja tratada como uma obra que venha a ajudar a 

comprovar a Lei da Reencarnação, quando tivemos 

a oportunidade de já ter Estudado sobre este mesmo 

assunto no Livro # 7: “São Luis IX” – VOLUME # 

2 (com 209 págs.). 

   Quem já pôde estudar esta bela Coleção em 3 

Volumes: “São Luis IX”, é bem provável que tenha 

verificado que revelamos a vida passada de Vivaldo 

(São Luis IX) como , segundo alguns 

poderes psíquicos que já possuíamos, além de, 

também aí, os Autores terem nos dado um vibrante 

Estudo com bases em elementos-chaves a partir 

de: O Novo testamento, 1ª. edição, pela CEI. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADrito_Santo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tebas_(Gr%C3%A9cia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Be%C3%B3cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lucas,_o_Evangelista
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______________ 

   Diferentemente, do que fizemos em nosso Livros 

(virtuais) anteriores sobre este mesmo tema, o da 

sua (minha) vida pregressa como o Evangelista 

Lucas, aqui, vamos concentrar a nossa investigação 

na: Bíblia Sagrada, somente que, dessa vez, pela 

tradução para o português por JOÃO FERREIRA DE 

ALMEIDA, da Sociedade Bíblica do Brasil, em sua 

2ª. edição, do ano de 1993, com impressão de 

1999..., além do que, tomaremos como ponto inicial 

de nosso Estudo A QUANTIDADE (24) DE CAPÍTULOS 

QUE CONSTAM NO EVANGELHO DE LUCAS, com isso 

a gente podendo verificar, pelos FATOS & DADOS 

EVANGÉLICOS, que, sem dúvida, há uma série de 

possibilidades (ocultas!): Numéricas, Literárias & 

Editoriais, que NOS CONECTAM com à atual VOLTA 

de !!                                                 

______________ 

   Como diriam os sábios magistrados, devemos, 

aqui, colocar as coisas, também, por uma questão de 

ORDEM, claro que não deixando-nos esquecidos de 

que estamos, também, e fundamentalmente, lidando 

com Sinais & Códigos Secretos, que, de uma maneira 

ou de outra, haverão de desaguar na ideia-base de 

sempre, a das Vidas Sucessivas de São Luis IX, por 

isso que não devemos estranhar o modelo pelo qual 

estamos, agora, a nos utilizar, até porque tudo vem 

a nos conscientizar ainda mais de que, acima de tudo 

isso, vemos as Mãos De Deus operando pelo benefício 

da Humanidade terrena, não é isso?!...  
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______________ 

 

______________ 

   Em primeiro plano, temos a exata quantidade de 

Capítulos (24) que compõem O EVANGELHO DE 

LUCAS, que podemos deduzir da seguinte maneira, 

sem invalidar o próprio elemento (24) em questão, 

até porque, como temos dito e demonstrado desde 

Livros (virtuais) anteriores, tudo vai se amoldando 

ao um Esquema Pré-Estabelecido pelo Alto: 

- 2 + 4 = 6... Então, seguiremos para o Capítulo de 

# 6, que fica à página # 71... 

   Quando nos localizaremos no específico versículo 

de # 46. 

   Então, amigo leitor, vocês compreenderam bem a 

cena que se descerra para a gente, segundo os 

elementos acima?... 

   Estamos lidando com elementos (#) INVERTIDOS, 

mas que não nos escapam à atenção!! 
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   Temos aqui, o elemento de # 17 (do # 71, da 

página, invertido!) e + o elemento de # 64 (do 

# 46, do versículo, invertido!) ... 

   Que podemos deduzir assim: 

- 10 (do # 17): Temos o exato dia (10), do 

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

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

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

- Temos o # 6 (do # 64) ... & 4 (do # 64) ... que 

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

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

______________ 

   Este são fatos & dados que não podem deixar de 

serem levados em consideração pela Decodificação, 

visto que o seu dever, além de nos conectar com os 

acontecimentos Evangélicos, é o de nos  os 

Esquemas (até então!!) Ocultos Da Matemática 

de Deus, que, em sua essência, nos favorece, com 

precisão: , com a 

realidade da !! 

__________________ 

 
__________________ 
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_______________________ 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos 

dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo 

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

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

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

que está toda a multidão dos bem-aventurados.” 

       

– 

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

Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).                                                       

_______________________ 
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   Pode o homem compreender a natureza íntima de 

Deus? 

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

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

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

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

tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB. 

________________ 

   

________________ 

    

   Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da 

matéria a causa primária da formação das coisas? 

   “Mas, então, qual seria a causa dessas 

propriedades? É indispensável sempre uma causa 

primária.” 
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   Atribuir a formação primária das coisas às propriedades 

íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, 

porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito 

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

(Os grifos são nosso). 

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

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

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

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

________________ 

   

  É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? 

   “Não; Deus não permite que ao homem tudo seja 

revelado neste mundo.” 

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

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

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

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

Guillon Ribeiro, Edição da FEB.                             

________________ 

 “Estendemo-nos um pouco no exemplo dos jogos, 

porque é um dos mais admiráveis e fáceis de 

verificar, pela possibilidade de multiplicar os fatos à 

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

ressalta do conjunto dos fatos, foi esta 

multiplicidade que permitiu reconhecê-la, sem 

o que é provável ainda a ignorassem.” 

Allan Kardec, “Revista Espírita”,                                               

Ano XI, No. 7, Julho de 1868,                                                    

A Ciência da Concordância dos Números e a Fatalidade, 

FEB, 3/2005.                                                                       

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

cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes 

semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando 

que, também, somente ele: nasceu às 15 horas 

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

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

1964.  

_________________________ 

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

França) (re) nasceu no Hospital da “Sagrada 

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

alusão à sua condição de principal Provedor 

Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para 

o 4º. Milênio da Era Cristã. 
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O EVANGELHO SEGUNDO                                         

LUCAS 

(pela tradução de JOÃO FERREIRA DE ALMENDA, 

Sociedade Bíblica do Brasil, 2ª. Edição, de 1993,                       

da impressão de 1999). 

______________ 

 

______________ 

Em seu Capítulo de # 6,                                   

versículo de # 46, à página de # 71,                  

Os dois fundamentos. 

____________ 

   Devemos, aqui, acima de tudo, prestar atenção à 

própria narrativa Evangélica, para que a nossa mente 

estabeleça uma conexão perfeita com o coração, 

fazendo-nos, a partir daí, criaturas verdadeiramente 

melhores do que temos sido, ou mais ou menos sido 

no decorrer de nossas inúmeras existências na Terra, 

ou em outros Orbes planetários. 
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   E tomando da palavra-chave: chamais, dita 

pelo próprio Senhor, que por sua vez nos faz pensar 

e admitir que quem é chamado, por assim dizer, 

poderá vir de algum lugar ou ir para algum lugar, e 

que, eventualmente, poderá VOLTAR para o mesmo 

lugar de onde veio; e não estaria aí o processo de 

encarnação e reencarnação, vida e morte, por assim 

dizer, que temos tratado, a partir de repetitivos 

elementos-chaves que tratam de algumas das 

?!... 

- A Palavra-chave: “chamais”, numa contagem 

de ida, apenas levando em consideração o versículo 

46, do Capítulo 6, à página 71, que aparece na 

palavra: 4. 

- A Palavra-chave: “chamais”, numa contagem 

de volta, mais uma vez, somente levando em 

consideração o específico versículo 46, do Capítulo 

6, à página 71, que aparece na palavra: 10. 

   Poderemos deduzir pelo prisma: 

- 4 (ida) + 10 (volta) + 46 (o # do versículo!) + 

6 (o # do Capítulo!) + 71 (o # da página em 

Estudo!) = 137. 

__________________ 

   Repetindo: Este são fatos & dados que não podem deixar 

de serem levados em consideração pela Decodificação, visto 

que o seu dever, além de nos conectar com os acontecimentos 

Evangélicos, é o de nos  os Esquemas (até então!!) 

Ocultos Da Matemática de Deus, que, em sua essência, nos 

favorece, com precisão: , com 

a realidade da !! 

__________________ 
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   Vejamos, pelo seguinte prisma (137):  

- 10 (do # 17): O exato dia (10), do nascimento 

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

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

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

______________ 

   E temos mais, a partir daí (137): 

- 4 (dos # 1 + 3): O exato mês (4) de abril, do 

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

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

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

- Nos # 1... & 3, não teriamos, aí, o emblematico 

elemento (#) que está relacionado: Ao século XIII 

(13), de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho)?!... 

______________ 

   Como vemos, tudo continua se apresentando de 

maneira concordante & universal, deixando claro 

para qualquer um de nós que o esforço que temos 

realizado vem, realmente, da Parte De Deus!..., 

aliás, como nos diria Allan Kardec, seria mesmo um 

grande absurdo acreditar que um trabalho Evangélico 

tão doce, como este, seja algo providenciado pela 

mente dos Espíritos inferiores. – Risos. 

Os fatos da Matemática Divina que estão                  

sendo racionalmente apresentados                                        

pela Decodificação Espírita!! 
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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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   Pelo que temos observado no decorrer de cada 

Decodificação, uma situação-chave poderá ser 

levada a outra situação-chave, no que o investigador 

haverá de precisar realizar ou dar curso a um Estudo 

em outras partes da mesma obra ou em tantas obras 

diferentes, do mesmo autor ou de outro, quando, 

cremos, veremos surgir a conexão entre um fato 

anterior e o seguinte. 

______________ 
 

    
 

Jesus & seu Evangelista São Lucas. 
 

Segundo já sabemos, pela mediunidade e pela Decodificação, 
São Lucas foi também a personalidade do Apóstolo Filipe, 

isto tendo sido possível por conta de uma Técnica do Plano 
Espiritual Superior que conhecemos como: Reencarnação 

“Múltipla”; aliás, os Estudos que já realizamos são um 

precioso material de convicção cientifica para quem se 
dispuser a verificar por si mesmo, sempre com o proposito de 

aprender para construir para o Bem Maior. 

______________ 
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_________________ 

 

_________________      

“Tudo se liga na obra                             

da criação.”                                          

– Allan Kardec                                                           

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

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

_________________    
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   Poderá parecer que tenha sido pouco, visto que 

outras pessoas nasceram (e/ou morreram) nestes 

dias & meses, mas o que chama a atenção é o 

quadro de Vidas Sucessivas que está ligando uma 

personalidade a outra, que me foi Revelado por meio 

de observações psíquicas e que certamente haverão 

de ser confirmadas por meio de elementos-chaves: 

, por exemplo, 

para que a coisa fique mais impressionante do que 

estas que acabamos de ver, se bem que a situação 

aqui é tão surpreendente que não há como ficarmos 

em dúvida quanto ao fato de que Vivaldo se trata da 

reencarnação de !... 

_________________ 

    

São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho:                                                            

Duas Almas, mas úm só Espírito. 

_________________ 
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   Estamos nos servindo de alguns fatos históricos 

que haverão de serem auxiliados por elementos de 

natureza literária & editorial, quando for o caso, para 

que este breve Esquema das Vidas Sucessivas de São 

Luis IX, além das demais personalidades que temos 

tratado, com carinho e respeito, possa continuar a 

sua caminhada de oferecer ao Plano Material, pelo 

menos, as santas chaves para o conhecimento de, 

pelo menos, uma parte dos Segredos da Criação 

no que diz respeito a Decodificação Espírita... 
    

   De qualquer maneira, o que acabamos de ver foi 

algo que nos maravilha pelo inusitado, com mais 

alguns sugestivos resultados repetitivos que, pelo 

menos, nos dão a certeza de que existe sim algo de 

muito importante por detrás de todos estes fatos, e 

como se costuma dizer por aí: 
 

CONTRA DADOS NÃO HÁ ARGUMENTOS!! 
_______________ 

 
 

Allan Kardec: Aproveitem para estudar sobre os Sinais & 

Códigos Secretos De Deus pelo Espiritismo,                                       

que revelamos pela “Revista Espírita”. 
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______________ 

“Se a maioria dos irmãos, primeiramente, tem 

aguardando a manifestação das mentalidades mais 

sábias e cultas da Doutrina, a favor ou contra, 

deixando a parte que lhe cabe realizar a cargo da 

universalidade dos outros, para conceber-nos algum 

tipo de confiança, sem problema; entretanto, antes 

de tudo, devemos observar que esta que estamos 

apresentando, desde junho do ano de 2015, trata-

se da UNIVERSALIDADE DE DEUS, que tem 

operado de maneira oculta sobre as cabeças 

humanas por meio da Obra do Espiritismo quanto 

da Bíblia Sagrada (O Antigo e O Novo 

Testamentos), como temos testemunhado por meio 

de uma infinidade de resultados repetitivos, 

embora a simplicidade da nossa própria capacidade 

psíquica e moral, a de Vivaldo e a dos seus Guias e 

demais Amigos Espirituais, assegurando a                     

questão científica do caso.”  

                                                      
______________ 
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Vivaldo P. S. Filho: Os fatos da Matemática de 

Deus asseguram: A Reencarnação de São Luis IX.   

 



                       Livro # 139: “MARIA – MÃE DE JESUS” – Espírito Santa Cecília/Vivaldo P. S. Filho 

 119 

Ed. e-book: 
    2021 

_____________ 

_____________ 

   Todas estas breves Revelações têm nos dado o que 

pensar, vocês não acham?!... 

   Se por um lado, são tão importantes os Esquemas 

que vamos descobrindo, por entre as páginas da 

Literatura-Espírita, por exemplo, visto que também 

temos realizado Decifrações-chaves em DVD´s que, 

de alguma maneira, nos tocam o coração pela beleza 

de sua Cultura, seja terrena ou espiritual, quando em 

seus sincronismos de tempo vão nos sendo, também, 

revelados Esquemas-Chaves que entram nesta 

mesma narrativa de sempre, a das Vidas Sucessivas 

de São Luis IX, por outro não podemos esquecer de 

que a nossa missão principal é a de fortalecer a ideia 

da Reencarnação, assim como a Literatura (Oculta) 

que vem sendo descoberta por entre as narrativas 

originais, que, a despeito de minha apagada figura, 

vem a nos fazer compreender como o Espírito São 

Luis IX tem sido utilizado pelo Cristo, no decorrer dos 

séculos, com a intenção de fomentar nas mentes e 

nos corações da Terra: A Necessidade do Amor!!... 

Vivaldo P. S. Filho                                
 

Sob a Inspiração de Santa Cecília  

Vivaldo P. S. Filho (médium)                          

(Salvador/BA, abril de 2021) 
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   Nota do médium: Estas minhas Apresentações, 

embora assinadas por mim, não seriam tão atraentes 

como vemos se não fosse pela participação intuitiva dos 

Benfeitores Espirituais que me sugerem uma ou outra 

coisa, que acaba enriquecendo o Estudo que estamos 

apenas no comecinho, deixando na gente um sabor de 

quero mais, seja pela Ciência, pela Filosofia ou pela 

Religião Espírita. 

______________ 

   O amigo leitor e leitora poderão estar se perguntando, 

creio, o porquê de não termos iniciado o nosso quadro 

de Revelações Sublimes pela Bíblia ou pelo “Nosso Lar” 

por meio de algum quadro maravilhoso da vida de Nossa 

Senhora, já que aqui ela é a verdadeira Celebrada pelos 

nossos Benfeitores & Amigos Espirituais que, também, 

irão psicografar por meu intermédio, não é mesmo, 

estimadas irmãs e irmãos em Cristo?!... 

   Na verdade, se formos prestar bastante atenção, e até 

sem um grande esforço mental, veremos que a primeira 

Decodificação tem a ver com a ligação afetiva e imortal 

entre duas almas gêmeas, que são os Espírito de Rute & 

Boaz, que, por sua vez, como qualquer leitor e leitora 

poderá verificar, participaram na Genealogia de Jesus, 

levando em conta que foram bisavô do Rei Daví (bíblico), 

e ainda, mais a frente, assim que fizemos a investigação 

em “Nosso Lar”, verificamos os elementos-chaves que 

tem a ver com o Evangelho de São Lucas, que por isso 

mesmo já conecta o nosso trabalho à própria figura de 

Maria, A Santa Mãe De Jesus... 

   E por final, mais adiante, aí sim, veremos a querida 

Mentora Cecília traçar algumas linhas a respeito deste 

grande tema, o da vida missionária de Maria Santíssima, 

em conexão com o que fizemos a pouco. 
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   Evidentemente, que sob qualquer ponto de vista, 

dentro dos episódios sagrados do Antigo & Novo 

Testamentos, quanto do Espiritismo, veremos em algum 

momento São Luis IX surgir como uma espécie de figura-

chave que liga ou haverá de ligar um quadro ao outro, 

por assim dizer, aliás, não é ele hoje, segundo temos 

afirmado, ser o principal provedor genético da futura 

VOLTA de Nosso Senhor Jesus Cristo?!... 

_______________________ 

    

Um Livro que recomendanos a estudo: “NOS CÉUS DA GÁLIA”, do Espírito 

Irmão José, pelo médium Carlos A. Baccelli, da Editora LEEPP, que                    

traz uma revelação das mais preciosas sobre as personagens                                          

de Allan Kardec & São Luis IX, pela Missão com o Cristo. 

_______________________ 

   Não nos esqueçamos de que existe (de uma maneira 

oculta!!) uma , certamente 

que a mais importante delas, que está (basicamente) 

ajustada: , quando for o 
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caso, ao processo missionário de São Luis IX, dentro do 

contexto Evangélico-Espírita que estamos tratando, 

quando a questão é lhe identificar a lógica da missão que 

traz consigo de maneira milenar, dados & fatos que são 

aferidos com base nos # básicos, ou fundamentais: 

que são: 4, 7, 8, 9, 10 & 17. 

   E segundo eu sei, para uma definição do que temos 

até aqui apresentado, em caráter básico, por meio de 

fatos & dados (chaves) que são insuspeitos, haverá de 

se ter tempo disponível, muito estudo, pesquisa, e, claro, 

que, de preferência, tento tudo isso a disposição junto 

com programas específicos de computador que 

possam ajudar aos investigadores a capturar, selecionar 

e a interpretar de maneira artificial & inteligente, os 

números & palavras (chaves) que digam respeito às 

suas/minhas vidas: passadas, presente(s) e/ou futuras, 

sem deixar de levarmos em consideração as imagens & 

gravuras de época, quando for o caso, que de alguma 

maneira retratem facialmente e/ou circunstancialmente 

as personalidades em Estudo e em Investigação, mais 

detidamente . 

   Enfim, bom Estudo a todos. 
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Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um 
médium espírita com 25 anos de tarefas na Seara de Jesus, com                   

mais de 100 Livros (virtuais) já publicados (virtualmente),                                       
e todos 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___ 

Ainda as palavras                      

que comovem 
_________________ 

“DIA DAS MÃES”

MARIA, A SANTA MÃE DE JESUS

_________________

 

   Em meu coração,  não creio que haja espaço para 

que eu seja levado a duvidar da grandiosidade deste 

grande Espírito de Luz, que teve como uma deliciosa 

missão a condição de Mãe do Cristo De Deus, tendo 

sido a causa e a consequência do caráter singular de 

Nosso Senhor; sim, por mais que um Espírito seja 

Elevado, como no caso de Jesus, não há como não 

levarmos em consideração em sua caminhada, seja 

ela humana ou espiritual, a participação afetiva e 

moral daqueles que lhe deram guarida ao próprio 

coração, seja na condição de pai ou de mãe, por esta 

razão muito racional, embora carregada pelo amor 

que sentimos à ela, Maria, à José, seu esposo, e à 

seu filho Jesus Cristo, devemos e precisamos de lhe 

render a nossa mais profunda, mais sincera e terna 

gratidão, não somente por ter aceito esta bela tarefa, 

pelo triunfo do Plano Material e pelo seu próprio 

triunfo, diante do Planeta inteiro, que, desde ontem 
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e ainda hoje, tanto tem necessitado da mensagem 

gloriosa da fé, da esperança, e da caridade, mas pelo 

fato de ter, ela, nos dado a oportunidade para que 

conhecêssemos de perto e sentíssemos o calor de um 

Espírito Glorioso, que, se ainda tem tido inúmeras 

dificuldades diante da nossa teimosa maneira de 

encarar as coisas do Alto, pelo prisma das sombras, 

vai somando vitórias aqui e acolá, obedecendo ao 

princípio da paciência e da tolerância... 
 

   Efetivamente, tanto Maria quanto Jesus tem tido 

muita tolerância e paciência conosco, não esperando 

de cada um de nós aquilo que, por enquanto, não 

estamos moralmente capacitados para lhes dedicar, 

que é a nossa entrega total aos Mandamentos De 

Deus, que nos pedem que amemo-nos uns aos outros 

como o próprio Cristo nos amou; enfim, deixando-

nos, mais ou menos, livres, para que, com o passar 

dos dias, dos meses, dos anos, dos séculos e dos 

milênios, venhamos a compreender a santidade de 

cada um destes apêndices da Vida Imortal, sem que 

tenhamos de passar por tantas tribulações que não 

estejam, realmente, adornadas com as dores e as 

aflições que geralmente são as joias dos que vivem 

intensamente pelo bem de todas as demais criaturas, 

pois não devemos nos esquecer de que O Evangelho 

Segundo o Espiritismo já nos esclarece que: “A dor é 

a benção que Deus envia aos seus eleitos.” 
 

   Estamos Em Festa! 
 

   Que Oxalá ilumine e proteja a Maria, e a todas as 

mães da Terra e dos Céus. 
 

Vivaldo P. S. Filho  
(Salvador/BA, 20 de abril de 2021) 
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   Nota de Cecília: Fizemos questão de tão somente 

ficar próximo ao Vivaldo, para que ele, a partir dele 

mesmo, pelo Animismo, pudesse grafar a mensagem 

que acabamos de lhe ver produzir com tanta 

desenvoltura, aliás, os seus Benfeitores Espirituais tem 

afirmado, aqui e ali, que o seu Espírito não somente é 

envolvido pelas bençãos dos seus Guias quando se 
encontra em alguma atividade mediúnica, por exemplo, 

como, também, irradia uma claridade que nos faz muito 

bem quando próximo a ele nos encontramos..., uma 

experiência que foi compartilhada por Allan Kardec em 

relação ao grande Espírito São Luis!! 
 

_______ Em tempo _______ 

      

   Como temos dito no decorrer de Livros seguidos, pelo 

menos de algum tempo para cá, tem sido por uma 

questão de reconhecimento e de permanente gratidão a 

quem nos escreve e vem se manifestando pelo nosso 

Perfil & Página do Facebook, por exemplo, que temos 

lhes dado espaço em nossa obra mediúnica, para 

podermos lhes trazer para mais próximo do nosso 
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humilde esforço espiritual, para que de alguma 

maneira elas e eles, que tanto amamos, que já nutrem 

algum carinho pelo que temos produzido intensamente 

desde o ano de 1996, possam também fazer parte desta 

benção Literária, que é mediúnica e de pesquisa, que 

definitivamente vem do Plano Espiritual Superior e que 

tem se derramado sobre as nossas cabeças.                                                                                      

_____________      

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

e leitor que, se possível, divulgue os nossos atuais 

mais de cem (100) livros mediúnicos (virtuais: em 

PDF.) nas suas redes sociais e entre os seus familiares e 

amigos, para que o nosso Espiritismo possa avançar no 

Plano Material sempre com aquele frescor de amizade 

que tanto empolgava os doces cristãos primitivos, aliás, 

nos dias atuais de pandemia da Covid-19 o que mais 

estamos necessitando, além de fazermos a urgente 

Caridade Material aos que mais necessitam, é de 

realizar a grande benção da Caridade Moral, em forma 

de Livros que venham a edificar a alma das pessoas, na 

lembrança do que, certa vez, o grande Emmanuel disse 

(O Consolador, Chico Xavier, Editora FEB): “O homem 

precisa mais de luz do que de pão.” 

   Não podemos deixar passar a rica oportunidade que o 

Senhor nos dar agora, para ajudarmos a promover a 

grande Obra da Doutrina Espírita, já que toda ação 

que venhamos a realizar no Bem haverá de nos retornar 

ao Espírito como uma luz divina que nos socorrerá a 

própria existência, em qualquer parte dos Universos de 

Deus que estejamos. 

   Afinal, aqui, como em qualquer parte, estamos todos 

aprendendo e trabalhando para o Cristo. 

   Não é mesmo? 
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   ___________ 

   Em tempo: No dia 08 de março de 2021, recebemos 

a informação, pelo Sistema de Dados do nosso Site 

Espírita (Wix), que havíamos recebido um leitor da 

Australia, o primeiro, com isto envolvendo o nosso 

coração por enorme alegria, por agora, sim, estarmos 

sendo literalmente acessados & lidos (virtualmente) em 

todos os continentes da Plano Material, atualmente com 

milhares de leitoras e leitores em mais de trinta (30) 

países. 

   É a Doutrina Espírita avançando pelo mundo. 

   Que Jesus nos ilumine a todos. 
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________________
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   Não estamos discutindo nestas páginas se o que 

fazemos vem ou não Da Parte de Deus!...  

   Afinal, este ponto da questão já está muito bem 

definido pelo fato de cada página de cada Livro, pela 

lavra mediúnica e de pesquisa de nosso Vivaldo, está 

entesourada por Afirmações Sublimes, não pelo 

trabalho em si mesmo, que estamos levando a efeito 

na condição de pequeninas formigas, resistindo às 

tempestades da própria caminhada com a intenção 

de levar o alimento para as demais do formigueiro, 

que dizem respeito ao próprio Senhor, que surge a 

cada momento de qualquer narrativa aqui incluída 
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como a Fonte Viva e Inesgotável de todas as nossas 

preocupações e aspirações maiores!... 

   O nosso objetivo mais urgente será sempre o da 

nossa Elevação Espiritual, quando temos em Kardec 

um modelo de realização educativa para a vida toda; 

e por esta razão, segundo a sua orientação, temos 

procurado oferecer ao Plano Material lucidas e 

racionais evidências sobre a atual VOLTA de 

, para que a Lei da Reencarnação alcance o 

seu proposito final, que é o de esclarecer aos seres 

da vida terrena que a morte é apenas um breve 

passeio para outras Estações de vida físico-astral, 

que poderão ser agradáveis ou muito desagradáveis 

segundo tenhamos feito o bem ou o mal na atual 

encarnação, pelo menos!!... 

   Entretanto, aqui, veremos a sua grande Autora 

Espiritual Cecília nos favorecer com o que ela mesma 

observou segundo a ‘Decodificação Espírita’ sobre a 

vida passada de Santa Isabel de Aragão como Maria, 

A Santa Mãe de Jesus Cristo, abençoando-nos ainda 

pelo amor e instrução que ela mesma nos dedica, 

acompanhada de outros Amigos Espirituais que, 

também, assinam páginas de pura beleza Cristã!! 

   Sintam-se à vontade para fazer o seu próprio juízo 

de valor acerca do que agora lhes entregamos, Em 

Nome da Verdade!! 

   Chico                                     
Vivaldo P. S. Filho (médium)                       

(Salvador/BA, 22 de abril de 2021)  
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   Nota do médium: O amado Chico se trata do meu 

mais graduado Diretor Espiritual, que tem me devotado 

amor e orientação diante da tarefa que abraçamos na 

Doutrina desde o ano de 1996. 

   Que Oxalá lhe abençoe.  
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PRIMEIRA PARTE 

Cecília Entrevista 

__________ 
 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina 

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

fotográficos (desenhados pela querida médium mineira, que fora 

sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico 

Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

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

Santa Cecília e a da sua convidada               

de luz: Veneranda                                      

(Autora & Ministra) 

   

 

_____________                                                    

Entrevista concedida pela querida Benfeitora, que, 

dentre outras atividades que executa na Vida Maior, 

continua atuando como Ministra e escrevendo,                 

nos dias 21 de abril de 2021,                                               

ao Espírito Cecília, no Lar do                                            

médium Vivaldo P. S. Filho.                                                            

_____________ 
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1) Grande Benfeitora! É com o meu coração cheio 

de alegria, que venho aqui depositar em seu 

glorioso Espírito o amor que, por mais que 

busquemos alcançar pela extensão, e na 

profundidade, que mereces, sem dúvida que é 

apenas uma parcela muito insignificante 

daquele sentimento todo espiritual que Jesus, 

o seu Amado Filho, nos reclama desde os 

recuados tempos iniciais da vida terrena... 

Mas, a despeito desta nossa grande desvalia 

moral, por favor, sinta-se a vontade para nos 

dizer o que desejar, sabendo que de cada um 

de nós, por enquanto, somente encontrará 

trabalho a ser feito, em relação a nós mesmos, 

por conta, é claro, deste atraso moral que 

parece-nos não nos largar o Espírito, teimosos 

que somos, pode ser? 
 

R – Minha querida Cecília! As suas palavras 

me tocam fundo o ser, pois sei que são 

sinceras, e que, acima de qualquer coisa, vem 

procurar estabelecer uma relação de mais 

harmonia e doçura entre Espíritos como nós 

todos, que estão, mais ou menos, em busca 

da Luz que Jesus, invariavelmente, derrama 

sobre os Orbes planetários que estão sob a 

sua cariciosa Jurisdição, enfim, para que o 

nosso leitor e leitora, em definitivo, aceitem a 

ideia de que entre os Espíritos, estejamos no 

Plano Material e/ou Espiritual, deverá haver 

sempre uma relação não somente de sincera 

amizade, quanto de profundo carinho, até por 

que, pela Lei do Amor, devemos ter em mente 
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de que, entre nós, deverá haver espaço 

apenas para um beijo, um abraço, um carinho, 

enfim, por qualquer tipo de acolhimento que 

possa não distanciar-nos, como geralmente 

acontece entre aqueles e aquelas que não se 

deixaram, ainda, envolver pelo Sentimento 

Elevando, mas, efetivamente e afetivamente, 

nos fazer aproximar uns dos outros, e uns 

pelos outros..., afinal de contas: somos filhos 

do Altíssimo, e não podemos compreender e 

nem tão pouco aceitar uma vida humana e/ou 

espiritual que não esteja ou não seja 

vivamente entregue ao honesto prazer de 

sorrir, de agradar, e de servir!... 
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   Nota do médium: Notemos, que logo em sua primeira 

pergunta à Veneranda, a querida Cecília já faz menção à 

sua condição como Maria de Nazaré, isto ela, inclusive, me 

pegando de surpresa (risos), pois, segundo eu tinha em 

minha mente, a Entrevistada não iria tocar no assunto desta 

sua antiga personalidade planetária, exatamente para não 

me constranger o pobre coração, pois, por mais que eu já 

esteja, segundo ela mesma, “acostumado com ela”, esta sua 

condição Espiritual Muito Elevada me deixa ainda com um 

certo desconforto emocional, não por causa dela, isto é claro 

e evidente (risos), mas por conta de minha própria pequenez 

moral!! 

E neste ponto inicial do nosso diálogo, vamos 

dizer que estamos muito doloridos com o que 

vem acontecendo entre os seres que estão 

encarnados, por exemplo, visto que a Covid-

19 também tem afetado as Regiões Espirituais 

menos elevadas do Cosmos Planetário da 

Terra, em relação a pandemia, que, de uma 

maneira ou de outra, tanto vai espancando a 

alma de todos, mas não necessariamente com 

o acometimento desta enfermidade em si 

mesma, mas, muito particularmente, com 

o que se tem cogitado para si mesmo: quando 

as dores passarem!... 
 

Esta é uma realidade, que, para os seus 

Espíritos Amigos, doe mais, muito mais, do 

que por qualquer abalo que venham a ser 

atingidos por conta desta ou de qualquer outra 

enfermidade. 
 

Se alguns de vocês, pelo menos, pelo menos 

os que tem mais coração para saberem da 

verdade, tivessem como devassar algo da vida 
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íntima da maioria dos habitantes terrenos, 

sim, uma minoria já pensa e sente-bem com 

o Cristo, certamente que tomariam um grande 

susto, por verificarem que quase ninguém 

está realmente bem-intencionado em 

relação ao seu próximo, e nem a si mesmo, 

mesmo acreditando-se vencedores de uma 

guerra que ainda estão muito distantes de 

vencerem, se é que vencerão. 

 
 

Nesta última noite-madrugada (20-21/04), 

tivemos a boa oportunidade de conduzir, em 

Desdobramento Mediúnico, o nosso muito 

querido Vivaldo por uma Região do Espaço 

Invisível que, podemos assegurar, tem mais a 

ver com o Plano Material (5ª. Esfera Espiritual 

da Terra) do que com o Plano Espiritual, 

propriamente dito, quando, algo surpreso, 

embora não muito consciente psiquicamente, 
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isto, apenas para que ele se recordasse do que 

fosse o essencial para a narrativa que agora 

estamos levando a efeito por ele mesmo, 

passou a verificar como milhares de pessoas 

ainda reencarnadas no solo terreno, de uma 

maneira quase que automática, demandaram 

espiritualmente para uma espécie de Coliseu 

romano, quando ai passaram a ver imagens 

construídas a partir da mente de seres 

sombrios que, geralmente, surgem na vida de 

qualquer um de nós na desesperada tentativa 

de nos empolgar o coração pelas coisas da 

morte astral, sim, porque o que estes e estas 

ai viam eram imagens de outras criaturas que, 

na condição de vítimas, eram, literalmente, 

trituradas pelas prezas de múltiplas feras 

assassinas, trazendo para os sentidos físico-

astrais do nosso Vivaldo um temor sem igual, 

além do enorme espanto de verificar que, ai, 

também se encontravam pessoas que fazem 

parte do seu grupo de pessoas mais próximas, 

que, muito imprevidentes, de alguma 

maneira, também, buscam a finalização da 

pandemia para que, sob o manto dos próprios 

devaneios, venham a se tornarem feras 

assassinas na existência de outros irmãos e 

outras irmãs, que, certamente, não lhes 

devotam a consideração que, loucamente, 

acreditam merecer!!... 
 

Seriam estes os orgulhosos e os egoístas da 

bela narrativa Kardequiana, que, ainda não 

conseguiram e nem desejam visualizarem-se 

como realmente são; e creio, que tenha sido 
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por este motivo que, pelo Chico Xavier, o 

grande Espírito de Humberto de Campos tenha 

alertado aos espíritas de todas as épocas, pela 

sua literatura instrutiva e atraente, para a 

perversa condição de satanases que muitos 

dos humanos, ou aparentemente humanos, 

acolhem ao próprio Espírito!!! 
 

Eu sei muito bem que muitos dos que irão nos 

dedicar a caridade da sua atenção e Estudo, 

irão se colocar de prontidão sobre o que 

estamos tratando aqui, mas, podem crer, que 

não passariam, nem de longe (risos), em 

qualquer tarefa cristã de desprendimento, ou 

de um maior desprendimento, visto que, 

mesmo reconhecendo a elevação espiritual do 

que nos orienta o Evangelho de Jesus Cristo, 

mesmo assim, ainda preferem ficarem ou se 

manterem agarrados aos bens materiais que 

acreditam terem sidos produzidos pela sua 

própria índole egoística... 
 

Pura bobagem, já que ninguém poderá levar 

consigo, depois da morte carnal, qualquer um 

dos pseudo-tesouros que adquiriram ao preço 

do abandono alheio.   
 

A pandemia irá passar, mas não devemos nos 

esquecer de fazer a Caridade, !!... 

_____________ 

Cecília (Espírito)                                               

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                       

(Salvador/BA, 21 de abril de 2021) 
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   Nota do médium: Como acabamos de ver por esta 

Entrevista ao Espírito de Santa Cecília, Veneranda 

está mais preocupada com a nossa atual condição moral 

do que, necessariamente, com a nossa saúde do corpo, 

até porque, na condição de espíritas que somos, ou mais 

ou menos espíritas, visto que as pessoas que aceitam os 

postulados do Espiritismo, mas que congregam em 

outras plêiades da Religiosidade, também podem ser 

consideradas cristãos-espíritas, não, necessariamente, 

pela sua prática, mas pelo conhecimento que já vem 

adquirindo e pela sua aceitação, enfim, seguindo aquela 

logica de que: cada um no seu quadrado, segundo os 

seus gostos e simpatias atuais, então, como eu já ia 

dizendo, ela está nos deixando mais uma vez o alerta de 

que estamos numa Época-Limite para a nossa atual 

Humanidade, sim, porque Chico Xavier já nos revelou 

sobre a Transição Planetária, como poderemos verificar 

tanto no DVD quanto no Livro: “Não será em 2012”, 

por Geraldo L. Neto & Marlene Nobre, pela FE Editora, 

2010...  
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   Esta obra audiovisual, mais do que nunca, precisa ser 

levada em muita consideração, pelo menos, pelos 

espíritas que já sabem o quanto vale a palavra de 

EMMANUEL, pelo Chico, quanto a dos seus amigos leais 

e próximos, como é o caso do Geraldinho (Editora Vinha 

de Luz) e da Dra. Marlene, esta, já desencarnada e que, 

pela bondade de Deus, também me dando a caridade de 

sua Assistência Espiritual!! 

 

Geraldinho & Dra. Marlene. 

   Devemos ter em mente, que, por mais que a gente 

queira ou tente, não seremos capazes de parar com o 

avanço espiritual do Plano Material, por exemplo, assim, 

na condição de espíritas, mais ou menos conscientes de 

nossa responsabilidade em relação a reencarnação, não 

podemos retardar mais a nossa melhoria moral, a gente, 

ilusoriamente e infantilmente, crendo que EM ALGUMA 

OUTRA OPORTUNIDADE, numa outra existência no 

Plano Material, seremos capazes de fazer melhor do que 
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temos feito até aqui, quando, na verdade, segundo o 

Chico, a nossa hora está chegando, a de sabermos se 

vamos voltar à Terra ou se iremos ser banidos do nosso 

Plano para outros Mundos mais ou menos atrasados, 

pelo fato de nós termos ou não aproveitado da hora 

presente. 

 

   Evidentemente, que para os não espíritas isto poderá 

valer como uma sentença de morte (risos), mas, para os 

adeptos verdadeiros do Espiritismo, certamente que isto 

soará como um convite a mais para que, desde já, 

possamos construir o nosso Céu íntimo. 

   Não é mesmo, minha gente?!... 
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___________ 

 

   Em tempo: Sempre gostamos de lembrar aos nossos 

antigos e aos novos leitores de nossa obra mediúnica, 

que a querida Entidade Veneranda usa de um 

pseudônimo (no Livro: , André Luiz/Chico 

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

mediúnica de Francisco C. Xavier, fora-nos possível 

saber que, a mesma, se trata do glorioso Espírito de 

Santa Isabel, a Rainha Santa de Portugal, como consta 

da obra espírita: “ISABEL – A mulher que reinou com 

o coração”, de autoria de Maria José Cunha (pela 

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

   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os 

católicos como a Venerável Santa Isabel, na história da 

cristandade se tornou célebre pelo maravilhoso, e único 

feito, da transfiguração de pães em rosas.  

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

falecimento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Julho
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   Uma outra informação que acreditamos seja de vital 

importancia para quem lhe dedica veneração, é o de ela 

ter sido, além de Maria de Nazaré, as personalidades de 

Santa Isabel da Hungria & Isabel de Portugal, 

quando aproveito para dizer que em alguns de nossos 

Livros (virtuais) anteriores os nossos Benfeitores 

Espirituais já puderam realizar alguns Decodificações a 

respeito destas suas especificas reencarnações.  

___________ 

   Por outro lado, ainda sobre a sua Entrevista, não posso 

deixar de dizer que eu mesmo gostaria muito de lhe ter 

psicografado mais, dado condições a Cecília de lhe 

formular mais uma ou outra questão, porém, de uma 

maneira muito direta, mas também muito bondosa, a 

grande Entrevistada, com a sua delicadeza, alegria e 

desenvoltura de sempre, procurou me persuadir a não 

dar curso a este meu desejo, visto que, por falta de 

condições físicas de minha parte, já que atualmente me 

encontro bastante esgotado fisicamente por conta das 

atividades do Lar que tenho realizado no decorrer da 

pandemia, e olha que já fazem mais de doze (12) meses 

que me encontro em QUARENTENA junto com a minha 

amada mãezinha de oitenta (80) anos (risos), ela própria 

prefere dar espaço para outros Amigos Espirituais que 

desejam fazer parte deste novo Livro (139), e que 

aguardam de minha parte a saúde física e a tranquilidade 

psíquica necessárias para a continuidade e conclusão da 

obra em curso. 

   Que Jesus Cristo a abençoe, minha querida Diretora 

Espiritual Veneranda, quanto a Santa Cecília. 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Santa Cecília                                                     

Com  
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SEGUNDA PARTE 

As Mensagens dos 

 
__________ 

 

   

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico 

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

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

do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

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

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

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

forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia,                                 

adquirida na década de 50.  
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Capítulo # 1: Elvis Presley  

Ser Feliz! 
 

 
 

   A vida da gente é sempre muito cheia de 

surpresas, nem sempre agradáveis, é bem certo isso, 

mas, se formos refletir acerca da Vida Com Deus, 

iremos observar que todas as coisas, boas ou más, 

que acontecem conosco, na Terra ou no Mais Além, 

serão sempre uma oportunidade para que o nosso 

Espírito venha a amadurecer pelas concorrências 

que, por gosto próprio, vamos construindo em nosso 

destino; não, que eu seja uma criatura que ache que 

as coisas boas devam se imiscuir entre as coisas más 

para que a vida da gente não seja levada ao som das 

melodias vagarosas e aventureiras, não mesmo, até 
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porque, no grau de certo amadurecimento pessoal 

que nos encontramos atualmente, devo dizer que 

não vejo graça alguma em sofrer para poder ser 

FELIZ!..., e dentro destes conceitos de alegria e 

tristeza, felicidade e abatimento, vamos vendo com 

o passar do tempo que não tem tido graça alguma as 

nossas intempestivas formas de amealhar os bens 

materiais, sem que isto não tenha algum tipo de 

significado mais direto na vida das demais pessoas 

que, de alguma maneira, diferente de nós mesmos, 

não tiveram a sorte de encontrar ou de receber estes 

patrimônios dos Céus, sim, pessoal, porque as coisas 

relacionadas à materialidade, também, nos são 

custeadas pelo Todo-Bondade, que nos dá sem que 

a gente, necessariamente, tenha merecido algum 

centavo de sua Providência, e por esta razão é que 

eu, ou nós todos do Além temos rogado dos seres da 

Terra um pouco mais de consciência, seja no trato 

com o coração alheio, quanto no sentido de doar do 

que possuem materialmente em benefício dos que, 

por enquanto, da materialidade, apenas receberam a 

pedrada do nosso transloucado egoísmo!!... 

    

Elvis Presley                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22 de abril de 2021) 
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   Nota do médium: Não posso negar que sempre fico 

apreensivo quando vou iniciar ou estou prestes a iniciar 

uma psicografia, pelo fato de nem sempre saber o que 

os nossos Amigos Espirituais vão tratar, a não ser, em 

certos casos, em linhas gerais, mas podem crer que na 

maioria das vezes, pelo menos nos últimos tempos, tem 

sido uma grande surpresa cada vez que começo e 

termino uma recepção mediúnica, pois eles, sem dúvida, 

estão, invariavelmente, atentos às nossas necessidades, 

mais do que aos nossos desejos, visto que tratam de 

falar aquilo que realmente estamos precisando de saber, 

fazendo com que a gente, sejamos o médium de suas 

cartas espirituais ou não, pare um pouco para refletir no 

que estamos atualmente fazendo de e com nossa própria 

encarnação, e neste ponto de sua nova Mensagem posso 

lhes garantir que, mais um pouco, parei para pensar se 

realmente estou fazendo alguma coisa, não somente  

moralmente, mas materialmente, pelos nosso irmãos 

que, até mais por conta desta dolorosa e muito 

constrangedora pandemia, tem nos chamado a atenção 

pelo sofrimento que estão passando, mais do que muitos 

de nós, que, pelo menos, tem uma casa segura e uma 

cama quentinha que possa nos acolher neste frio 

estranho e tenebroso da atrasada existência humana, 

agora intensificado pela Covid-19!... 
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   De todo o coração, espero que a sua Mensagem acima 

possa, de alguma maneira, tocar o coração das pessoas 

terrenas, para que venhamos todos a nos unir no mesmo 

ideal Cristão que Allan Kardec & Chico Xavier, por 

exemplo, traçaram para nós espíritas, em particular, e 

para todos aqueles e aquelas que já se sentem tocados 

pelas claridades da Vida Espiritual Superior.

____________ 

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

Angeles, 23 de março de 2011) foi uma atriz anglo-americana.[1] Começou sua 
carreira como atriz infantil no início dos anos 1940, tornando-se uma das 

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

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

Elizabeth Taylor – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 
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Capítulo # 2: Elizabeth Taylor 

O Espaço 
 

 
 

7 

   Quando nos encontramos reencarnados na vida 

terrena, geralmente, somos acometidos por uma 

incrível cegueira, que de maneira insistente nos 

arrebata as claridades da consciência, que, até certo 

ponto, fica adormecida e aguardando algum sinal do 

nosso coração para que surja em nós todos, sem 

distinção, alguma lucidez, não apenas em relação ao 

modo como vemos o nosso mundo exterior, mas, 

principalmente, como estamos nos comportando e 

agindo pelo caminho que vamos percorrendo!... 
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   Claro, meus irmãos e irmãs, que, aqui, não temos 

qualquer pretensão de filosofar acerca da vida de 

quem quer que seja, já que estamos muito longe de 

ter concluído, em nós mesmos, a grande Lição da 

renovação íntima, mas temos, sim, a ousadia de lhes 

alertar quanto ao fato de que, tanto na Terra Material 

quanto na Espiritual, para avançar moralmente, e 

isto eu digo me referindo à conquista de doces e 

verdadeiras alegrias que somente haveremos de 

alcançar quando já estivermos, mais ou menos, 

capacitados para isto, todos teremos que não apenas 

aceitar os princípios do Bem, mas, indiscutivelmente, 

vivenciá-los: em Espírito, em Matéria, e em Verdade, 

visto que uma determinada coisa sempre estará 

associada às demais, porque não podemos nos 

esquecer de que, pela obra gigantesca de André Luiz, 

pelo Chico Xavier, todos, ou quase todos, pelo menos 

aqueles e aquelas que já lhe estudaram com uma 

maior atenção, tomaram conhecimento que na Vida 

Espiritual também se haverá de encontrar solo firme 

sob os pés, quanto o céu estrelado, por exemplo, 

sobre as suas cabeças; não foi isso que estudaram 

pela narrativa espírita?!... 

   Existem ‘muitos mundos’ espalhados pelo Espaço, 

que haverão de serem conquistados pela nossa sadia 

curiosidade, quando, finalmente, estivermos seguros 

e aptos a avançar sobre os segredos que a Caridade 

nos reserva, segundo a tenhamos praticado!!...     

Liz Taylor                                          
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22 de abril de 2021) 
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   Nota do médium: Aqui, mais uma vez, a querida Liz 

nos deixa claro que ela está em franco avanço moral e 

intelectual, visto que, pelas suas palavras, ela nos deixa 

claro como conhece bem a obra espírita, pelo menos as 

de Chico Xavier (risos)... 

   De qualquer maneira, como temos dito em alguns de 

nossos Livros (virtuais) anteriores, quando temos a 

alegria de lhe recepcionar as próprias mensagens, este 

belo e envolvente Espírito de Luz traz condigo mesmo 

uma aura de grande cultura e versatilidade no campo do 

psiquismo, visto que ela, quando assim deseja, me dá 

lições clarividentes que nos envolve o coração de alegria, 

especialmente quando ela se manifesta apresentando o 

seu belo corpo físico-astral, deixando-me verificar, pela 

minha vidência mediúnica, que ela mantém um corpo 

lindo e traços faciais mais lindos ainda, aliás, segundo 

ela mesma me conta: – “Prefiro dar destaque ao meu 

rosto do que ao meu corpo, porque acredito que os 

olhos, particularmente os olhos, dizem muito a respeito 

da gente, de nossa alma, enquanto que o corpo físico 

parece-nos gritar diante dos estranhos e equivocados 

interesses de quem nos observa.” 

 



                       Livro # 139: “MARIA – MÃE DE JESUS” – Espírito Santa Cecília/Vivaldo P. S. Filho 

 159 

Ed. e-book: 
    2021 

____________ 

   Que Jesus a ilumine, querida Liz, por tudo o que tem 

nos dado de amor e instrução, mesmo quando não lhe 

percebemos visualmente a presença invisível, mas, 

com certeza, pelo toque de carinho e afeto que chega ao 

nosso coração. 

   Assim seja. 
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Célia Raphaella Martins Biar (São Paulo, 10 de março de 1918 — São 
Paulo, 6 de novembro de 1999) foi uma atriz e apresentadora brasileira... 

Em 1970, Célia estreou como atriz de televisão na TV Globo, única emissora 
para qual trabalhou. Interpretou personagens sofisticados e chiques que caíram 

no gosto do público... Célia Biar adorava fumar. Não se casou e nem teve 
filhos, falecendo em 1999, de câncer no pulmão, aos 81 anos. 

 

Célia Biar – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 
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Capítulo # 3: Célia Biar 

Nossa, Que Loucura!   
 

 
 

   Olá, pessoal! Gente boa da vida planetária!... Sim, 

apesar de todos estes pecados que ainda teimam em 

se manter na alma de vocês, quanto na nossa 

mesma, posso tranquilamente lhes chamar de gente 

boa, muito boa mesmo, afinal, quem somos nós, 

pobres andarilhos da Imortalidade, para cravar ao 

peito de qualquer criatura, por mais rebelde que ela 

seja diante da Grandeza e da Bondade de Deus, que 

nos aguarda a boa vontade em lhe seguir e lhe 

devotar a nossa necessária renuncia ao muito triste 

e melancólico passado de loucuras, algum petardo 

infeliz que possa lhe agudar ainda mais a tortura por 

que sente em si mesma que, por enquanto, não tem 

como se afastar da barbaridade do egoísmo, como se 

estivéssemos, nós mesmos, os seres do Além, com 
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alguma aureola de santidade que nos nivelasse aos 

anjos ou aos santos e não com os seres da vida 

terrena, os nossos companheiros de lutas mais 

próximas?!..., mas, enfim, se vocês forem nos dar 

atenção, potencializem a sua capacidade de refletir, 

porque se, por um lado, temos muito o que lhes 

oferecer em termos de tolerância e amor, dentro das 

mínimas possibilidades espirituais que já possuímos 

na atualidade, por outro, minhas amadas e amados 

da Terra, somos quase que obrigados a lhes dizer que 

não podemos mais nos comprazer com a preguiça 

moral, visto que a vida humana tem as suas próprias 

necessidades; ou seja, mesmo quando a gente não 

tenha qualquer interesse de nos melhorarmos como 

Espíritos Imortais que somos, vamos ter que pagar o 

tributo da nossa infantilidade... 

   Como?... 

   Deixando, pela certeira morte material, a vida que 

nos parecia tão agradável, mesmo sendo ela 

profundamente desagradável aos olhos e sentidos 

dos santos e dos anjos, para irmos habitar algum 

Planeta bem menos evoluído que a Terra, que está a 

exigir de seus habitantes o afastamento da loucura, 

pela saúde do coração!! 

   Que Oxalá queira que consigamos vencer mais esta 

etapa de nossas existências terrena, não em termos 

de enfermidade do corpo, mas em relação a nossa 

alma, que treme só em falar de martírio. 

Célia                                            
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22 de abril de 2021) 



                       Livro # 139: “MARIA – MÃE DE JESUS” – Espírito Santa Cecília/Vivaldo P. S. Filho 

 163 

Ed. e-book: 
    2021 

   Nota do médium: Pelo que me lembro, esta foi a 

primeira vez que recepcionamos uma Mensagem deste 

Espírito de Luz, embora ela diga que se trata de uma 

“pobre” Entidade do Além (risos), que, para a minha 

imensa alegria, me deu uma breve aula mediúnica, pela 

minha vidência, sobre como ela me transmitiu a sua 

Carta Espiritual, deixando-me ver que ela se encontrava 

bem próxima a mim, diante de mim, para ser mais 

preciso, quase que ditando palavra a palavra ao meu 

Espírito, sobre a mesa onde passo as psicografias para o 

meu notebook, ainda deixando-me verificar que o seu 

corpo astral parecia não se fixar em uma determinada 

Dimensão Espiritual; ou seja, ficava como que bailando, 

cadenciadamente, se assim posso me exprimir, por entre 

uma e outra Esfera de ação, segundo ela: “Para manter 

a mente do nosso Vivaldo num ritmo de aceleração 

psíquica, de onde pudesse absorver as energias de 

múltiplos campos vibracionais, para que o seu corpo 

físico não se descompensasse demais em relação a 

minha condição de desencarnada, visto que hoje a minha 

psicologia está mais voltada para o Mundo Maior; isto, 

podemos afirmar, lhe deu tanto uma segurança física 

quanto desenvoltura espiritual, assim como certa vez um 

grande Benfeitor lhe observou em relação a sua própria 

condição mediúnica: Entre os Dois Mundos.” 
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   Segundo podemos deduzir, por uma atuação muito 

próxima da gente, os Espíritos Mais Elevados tanto 

podem nos ajudar quanto nos prejudicar, mesmo sem o 

desejar, a saúde física e mental, certamente que foi por 

isso que, certa vez, eu li por uma obra do conceituado 

médium Carlos A. Baccelli, o Espírito Dr. INÁCIO 

FERREIRA dizer, mais ou menos nestes termos, que: 

“Por enquanto, não temos cabeça suficiente para saber 

e sentir mais do Mundo Espiritual”. 

____________ 

   Muita paz, saúde e luz para a querida Amiga Espiritual 

Célia Biar. 
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Richard Wayne Penniman, mais conhecido por Little 
Richard (Macon, 5 de dezembro de 1932 — Tullahoma, 9 de 

maio de 2020), foi um cantor, compositor e pianista estadunidense. Foi 
eleito pela Rolling Stone como o 8º maior artista da música de todos                 

os tempos. 
 

Little Richard – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 
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Capítulo # 4: Little Richard 

A benção do Auxílio – II  
 

 
 

Little Richard entre suas fãs. 
 

   Como a gente pode deixar passar esta grande 

oportunidade, pela mediunidade, de podermos não 

somente esclarecer como orientar os nossos amigos 

e amigas da vida terrena sobre a necessidade que 

que todos temos de fazer o bem, onde quer que ele 

se faça necessário e por meio de qualquer pequenina 

ou gigantesca ação generosa que possamos vir a  

endereçar à vida dos que estão caminhando pelo 

mundo com pouco, ou quase nada, praticamente 

órfãos de tudo, que vivem rogando de Deus por uma 

dádiva, material, moral e/ou espiritual que possa lhes 

aplainar as dores e as aflições?!... 
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   Realmente, eu não creio que, onde eu resido 

atualmente, possa encontrar um Ser, mais ou menos 

evoluído, que de alguma maneira deixe de atender a 

alguma destas petições ao Todo-Bondade, visto que 

entre os Seres Mais Evoluídos, mais do que a maioria 

de nós, de seu interior, o que se destaca são as suas 

irradiações coloridas e carregadas de puro encanto e 

beleza, que, acima de qualquer coisa que possamos 

imaginar em relação a eles, lhes conecta com o 

coração amoroso e piedoso de Nosso Senhor, que, 

desde sempre, vem nos recomendando: a amarmo-

nos uns aos outros como Ele mesmo nos amou!..., 

por esta razão, muito racional, embora mais adstrita 

ao coração da gente, é que estamos, aqui, voltando 

a falar de: 

   - Bondade. 

   - Generosidade. 

   - Desprendimento. 

   - Paciência. 

   - De tolerância e Amor... 

   Tentando ou procurando incentivar a cada um de 

vocês a buscar compreender melhor a Mensagem do 

Consolador, que não se engana jamais, não comente 

nenhuma mancada espiritual ao nos afirmar que: 

. 

   Que Deus nos ILUMINE o Espírito. 

Little Richard                                            
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22 de abril de 2021) 
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   Nota do médium: Esta (nova) Mensagem de Little, 

veio de encontro ao que eu, inicialmente, estava a 

pensar, na verdade como uma resposta aos meus 

anseios e dúvidas como médium de psicografia, de 

Mensagens Instrutivas, visto que eu estava um pouco 

duvidoso se realmente o que estávamos produzindo, 

aqui, pelo menos neste Livro de # 139, algo que viesse 

a realmente tocar o coração do leitor e da leitora, já que, 

até certo ponto, os Espíritos Amigos estavam “mais 

batendo do que assoprando” (risos), isto, no que diz 

respeito a nossa profunda necessidade de Elevação 

Espiritual, quando, aqui, pela bondade deles, vi este belo 

e muito entusiasmado Benfeitor da Vida Mais Alta traçar 

para a nossa alma duvidosa e vacilante, em muitos casos 

ainda vacilante (risos), uma Carta que, particularmente, 

me tocou fundo o próprio ser, quando o vemos nos 

declinar momentos de luz dos Habitantes Elevados de 

sua Esfera de Ação, que, a despeito do que geralmente 

imaginamos em relação ao gosto e a vontade pessoal de 

cada um deles, sempre estão muito dispostos a nos 

devotar Amor & Assistência, claro, que dentro de suas 

próprias capacidades, e quando não as tem, eles, 

certamente que encontram meios de acessar o coração 

de outros Amigos da Vida Maior, para que, Em Nome de 

Jesus, possam nos socorrer as necessidades!!... 
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____________ 

   Que Oxalá o proteja e o abençoe, querido Little. 
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Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 

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

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

forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia,                                 

adquirida na década de 50.  

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

 

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

Irmãos Na Eternidade! – II   
 

 
 

   Quando falamos em Eternidade, surge-nos logo a 

IMAGEM de Deus em nossa mente, fazendo com que 

o nosso Espírito deponha as armas da ignorância 

e/ou da maldade, que, geralmente, estamos a 

carregar com a intenção de afetar e agravar, ainda 

mais, as duras provações que acometem a existência 

dos que acreditamos não sejam os credores do nosso 

apagado amor e da nossa estranha amizade, visto a 

maneira como nos rivalizamos uns diante dos outros, 

e uns sobre os outros, seja na Terra Material ou em 

Mundos mais ou menos semelhantes a ele, algo que 

nos faz cada vez mais desconectados e certamente 
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descomprometidos com a nossa Imortalidade, enfim, 

de alguma maneira, quando já falamos ou escutamos 

o Seu Poderoso Nome, parece que algo se modifica 

por dentro de nós, como se alguma claridade já 

pudesse habitar dentro de um alma como a nossa, 

tão carente de luz, mais do que de pão, como já disse 

EMMANUEL, pelo Chico!..., o que nos faz um bem 

enorme, mesmo que seja por apenas um lapso de 

tempo, que já será o suficiente para nos fazer 

recordar de que, depois da morte do nosso corpo 

material, em alguma medida, haveremos de Lhe 

(re)encontrar, não, necessariamente, para Lhe jurar 

penitência, pois que Ele não precisa desse tipo de 

conflito psicológico de nossa parte, e nem deseja que 

nos crivemos de espinhos, pelo menos não mais, 

para podermos Lhe provar que lhe amamos, em 

alguma medida que seja, mas certamente para Lhe 

dar o testemunho da nossa gratidão, por poder estar 

vivo, aguardando por uma nova oportunidade, por 

mais simplória que seja, de habitar um outro corpo 

material, quem sabe (Ele sabe!!!), para fazer um 

pouco diferente e melhor do que fizemos até agora 

com o nosso próprio destino!!...  

   

Elvis Presley                                    

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 22 de abril de 2021) 
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   Nota do médium: Este querido Amigo Espiritual, 

sempre está a nos surpreender o coração, pelas tocantes 

Mensagens que nos traz, sempre como forma de alerta, 

mas nunca deixando de apresentar lirismo das Belas 

Almas do Além-Túmulo... 

   Que Jesus o abençoe e ilumine, sempre. 
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Humberto de Campos Veras (Miritiba, 25 de 
outubro de 1886 — Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1934) foi 

um jornalista, político e escritor brasileiro. 

Humberto de Campos – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 
 

Nota de Vivaldo P. S. Filho: Este grande Espírito trouxe ao Plano Material, pela 

santa mediunidade de Chico Xavier, uma série de belos livros mediúnicos. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos_(Maranh%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1886
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_de_Campos
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Capítulo # 6: Humberto de Campos 

O Natal de um Santo 

___________ 

   

 ___________ 

   De onde eu partira, havia deixado a companhia de 

alguns amigos desencarnados, que, dentre outras 

reminiscências, nos trouxeram ao conhecimento uma 

informação que nos deixara, compreensivelmente, 

intrigado.  

   Não fora por menos, contara-nos os amigos, que 

em certa ocasião haviam não somente encontrado, 

como percorrido, algumas “estações” em anos de 

profundo pesar na companhia de um homem simples, 

ainda preso aos liames da matéria carnal, porém 

muito disposto, e convicto, nos seus ideais pelo 

Espiritismo-Cristão. 

   Não tinha este nosso “aprendiz” do Evangelho 

Restaurado senão o interesse, verdadeiro, de 

transformar a sua vida, até então cheia de lutas e 
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carregada de desilusões em uma nova proposta 

, na de se converter no mais 

ardoroso e fiel servidor da causa de Jesus Cristo, 

mesmo compreendendo a sua completa desvalia 

diante de tão honroso empreendimento... 

   Realmente, uma façanha e tanto. 

   Mas as suas intenções eram tão sinceras que 

tornaram os amigos a me dizer: - “Humberto! não 

tínhamos outro interesse, desde então, que não fosse 

o de seguir aquele jovem ser em sua estrada de 

dores e paixões... Em nosso íntimo, sentíamos que 

algo haveria de acontecer que, muito embora a 

indisfarçada resistência de alguns de nosso grupo de 

Protetores Espirituais, tornar-se-ia algo de profundo 

aprendizado para todos nós que seguíamos adiante, 

unidos no mesmo ideal de servir sempre e em 

anonimato, e sem qualquer tipo de interesse por 

retribuição”... 

   Pois bem, seguiram todos os Amigos do Mais Além 

e, após longos meses de lutas acerbas, entre 

proteções espirituais ao humilde tutelado de agora, 

que se tornara vítima de miseráveis Entidades das 

sombras, que, assim que o valoroso jovem houvera 

dado o primeiro passo para a sua retomada de 

postura diante a Escada de Jacó, se aproveitaram das 

brechas oriundas de suas capacidades espirituais em 

latência, 

, para lhe causar 

golpes e mais golpes através de desgostos familiares 

e nas suas relações de amizade, mesmo que poucas 

e escassas (risos)... 
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   Não tiveram outra atitude, estes Amigos do jovem 

e iniciante servidor da Causa-Evangélica, senão 

partirem para uma patrocinada avalancha de 

sofisticadas, quão especializadas, “guarda” daquele 

santo “farnel”, que se houvera convertido no mais 

precioso tesouro daquele grupo de Entidades Amigas 

que, sequer, inicialmente, haviam se dado conta do 

que ocorria, em realidade, sob as vistas de cada um 

de seus integrantes, formosos e sublimes. – Nota do 

médium, em 22/04/2021: Neste ponto da narrativa de 

Humberto, vale observar que mesmo estes Protetores sendo 

de Elevada Hierarquia Astral, não conseguiram, pelo menos 

não de todo, acessar a personalidade original que ali se 

encontrava encarnada, já em acentuado desenvolvimento 

mediúnico! 

   O tempo corria célere, e o apaixonado jovem, 

agora convertido também em valoroso integrante de 

uma assembleia de companheiros cristãos no 

ambiente acolhedor do Espiritismo, não via a sua 

frente senão a imagem do Senhor, isto na intimidade 

de seus pensamentos, a luzir claridades sublimes por 

intermédio de sua clarividência e clariaudiência, 

agora aguçadas ainda mais pelos entrechoques de 

dores e lágrimas, embora sustentadas pela sua 

coragem e esperança na Doutrina Nascente. 

   Queria, o jovem “iniciado”, a todo o custo, 

converter os espinhos cravados no próprio coração, 

por todos os que se lhe achegavam próximo, em 

flores abençoadas a espargir o néctar dos Seres 

Imortais, quando, a todo o custo, tentava provar aos 

demais companheiros de Doutrina que os via e os 

ouvia, mediante ondas sonoras de valor inestimável 

para a sua alma doce e formosa. 
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   As claridades do Céu lhe desceram das mais Altas 

Esferas da Espiritualidade, numa chuva angelical 

doce e em forma de centenas de Entidades da Luz, 

como a lhe rogar paciência e compreensão diante 

das dores das angústias do mundo. 

    Passados os primeiros e mais difíceis embates de 

sua vida material, sempre carregada de altos e 

baixos financeiros, os seus Amigos do Mais Alto 

tiveram a curiosidade de tomar conhecimento de 

quem realmente se tratava aquele ser, que aos olhos 

de seus amigos e seus familiares não passava de um 

fardo, um tanto, pesado e de deplorável condição 

espiritual, já que trazia, em sua inocente intimidade, 

os conflitos naturais de uma mediunidade nascente, 

mas certamente que cheia de encantos para os seus 

próprios olhos, percucientes e reveladores?!...  

   Pronto..., um dos integrantes daquela pequena 

Assembleia de formosas Entidades Espirituais, 

partira para as Altas Esferas na intenção de se fazer 

o “revelador” daquela humilde personalidade, que 

mais vivia da Caridade do Bom Deus do que, 

propriamente, do sentimento fraternal de seus 

convivas, que, para ele, em sua doce natureza 

poética e lírica, acreditava que deveriam ser o seu 

mais caro ideal de zelo e cuidado, afeto e carinho, 

isto, segundo ele, diante de toda a Humanidade dos 

Céus e da Terra, mediante o santo pensamento de 

que: todos somos irmãos perante Deus!... 

   E, exatamente, numa noite de alegrias para toda a 

nação Cristã, quando se comemorava o Nascimento 

Do Divino Salvador, chega aquele que se fizera de  
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Mensageiro com um reluzente pergaminho às mãos, 

a dar a notícia cariciosa aos demais de seu seleto 

Grupo-Evangélico: - “Meus queridos companheiros! 

saudemos a Jesus nesta noite de bênçãos, quando 

vemos a nossa frente, dormindo feito um lindo 

“anjinho”, a sofrer a solidão no seio dos homens, 

mas, jamais esquecido de Nosso Pai Celestial, Lucas, 

o Apóstolo generoso que se convertera, logo no 

começo de sua existência, num dos Evangelistas do 

Senhor, deixando para as gerações futuras a 

verdadeira Caridade: em forma da entrega de si 

mesmo aos sofredores do corpo e da alma, como 

um dos mais caros expoentes da Medicina do Espírito 

Eterno”. 

  Esperamos por alguns instantes... E na sinergia do 

pensamento voltado para o Senhor Jesus, que 

Aniversariava, deixamos a companhia dos valorosos 

Amigos da Vida Maior e pedimos permissão à sua 

própria para que, pessoalmente, 

pudesse ir visitá-lo.  

   Quando, para a nossa acanhada personalidade, o 

encontramos agarrado ao seio protetor de 

Nossa Senhora Mãe de Jesus, a lhe estender os 

braços divinos e acolhedores, com a promessa 

venturosa de que “nada haveria de lhe faltar” em 

proteção e arrimo, abnegação e auxílio, deixando-

nos entrever, já com os olhos em prantos, que aquele 

também, fora o Espírito luminoso de , o 

grande Conselheiro Espiritual de Allan Kardec, e um 

dos Diretores Espirituais da Codificação Espírita. 
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   A bela coroa de rosas forjada em pura luz 

diamantina em sobre e envolvendo a sua cabeça, 

não nos deixara dúvidas quanto ao patrimônio 

espiritual que jazia em sua própria alma: meiga, 

doce, e fervorosamente amiga. 

   ___________ 

   E assim vamos concluindo a nossa singela 

narrativa cristã, crendo em Deus que a Humanidade 

Espiritual da Terra, esteja no corpo de matéria densa 

ou fora dele, haverá de meditar na profundeza das 

palavras do Cristo, quando nos ensinara há mais de 

dois mil anos:  

   - “Os humilhados serão exaltados”. 

   Glória a Deus nas alturas e paz entre homens de 

boa vontade. 

   Feliz Natal! 

 

Humberto (Espírito)                                                                                          

Vivaldo P. S. Filho (médium)                             

(Salvador/BA, 24 de dezembro de 2012, às 09h20min)  
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   Nota do médium: Até esta época, a da transmissão 

da mensagem acima, nada sabíamos a respeito de nossa 

reencarnação passada como o , 

aliás, somente um bom tempo depois é que passamos a 

ser informados sobre algumas de nossas experiências 

reencarnatórias sobre a face do Planeta Material, como 

passamos a relatar mediunicamente pela nossa obra 

psicográfica: “SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da 

Codificação Espírita”. 

 

São Luis em encontro com o Papa Inocêncio IV, em Lyon, 1248. Louis-Jean-

Francois Lagrenee (1724 – 1805)  

http://www.lepanto.com.br/ultimas-noticias/arbitro-da-cristandade-sao-luis-estadista-da-cristandade-

6/#sthash.05YlhW9v.dpuf 

http://www.lepanto.com.br/ultimas-noticias/arbitro-da-cristandade-sao-luis-estadista-da-cristandade-6/#sthash.05YlhW9v.dpuf
http://www.lepanto.com.br/ultimas-noticias/arbitro-da-cristandade-sao-luis-estadista-da-cristandade-6/#sthash.05YlhW9v.dpuf
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   Extraímos a seguinte mensagem do maravilhoso 

Espírito Emmanuel, constante da obra: “LIVRO DE 

RESPOSTAS”, de Francisco Cândido Xavier, pela Editora 

CEU, que esperamos seja não só de conforto como de 

ensinamento neste momento tão lindo e terno, quando 

comemoramos a passagem de Nosso Senhor Jesus 

Cristo pelo solo do Planeta: 

ELES NÃO SABEM 

   Não pares de trabalhar e servir porque essa ou aquela 

desilusão te amargou os sentimentos. 

   Os ingratos são portadores de moléstias da memória. 

   Os agressores carregam brasas no pensamento. 

   Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes. 

   Quando semelhantes companheiros te surgirem na 

vida, perdoa sempre. Eles não sabem quantas nuvens de 

dor estão amontoando sobre a própria cabeça. 

   E ainda, na intenção sempre generosa de nos instruir 

pelo Evangelho do Senhor, o querido Espírito Humberto 

de Campos nos recomenda o Estudo e a nossa 

meditação carinhosa em torno da mensagem O mancebo 

rico, psicografada por Chico Xavier, como apresentada 

no capítulo 34, constante na obra: “Contos Desta e 

Doutra Vida” (pelo Espírito Irmão X, FEB), como uma 

Lembrança Viva do Natal de Jesus! 
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_________________ 

Nota do Médium em 22/04/2021: 

   Por esta época, a da recepção da Mensagem acima, 

apenas estávamos dando início ao nosso trabalho 

psicográfico, propriamente dito, que havia começado 

por volta do mês (6) do ano de 2012, quando tínhamos 

quase que de maneira permanente a presença singular 

dos Espíritos da Codificação Espírita, aliás, tratava-se de 

uma Assistência e um Contato que eu podia ver e sentir 

como se estivessem eles conversando diretamente 

comigo na Terra dos maravilhosos Céus do Infinito onde 

habitavam!!..., certamente para que eu me sentisse 

mais seguro em relação a tarefa que haveríamos de 

empreender pela Decodificação Espírita, visto que 

no comecinho do ano de 2013, por meio Veneranda, 

Nossa Senhora, tomei conhecimento de que eu mesmo 

haveria de ter uma grande surpresa neste mesmo 

ano, o que veio a se concretizar por volta do mês (10) 

de outubro de 2013, quando eu me iniciei mais 

detidamente na psicografia e pesquisa do Livro original: 

“São Luis IX” (EM 3 VOLUMES). 

 

Vivaldo P. S. Filho, e a sua Missão mediúnica pelos                                             

Espíritos de Codificação Espírita!! 
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___________ 

    

O nosso Livro # 4: 

, pelos Espíritos William Crookes, Léon Denis & Adolfo B. 

de Menezes, com Espíritos Amigos, aqui em seu Capítulo # 44, 

com um aperfeiçoamento de redação feito pelo próprio Benfeitor 

Espiritual, que fez questão de vir pessoalmente nos dar a alegria de 

sua colaboração, já que, segundo ele mesmo, a Santa Cecília já 

tinha em mãos as gravações audiovisuais que dariam ‘corpo’ a 

revisão que acabamos de realizar.                                                                                                    

_____________ 

    Esta instrutiva Mensagem foi originalmente inserida 

em nosso Livro # 4, Capítulo # 44, que acreditamos 

continue atual, até porque, numa época como a que 

vivemos hoje em dia, nada melhor do que ver como 

os Espíritos Amigos estão sempre a nos endereçar os 

seus grandes alertas morais em forma de mensagens 

que nos tocam não apenas pelo cérebro, mas, e de 

maneira especialmente, pelo coração da gente!! 

   Que Oxalá seja louvado. 
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FIM DA SEGUNDA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Santa Cecília                                                     

Com  
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TERCEIRA PARTE 

Santa Cecília                   

(Também) Fala sobre                                                
Os Códigos de Deus na 

__________
 

    

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & 

Chico Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos 

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

Eurípedes Barsanulfo!) do Espaço Geográfico Espiritual                                     

do nosso orbe planetário. 

   Trazendo do Plano Espiritual, de onde na sua 

generalidade eles residem e trabalham, da referida 

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

Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica 

obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André 

Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de 

Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora 

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

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

numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico 

apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho, 

que nasceu e reside atualmente na Cidade de São 

Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os 

Santos), Brasil, já que o projeto das belas 

Revelações Espirituais em torno de algumas de 

suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu 

conhecimento, ou não, por força da natureza 

transcendental do projeto em andamento estar 

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

de setembro do ano de 2012, quando o nosso pupilo 

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

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

“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 

Diversos, com a Coordenação Espiritual de Elvis 

Presley & Santa Clara de Assis, já debatido em 

obras anteriores de sua lavra psicográfica, e que foi 

produzido em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo 

Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB). 

   

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

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

pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.  
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Santa Cecília é uma santa cristã, padroeira dos músicos e da 

música sacra, pois consta que ao morrer ela teria cantado a Deus. 

Cecília de Roma – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cec%C3%ADlia_de_Roma
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___Capítulo # 7___ 

Uma História: Numérica, Literária & 

Editorial, sobre o fato de Nossa 

Senhora ter VOLTADO como Isabel 

de Aragão, à luz da Reencarnação 

(Matematicamente) Programada!! 

    
________________ 

E assim, avançamos mais um pouco, 

pela “Bíblia Sagrada” de                

João Ferreira de Almeida,                                         

pelo o prisma da                     

Decodificação Espírita                

_____ P a r t e # 1 _____ 
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   Não estamos, aqui, com a pretensão de esclarecer 

todos os fatos: Numéricos, Literários & Editoriais, que 

dizem respeito à vida passada de Santa Isabel de 

Aragão (A Ministra da Cidade Espiritual : 

Veneranda), embora devamos concordar que os 

elementos que já foram encontrados e devidamente 

publicados em Livros (virtuais) anteriores da lavra 

de Vivaldo já possam, de alguma maneira, nos dar 

uma luz acerca do que, realmente, existe por trás 

desta Narrativa, que tem tudo a ver com a santidade 

da própria missão de , que diz respeito 

à Nova Genealogia de Jesus, evidentemente que 

cabendo a cada leitor e/ou leitora de nossa modesta 

obra realizar a sua própria investigação, quem sabe, 

a partir dos elementos-chaves que já foram vieram a 

lume pela Decodificação Espírita; entretanto, como o 

serviço não pode parar e nem tão pouco ficar restrito 

a uma ou a outra fonte de consulta, de estudo e 

pesquisa, nos sentimos agraciada por poder, mesmo 

que de relance, trazer para cada um de vocês mais 

alguns Esquemas que certamente haverão de, no 

mínimo, deixar a todos intrigados, pelo próprios 

elementos numéricos, por exemplo, que irão surgir a 

partir de uma consulta na: “Bíblia Sagrada”, com 

sua tradução para o português por João Ferreira de 

Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, em sua 

2ª. Edição, do ano de 1993, com impressão do ano 

de 1999, aliás, uma excelente tradução que teve a 

chancela do grande Espírito EMMANUEL, pelo Chico 

Xavier, e assim fazendo deste nosso novo trabalho 
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mediúnico e de pesquisa algo que, certamente, 

haverá de agradar tanto aos amantes de Emmanuel 

quanto aos de Francisco C. Xavier, por questões 

doutrinárias!!... 

___________ 

 

   Sem prejuízo para o conjunto, que haverá de vir 

depois, quando alguém se dispuser a fazer o que 

temos procurado fazer, nós vamos nos concentrar 

num único episódio de: O EVANGELHO SEGUNDO 

MATEUS: A genealogia de Jesus Cristo, em seu 

Capítulo de # 1, versículo de # 16, que aparece, 

nesta 2ª. Edição, à página de # 3:  
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“E Jacó gerou a José, marido de Maria, da 

qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.” 

   De que maneira poderemos deduzir a partir destes 

(3) elementos que temos? 

   Vejamos: 

- 4 (dos # 1 + 3): O exato dia (4), da morte de 

Isabel de Aragão (Maria, Mãe de Jesus). 

- 7 (dos # 1 + 6): O exato mês (7), da morte de 

Isabel de Aragão (Maria, Mãe de Jesus). 

   Nota do médium: Ela é reverenciada no dia 4 de Julho, a data do seu   

falecimento. – Segundo a fonte: Isabel de Aragão, Rainha de Portugal – 

Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

___________ 

 

Rainha Santa Isabel ao lado de Dom Dinis, com rosas no regaço.                                                           
(Wikipedia). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Arag%C3%A3o,_Rainha_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Arag%C3%A3o,_Rainha_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinis_I_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rega%C3%A7o
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___________ 

O EVANGELHO SEGUNDO MATEUS                                    

A genealogia de Jesus Cristo, em seu Capítulo 

de # 1, versículo de # 16, que aparece,                                   

nesta 2ª. Edição, à página de # 3: 

___________ 

“E Jacó gerou a José, marido de Maria,                 

da qual nasceu Jesus, que se                            

chama o Cristo.” 

- Palavra-chave: Maria, numa contagem de ida, 

apenas levando em consideração este específico 

versículo de # 16, do Capítulo de # 1, à página 

de # 3, cai sobre a palavra: 8. 

- Palavra-chave: Maria, numa contagem de volta, 

apenas levando em consideração este específico 

versículo de # 16, do Capítulo de # 1, à página 

de # 3, cai sobre a palavra: 10. 

   Não imaginem vocês, querido leitor e leitora, que a 

gente está aqui desejando fazer todos de bobo ou de 

trouxa, não mesmo, visto que o quadro-chave se 

repetirá da mesma maneira que mais acima, uma vez 

a gente tomando o devido cuidado e utilizando das 

ferramentas lógicas que temos a nossa disposição, 

da seguinte maneira: 

- 8 (ida) + 10 (volta) + 16 (o # do específico 

versículo em Estudo!) = 34. 

   Primeiramente, devemos localizar: o # (1) do 

específico Capítulo... + o exato # (3) da página em 

Estudo = 4. 
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   Temos assim, em primeiro plano: 

- 4 (dos # 1 + 3): O exato dia (4), da morte de 

Isabel de Aragão (Maria, Mãe de Jesus). 

   E temos, em segundo plano: 

- 7 (dos # 3 + 4, do elemento de # 34, de mais 

acima!!!): O exato mês (7), da morte de Isabel de 

Aragão (Maria, Mãe de Jesus). 

   Nota do médium: Ela é reverenciada no dia 4 de Julho, a data do seu   

falecimento. – Segundo a fonte: Isabel de Aragão, Rainha de Portugal – 

Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) 

___________ 

 

A Rainha Santa Isabel vestida com o seu hábito religioso e com uma 

representação do milagre das rosas (Wikipédia). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Arag%C3%A3o,_Rainha_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isabel_de_Arag%C3%A3o,_Rainha_de_Portugal
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_______________ 

E o que vocês teriam a dizer sobre: Notícias de 

Veneranda, que surge na emblemática 

condição do Capítulo de # 32, à página de # 

151, do impressionante Livro: “Nosso Lar”, de 

André Luiz, pelo Chico Xavier, em sua 4ª. edição, 

do ano de 1949, pela FEB, a mesma Edição que 

vimos Vivaldo utilizar mais atrás em sua 

Decodificação Espírita?!... 

___________  

   

   Pois bem, a partir dos elementos (#) que estamos 

encontrando pelo emblemático # deste Capítulo: 

XXXII (32): Notícias de Veneranda, cremos que 

seja bastante razoável a solucionar assim: 
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- 3 + 2 = 5... Quanto temos aqui, o exato mês (5) 

de maio, quando Celebramos o Mês-Dia das Mães, 

que, para a Cristandade, tem como a representante 

máxima: Maria, A Santa Mãe De Jesus!! 

   Tenhamos em mente que este # 32, tem a ver 

com: Notícias de Veneranda, que temos afirmado, 

e segundo o próprio Francisco C. Xavier quando se 

encontrava ainda reencarnado na Terra Material, se 

tratar de um pseudônimo utilizado por Santa Isabel 

de Aragão, que foi uma das reencarnações futuras 

de Maria. 

___________ 

   Este fato se trata de um acontecimento: Literário, 

visto temos um elemento (#) que tem a ver com o 

Capítulo (32, o 5!) que foi preparado por André Luiz, 

pelo Chico, sem espaço, creio, para por em dúvida a 

autoridade mediúnica do que acabamos de verificar, 

se bem que a segurança: Numérica & Editorial, 

cremos, também, estejam garantidas pela mesma 

autoridade moral de Francisco C. Xavier!! 
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___________ 

   Uma vez a gente tendo verificado isto, vejamos o 

que haveremos de encontrar por meio de uma nova 

Decodificação a partir do específico # da página 

(151), deste Capítulo XXXII (32), pelo seguinte 

quadro-chave: 

   Tanto de ida quanto de volta, teremos o seguinte 

Esquema: 

- 1... 6 (pelos # 1 + 5, da ida!): 16. 

- 1... 6 (pelos # 1 + 5, da volta!): 16. 

   Então, não temos agora o exato # do versículo 

onde Maria, A Mãe Do Cristo, aparece pela primeira 

vez na narrativa Evangélica (Mateus 1: 16)?!... 

___________ 

   EM TEMPO: 

   SE O AMIGO E A AMIGA LEITORA FOREM SE 

APROVEITAR DOS DOIS # 16 (ACIMA), QUE DIZEM 

RESTEITO ESPECIFICAMENTE A ESTE VERSÍCULO 

(16) DE SÃO MATEUS: “A NOVA GENEALOGIA DE 

JESUS CRISTO”, DA SEGUINTE MANEIRA: 

- 16 + 16 = 32...  

   POIS BEM, NÃO É ESTE RESULTADO (FINAL) O 

EXATO # (32) DO CAPÍTULO XXXII: NOTÍCIAS 

DE VENERANDA?!...  

   ENFIM, UMA COISA VINDO DESAGUAR NA OUTRA, 

E ASSIM POR DIANTE!!  

___________ 
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A NARRATIVA (OCULTA) SOBRE                                                  

O NASCIMENTO DE JESUS 
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___________ 

   A situação-chave: Numérica, Literária & Editorial,  

surge de maneira inquestionável, e claro que nos 

recomenda e incentiva a seguir realizando mais e 

mais, porém, como tem-se dito em cada obra que se 

realiza pela Decodificação, não há como, por um 

encantamento qualquer, a gente conseguir abarcar 

todo o conjunto de evidências & provas-chaves, 

por este prisma todo particular, sem que haja da 

parte de outras pessoas, talvez bem mais hábeis do 

que nós mesmos, uma vontade de fazer alguma coisa 

a partir do que temos humildemente realizado, claro, 

porque devemos sempre enfatizar que, acima de 

tudo, este serviço pertence a todos nós, que, Em 

Nome de Jesus, vamos colocando um tijolo sobre um 

outro tijolo, até que possamos ver um quadro mais 

expressivo de !...  

   ___________ 
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“Tudo se liga na obra da criação.”                                         

–  

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

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

Luis IX (Vivaldo) está atrelada a de Allan Kardec 

(Chico), embora cada elemento: numérico, literário 

& editorial na Obra do Espiritismo, haverá de, em 

essência, trazer a personalidade de cada um deles, 

sem conflito científico algum, harmonizando-se. 

_____________ 

 

Estamos lidando com                                            

OS SINAIS SECRETOS DE DEUS                                                             

NA OBRA DO ESPIRITISMO                                    
QUE REVELAM A VOLTA DE SÃO LUIS IX!! 
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E a vai encontrando o seu 

espaço entre os adeptos do Espiritismo! 
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Contra fatos & dados, realmente                   

não existe argumentos!! 

   Como os recursos físicos que possuo são algo 

limitados, pelo fato de já estarmos executando estes 

Livros há vários anos sem interrupção, quase que 

sem descanso algum, a não ser em raros momentos 

de lazer que tive ou tenho tido desde o ano de 2012, 

ou por volta disto, peço desculpas a nossa Benfeitora 

amada para trazer estas palavras finais, que espero 

sirvam de encorajamento a outros tarefeiros da 

mediunidade que, segundo as suas condições, vão 

procurando seguir pelo caminho de Jesus, Kardec & 

Chico Xavier, mesmo reconhecendo que a luta pela 

sua renovação espiritual é árdua e prologada, sim, 

por que temos a Eternidade para crescermos e para 

evoluirmos como Espíritos Imortais que todos nós 

somos, e por esta razão me despeço de cada um em 

particular com o coração carregado de alegria, de 

uma verdadeira alegria cristã-espírita, que antes de 

qualquer coisa nos fortalece ainda mais o desejo de 

continuar trabalhando pela Difusão da Doutrina que 

abraçamos com amor e devoção!!  

    

____ Decodifiquemos a Obra Espírita ____ 

Cecília                                   
Com finalização de Vivaldo P. S. Filho (o médium) 

(Salvador/BA, 22 de abril de 2021) 
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   Nota do médium: Aproveitamos este momento final 

para voltar a dar a dica para que outros possam vir em 

nosso auxílio, buscado, por esta mesma publicação do 

valoroso cristão João Ferreira de Almeida, senão por 

qualquer outra que mereça ser devidamente investigada 

pelo valor doutrinário que possua, avançar alguma coisa 

a mais do que nós mesmos tivemos a enorme alegria de 

fazer. 

   Nota: As páginas de # 195, 196, 197 & 198, foram 

adicionadas somente nos dias 23-24 de abril de 2021. 

   ____________ 

   Muita paz, saúde e luz para todos. 
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________________ 

 
 

Eu sou o Caminho, a Verdade  

e a Vida. 

– Jesus (João 14,6) 

________________ 



                       Livro # 139: “MARIA – MÃE DE JESUS” – Espírito Santa Cecília/Vivaldo P. S. Filho 

 206 

Ed. e-book: 
    2021 

_________________________ 

“Os Números são a Linguagem 

Universal ofertada por Deus aos 

humanos como confirmação da 

verdade.” 

– Santo Agostinho                             

(354–430 d.C.) 

_________________________ 

S e g u n d a - f e i r a ,  2 3  d e  m a i o  d e  2 0 1 1  

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 

utilizando-se técnicas de criptografia que 

acontecimentos importantes estavam presentes na 

Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 

investigar mais detidamente o assunto, e constatou-

se que mais e mais fatos estavam previstos de forma 

oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 

Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 

por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 

criou-se até um programa de computador que ai 

sim revelou de forma inquestionável e 

reconhecida pelos cientistas, que de fato a Bíblia 

era um código que tinha a previsão dos 

acontecimentos futuros. 

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

 

 

Francisco Cândido Xavier:  

A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista 

(esta foi “Múltipla” com João Evangelista),                               

e a de Allan Kardec. 
   

   _________________ 

   Baseado nessa descoberta, foi constatado com 

antecedência de mais de um ano, o assassinado do 

primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e 

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

e de fato foi assassinado um ano depois de 

acordo com o que fora previsto no código 

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

permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 

computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
 

 
 

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

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 

israelense, que provou o fato publicando as 

provas num jornal científico de renome, e 

confirmado por matemáticos famosos no 

mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 

descrição completa de uma descoberta científica que 

pode vir a mudar o mundo, relatada por um repórter 

cético, não-religioso, que acabou fazendo parte da 

história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos que 

aconteceram milhares de anos depois de a Bíblia ter 

sido escrita. Prevê assassinato dos dois Kennedy, a 

bomba da cidade de Oklahoma, a eleição de Bill 

Clinton - tudo desde a Segunda Guerra Mundial até 

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

Júpiter. 
 

    
 

Coube aos investigadores científicos internacionais 

averiguar a autenticidade dos códigos secretos na 

Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos 

do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e 

competentes acadêmicos a tarefa de dar 

notoriedade aos sagrados Códigos Secretos                  
de Deus na Terceira Revelação. 

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

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

e devidamente adaptado para aqui). 
_________________________ 

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

Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 

Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 

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

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 

DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 

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

QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 

ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 

XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 

TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 

ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 

SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

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

septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 

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

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

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

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

aventurados.” 

 

– Santo Agostinho 

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

Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974. 

_________________ 
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   Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de 

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

ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais 

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

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

mas muito sugestivo extrato, que cremos será de grande valia 

para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores e religiosos, 

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

qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente o livro 

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

confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 

(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 

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

reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 

histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 

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

acaso, verdadeiramente, não existe. 

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

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

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

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

Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 

descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou mesmo 

a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 

personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 

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

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 

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

verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 

irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 

fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 

Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 

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

evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 

tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 
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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 138 

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 139 livros de inquestionável 

valor doutrinário para o Espiritismo, versando de maneira clara, 

racional, e objetiva, sobre temas matemático-transcendentais 

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

chegam a confundir até mesmo os mais excelentes investigadores da 

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

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

golpe, toda esta imensa quantidade de informações filosóficas, 

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

LUIS IX”, quanto do seu Portfólio São Luis IX (“A Reencarnação 
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Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”), sobre o tema da 

VOLTA de São Luis de França. 

________________ 

 

________________ 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 

sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 

caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 

matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 

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

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

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

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

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

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

mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 

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

Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 

perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 

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

facultando desse modo uma maior precisão numérico-

circunstancial em torno da “Aritmética Reencarnacionista” 

aqui em exposição, e um mapa matemático perfeito indicando as 
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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 consistente no livro: “A 

Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São Luis IX”. 
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Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium 

Ranieri não somente foi a reencarnação de São Jerônimo, 

como também a de Gutenberg, O pai da Imprensa. 

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

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

de 04/2021, em “MARIA, A SANTA MÃE DE JESUS”. 
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado, 

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

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

estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas 

ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes 

“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas. 

_________________ 

Numa análise estritamente científica, e até mesmo 

doutrinária, com total isenção de animo, qualquer sério 

estudioso da Reencarnação verificará que o que estamos 

assistindo aqui é um caso (matematicamente) 

comprovado de Vidas Sucessivas!!  

_________________ 
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FIM DA TERCEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelo Espírito Santa Cecília                                                     

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:  

 

“MARIA – A SANTA MÃE DE JESUS”  

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
_________________ 

  

- 1ª. versão:  04/2021  

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

 
_________________ 

 

Algo sobre a Decodificação do Espiritismo! 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

suas próprias observações, estudos e investigações. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

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

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

Numa série de comoventes e inspiradoras Mensagens 

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

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

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

consolam, esclarecem e animam os corações humanos, 

sempre desejosos que se encontram de transmitir aos 

companheiros na Terra: mais Amor e mais Carinho, mais 

Educação e mais Orientação, com palavras carregadas não 

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

muita Esperança no futuro, para todos aqueles que já se 

identificam com as formosas promessas de Paz e  

Caridade de Jesus de Nazaré.                                                

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

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus                                      
No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo                                  

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

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
http://www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Decodificando a 

Codificação 
Do Volume # 1 ao # 10 

 
 

         
 
 

Pelo Espírito  

André Luiz 
A Saga de São Luis IX continua 

pela Nova Ciência 

da "Numerologia Espírita" 
PELA IMPERDÍVEL NOVA SÉRIE DE ANDRÉ LUIZ!! 
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        Livro # 49 (133 pág.)            Livro # 50 (123 pág.) 

 

   
              Livro # 51 (121 pág.)           Livro # 52 (107 pág.) 
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       Livro # 57 (133 pág.)            Livro # 60 (135 pág.) 

 

       

              Livro # 61 (147 pág.)            Livro # 62 (145 pág.) 
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________________ 
 

      

       Livro # 63 (143 pág.)            Livro # 64 (138 pág.) 

 

FINALIZANDO COM UMA MARAVILHOSA 

COLEÇÃO EM DEZ (10) VOLUMES 

 

André Luiz em sua memorável coleção que investiga e 

desvenda os "Sinais", "Códigos" & "Enigmas" Secretos De 

Deus pelo Espiritismo, configurando-se no primeiro Estudo 

da Matemática Divina na "Revista Espírita" de Allan Kardec, 

que diz respeito a atual reencarnação do                                              

Espírito São Luis de França. 

    

Como das vezes anteriores, por estudos primorosos, 
vamos ver como Deus programa matematicamente todas 

as nossas existências, deixando bem claro que Ele, o 
Todo-Poderoso, nos guia os passos pelo Universo!!! 
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O Evangelista São Lucas                                                                                                                 

– Uma das encarnações passadas de São Luis IX.  

 “Quanto mais alto avançarmos, mais aqueles que 

se devotarão a nossa causa terão necessidade de 

paciência, de esquecer injúrias e de elevar alto 

seu coração e sua inteligência para jamais se 

abandonarem  à ansiedade e à desesperança. Se 

eles resisitirem com energia, os bons guias os 

ajudarão a suportar o fardo bom e salutar.”  

 – Allan Kardec 

(Extrado da obra “Biografia de Allan Kardec”,                        

por Henri Sausse, 1ª. edição, pela Companhia Editora 

Nacional, 2015). (O destaque é nosso). 

 

São Luis IX (9) e a                                  

Nova Genealogia do Cristo 
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TAMBÉM EM COMEMORAÇÃO AOS              

160 ANOS DO ESPIRITISMO,                           
NASCIDO EM PARIS, FRANÇA, DIA 18 DE ABRIL DE 1857.  

  

André Luiz e seu médium baiano Vivaldo P. S. Filho 

Lançamentos Oficiais                                        
realizados em 2017 

 OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM PDF) ESTÃO                      

DISPONÍVEIS: INTEIRAMENTE “GRATIS”! 

 

 

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

No Facebook: facebook.com/vivaldopsfilhoEspiritismo 

_______________  

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

BY A FALANGE DA VERDADE – OBRAS INTEIRAMENTE GRÁTIS – 2017.  
 

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

lavra mediúnica de:  
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BY A FALANGE DA VERDADE 

 

    

A nossa intenção maior é a de satisfazer a 

Vontade do Cristo, que se serve do seu rebanho 

cristão para alimentar e nutrir o seu próprio 

rebanho cristão, numa corrente de solidariedade 

ininterrupta, mediante a compreensão de cada 

ovelha da necessidade de seguir ao seu Pastor, que 

nos favorece com a sua proteção e o seu aconchego 

nas noites frias e nos dias chuvosos da difícil 

materialidade humana, apenas desejando de cada 

um de nós a confiança de que: Ele é o Caminho, a 

Verdade e a Vida (João 14:6). 

São Paulo (Espírito)                                               

Vivaldo P. S. Filho (médium)                                      
(Salvador/BA, 22 de abril de 2021) 

BY ANDRÉ LUIZ / A FALANGE DA VERDADE                                                        

SEM FINS LUCRATIVOS – 04/2021.  


