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2 – Na Senda do Progresso!

______________________

A vida humana é uma oferta de Deus para que possamos aprender a
amar pela experiência, contribuindo com a Evolução de todos.
–

André Luiz (O seu Autor Espiritual).
______________________
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______________________
As imagens e os pequenos extratos apresentados em nossos trabalhos espirituais (ebooks: 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

______________________
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___________________
“Porque há diversos tipos de sonho, por exemplo: pode o
sonho ser produto do que se passou durante o dia ou nos
dias anteriores, ou alguma coisa que nos impressionou
mais. Pode o sonho ser coisas que o espírito vê ou sente
em contato fora do veiculo físico, em contato com outros
espíritos, e pode ser ainda fatos relativos a uma
encarnação anterior. Nem sempre o sonho é resultado de
elaboração da mente ou mesmo confusão mental.
Fitei Aglon cada vez mais admirado com sua sabedoria. E
sorri para ele.”

Imagem ilustrativa de uma edição antiga
capturada da Internet.

(André Luiz & Júlio Verne, “AGLON E OS ESPÍRITOS DO MAR”,
Sonhos, pág. 59 & 60, R. A. Ranieri, 5ª. edição,
Editora da Fraternidade, 1995).

___________________
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Relatos de um Médium Espírita
Estudem os fatos impressionantes da

Mediunidade de Vivaldo P. S. Filho
sob a ótica de:

Allan Kardec & Francisco C. Xavier

No Livro # 1 (166 pág.):

“Mediunidade em Dois Mundos”
pelos Espíritos Elizabeth d´Espérance,
Francisco Cândido Xavier & Adolfo B. Menezes

________________
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________________
Estudem as obras desta Nova Série:

Decodificando a ‘VOLTA’ de São Luis IX,
pela mediunidade de Vivaldo P. S. Filho,

pelo Espírito André Luiz

com Espíritos Amigos:

Livro # 112 – Vol. # 1

Livro # 113 – Vol. # 2

Em nome de Jesus, os Espíritos Amigos voltam a cena do
Plano Material, quando generosamente nos ofertam alguma
coisa a mais a parir do proprio coração de cada um deles
mesmos, procurando nos fortalecer na fé, na esperança e
na caridade, à luz da Terceira Revelação
e pela Decodificação Espírita!!!
SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA:
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
* * *
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Além das mensagens de conforto e serviço construtivo dos
Seres de Luz, veremos duas (2) empolgantes e novas
Decodificações na Obra do Espiritismo, com destaque
especial para a que traz seguras evidências de que Luis IX
foi, também, a Personalidade do seu pai, o Rei Luis VIII,
graças a uma Transposição Reencarnatória!!

Odilon Fernandes (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 16 de janeiro de 2020)
SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA:
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus

________________
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______****______
O Presidente Espiritual da
‘Sociedade Espírita de Paris’,
ao tempo da Codificação Espírita com
Allan Kardec, no século XIX.

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

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

______****______
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Volume #2

Decodificando a ‘Volta’ de

São Luis IX
Com Espíritos

Por
Médium

Amigos

André Luiz
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 & Hal B. Wallis

As imagens, quanto os pequenos extratos, apresentadas neste
trabalho espiritual:
“Decod. a ‘Volta’ de São Luis IX” – Vol. 2, foram
capturadas em fontes diversas da Internet e em obras da literatura
espiritualista. Por isso, rogamos aos detentores de seus direitos
autorais levarem em consideração que todo o nosso esforço aqui é,
unicamente, de utilidade pública, por força da Caridade, por conta do
sentimento de solidariedade e fraternidade, desprovido também

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

1a edição: 01/2020 by Vivaldo P. S. Filho
Este livro, que tem a Autoria Espiritual de André
Luiz & Espíritos Amigos, vem complementar as
obras anteriores lavra mediúnica de Vivaldo P. S. Filho
que fazem referência à atual Missão do Espírito de São
Luis IX (já reencarnado no Brasil), que à época da
Codificação Espírita foi o Presidente Espiritual da
“Sociedade Espírita de Paris”, orientando de mais
perto os sagrados serviços de Allan Kardec junto à
Falange da Verdade.
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JÁ ESTAMOS EM COMEMORAÇÃO DOS

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

Galeria de Valois, no Palais Royal, local de lançamento de O Livro dos
Espíritos em 1857.

Como diria Emmanuel, por meio de Chico Xavier: “O
trabalho precisa continuar”... E dentro desse ritmo
continuado de serviço empolgante e trabalho
renovador, os nossos Benfeitores da Vida Maior dão
continuidade à obra deles mesmos, que não pode ter
solução de continuidade!...
Quem desejar reproduzir partes de meus livros
mediúnicos, poderão o fazer sem impedimento
algum, apenas solicitamos a generosidade de citar a
nossa específica obra como a fonte de consulta.
Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação
impressa desta obra, caso isso venha a ocorrer, deverá ser doado
integralmente à DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO, não recebendo o
autor, ou seus familiares, qualquer remuneração proveniente de sua
venda.
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Nota do médium: Rogamos aos nossos amigos
leitores que queiram nos perdoar a grande deficiência
cultural, pois apesar de darmos o maior cuidado às revisões
de texto em nossos livros (E-books) mediúnicos, é natural
que ocorra alguma falha, principalmente em decorrência de
meu pessoal e limitado conhecimento de gramática, apesar
de sempre procurar fazer o melhor de minhas forças.
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Estudem o Livro # 4: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS”.
Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos
e atentos conosco, não substituem a cooperação dos
especialistas encarnados da língua portuguesa, que,
infelizmente, não encontramos ainda para a realização de
uma revisão considerável de nossa humilde e modesta
obra psicográfica.
______________
Sempre que possível vamos nós mesmos relendo os
nossos livros, e, dentro de nossas possibilidades muito
singelas, vamos procurando corrigir os erros neles e em
outras (futuras) obras, com isso tentando dar aos nossos
queridos leitores o máximo de agradabilidade em suas
leituras, retribuindo em nosso máximo todo o carinho que
temos recebido por meio de singelas manifestações de
apreço e respeito ao nosso serviço mediúnico...
Uma das coisas que mais me agrada é ver a alegria por
parte dos nossos amigos espalhados pelo Brasil, que, por
meio da Internet, estão a nos ofertar o próprio coração
com palavras de incentivo, quando, de minha parte,
peço que me mantenham em suas preces a Jesus, visto
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que a tarefa de qualquer medianeiro, pelo menos nos
arraiais do Espiritismo, quando ele se despoja por
completo dos interesses mercadológicos, sempre em
contrário caminho aos interesses de Jesus Cristo para com
a tarefa da Cristandade, todo trabalho na mediunidade
orientada em Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier
deverá ser invariavelmente “gratuita”.

Meus irmãos de caminhada! Esta é uma regra que deve
ser empreendida por cada um de nós, sem distinção, a
da Mediunidade (Sempre) Gratuita, pois não há
como compreender, e nem tão pouco aceitar, que uma
pessoa que se diga em labor mediúnico, seja qual for a sua
especialidade, venha a aceitar dinheiro ou bens para si
mesmo, enfim, em sua tarefa, sob qualquer alegação,
como se as coisas sagradas do Mais Alto estivessem à
disposição das criaturas simplórias da Terra quando se diz
respeito ao nosso serviço junto aos Seres Celestiais.
Neste aspecto, observemos a vida de Chico Xavier. (Chico
Xavier Responde, Carlos A. Baccelli, 1ª. edição, págs. 35 & 36,
Editora LEEPP, Uberaba-MG, ano de 2007).
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“É provável que muito em breve vocês lerão trabalhos meus
com o selo de “Neio Lúcio”, em outros lugares. Não se
espantem! Sou eu mesmo, tentando imprimir novas
modalidades à minha tarefa no trabalho e na confraternização.
Procurem no fundo, não na superfície.”

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

O Médico-Amigo de Chico Xavier!

Prezado amigo Vivaldo,

...Seu livro, tenho certeza, “será lido por muitos leitores”
que estão trabalhando nas Universidades. Dentre muitas delas
como, por exemplo, a USP; na de Juiz de Fora e a de Minas
Gerais, existem grupos estudando a Espiritualidade À LUZ DA
MEDICINA...
Tomo a liberdade de alertá-lo, desde agora: muitos leitores se
levantarão contra o seu livro por nele existirem obras
polêmicas, que alguns irmãos “ainda não devidamente

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

ELIAS BARBOSA

(Comentário antes de sua desencarnação prematura,
ocorrida em Uberaba/MG, em 03 de fevereiro de 2011).
Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho.
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A NOVA CIÊNCIA DA “NUMEROLOGIA ESPÍRITA”
APREGOA NÃO APENAS A OBSERVAÇÃO FRIA E
PURA DOS NÚMEROS E DOS CÁLCULOS NA
DECIFRAÇÃO DOS “SINAIS” E “CÓDIGOS”
SECRETOS DE DEUS: INSERIDOS NA BÍBLIA
SAGRADA E NA LITERATURA ESPÍRITA DE ALLAN
KARDEC E FRANCISCO C. XAVIER,
PARTICULARMENTE, MAS UMA RACIONALIDADE
TODA ESPIRITUAL, QUE ENVOLVE SENSIBILIDADE
E SENTIMENTO, MORAL E ÉTICA, RELIGIÃO E
RELIGIOSIDADE, QUE SÃO AS FERRAMENTAS
IDEAIS PARA QUE POSSAMOS AFERIR A
AUTENTICIDADE DOS FENÔMENOS DA
REENCARNAÇÃO PROGRAMADA & “MÚLTIPLA”,
PELOS PROCESSOS NATURAIS DA LÓGICA E DA
SABEDORIA, DO CONHECIMENTO E DA EDUCAÇÃO,
SEMPRE FRUTOS DE UMA MENTALIDADE SADIA, DE
UM CORAÇÃO PURO, E DE UMA ALMA CARIDOSA.

A Equipe da Verdade
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de julho de 2015)
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“Dá-se o mesmo com a questão que nos
ocupa, cujas diversas partes foram tratadas
separadamente, depois coligidas num corpo
metódico, quando puderam ser reunidos
materiais suficientes. Esta parte da ciência
espírita mostra desde já que não é uma
concepção sistemática individual, de um
homem ou de um Espírito, mas produto de
múltiplas observações, que tiram sua
autoridade da concordância existente
entre elas.”

– Allan Kardec
(Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano IX, março de
1866, Introdução ao estudo dos fluidos espirituais,
parte I, 1ª. edição, FEB, 2004).
O destaque no texto de Kardec é nosso.
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Mais uma “Pequena” Nota Especial do

Médium Vivaldo Filho

Vivaldo Filho concedendo uma entrevista à conceituada jornalista
Carla Araújo em um dos épicos Especiais de Televisão, coproduzido 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

17

Ed. e-book:
2020

Livro # 113: “Decodificando a VOLTA de São Luis IX” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

amável!) –, nos orienta que o caráter de “novo”, aqui
apresentado pela nossa Nova Ciência da
“Numerologia Espírita”, se constitui tão somente
de um simbólico apêndice, um detalhe mesmo, devotado
ao interesse de expressar uma vestimenta nova, ou antes,
uma roupagem atual, e específica, da já conhecidíssima
“Numerologia”, reconhecendo ele o caráter muito
particular, quanto muito valoroso, desta emblemática
Ciência dos Números, que acreditamos, tanto eu mesmo
quanto os meus amorosos Amigos Espirituais, ser um belo
veículo de averiguação das ainda Desconhecidas e
Grandes Verdades da Criação Universal, dentro das suas
disciplinas particulares e especializadas.

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

O Espírito André Luiz, que é um dos nossos mais graduados
e atuantes Benfeitores Espirituais da Vida Maior, embora ele
tenha preferência de se apresentar à nossa visão mediúnica
como o célebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e segundo as
circunstâncias psíquicas que envolvem o comunicado, ou seja,
a natureza mental e emocional do diálogo que vamos
mantendo, quanto doutrinária, faz questão de se fazer perceber
com a personalidade do grande filósofo grego Pitágoras, o Pai
da Numerologia, COM A INTENÇÃO DE NOS ILUSTRAR
ACERCA DAS INÚMERAS POSSIBILIDADES DO PSIQUÍSMO
HUMANO-ESPIRITUAL, DANDO-NOS A CERTEZA DE QUE
OS NOSSO ESPÍRITO, ESTEJAMOS ENCARNADO OU
DESENCARNADO, EM DETERMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS
E SITUAÇÕES, POSITIVAMENTE, PODEM ACESSAR O SEU
PASSADO PRÓXIMO OU MESMO MUITO REMOTO, MESMO
QUE ESTE PASSADO REMONTE AOS MILÊNIOS DO
TEMPO E DO ESPAÇO SOBRE A FAÇE DA TERRA OU DO
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INVÍSIVEL, não desconsiderando que os Espíritos infelizes e
altamente intelectualizados, mas embrutecidos pela maldade,
mesmo que temporária seja essa maldade, também tem como
acessar as suas ou mesmo as nossas INÚMERAS memórias
pregressas, quando, neste caso particular, procuram devassar
determinados conhecimentos arquivados e mantidos de
maneira quase mecânica em determinadas regiões do nosso
corpo caloso que tenhamos assimilado no tramite natural de
nossa evolução intelectual, levando em consideração que
muitas fraquezas morais e emocionais que aparentemente já
foram esquecidas por nós também possam ser de seus
interesses, imediatos ou não, E REAFIRMA-NOS QUE O
CARATER DE “NOVO”, agora apresentado pela Nova

Ciência da “Numerologia Espírita”, segue
apenas o ritmo natural da Evolução do Conhecimento, que
está sempre sujeito a novas interpretações e a uma maneira
sempre diversa de lhe conduzir os estudos, sem que haja a
absoluta necessidade de lhe reformular os conceitos básicos.

Neste nosso caso, apenas apresentamos uma roupagem
atual, num competente corpo de Doutrina Decifratória, da
eficiente Numerologia de Pitágoras, reconhecendo, ele, o
caráter muito particular, quanto muito valoroso, desta Ciência
Psicológica dos Números.
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Vejamos de que maneira podemos nos instruir pela palavra
do grande Instrutor EMMANUEL, pela psicografia de Chico
Xavier, em “O CONSOLADOR” (Editora da FEB), perguntas
140, 141 e, em particular, a de 142, quando responde o
benfeitor:

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

obra mediúnica: “CIÊNCIA DOS ESPÍRITOS – A Revelação
do Amor”, já nos apontamentos finais, quando, por nossa
vez, apresentamos uma importantíssima opinião do grande
médium Chico Xavier sobre o tema da Numerologia:

(...) Será de extrema conveniência que os estudiosos da
Reencarnação Programada, ou seja, aquela seguindo
princípios de origem Superior, atentem para a importância do
extrato que retiramos da obra “Chico Xavier: encontros no
tempo”, do confrade Hércio Marcos C. Arantes (Cap. 1, item
16, Ed. IDE, 6ª. Edição – setembro 2005 - Araras/SP), que
nos traz uma verdadeira pérola de Emmanuel (por Chico
Xavier) para uma melhor compreensão de nossos
apontamentos à luz da Espiritualidade, que ora nos assiste e
transmitem-nos as informações acima, lembrando ainda que
o extrato a seguir foi encontrado dias após a elaboração do
texto acima. Vejamos: P – Pessoalmente, e por experiência
própria, acredito na influência dos números na vida das
pessoas, ou da comunidade. A Bíblia contém citação
freqüente de certos números, por exemplo: a criação do
mundo em 7 dias, o sonho de José com as 7 vacas magras e
7 gordas, o perdão deve ser dado setenta vezes sete, o
Apocalipse cita o número 7 dezessete vezes, etc. Até que
ponto se pode crer na presença dos números em nossas
vidas? R – A numerologia deve trazer em si um mundo vasto
de significações, que demanda estudos adequados com a
supervisão de especialistas do assunto. Não disponho de
elementos para confirmar ou negar as assertivas das
autoridades que se manifestam nessa área de investigações
espiritualistas. Guardo, porém, a convicção de que, em nosso
renascimento já trazemos, por inspiração dos Benfeitores
Espirituais que nos assistem, a influência dos números de
que estejamos necessitados para que a vida nos conceda o
melhor que sejamos dignos de receber. E isso acontecerá, até
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que possamos conquistar a numerologia como ciência para o
domínio de nossos conhecimentos. (...).
Nota do médium: Os grifos são meus.

“Os Números são a Linguagem Universal
ofertada por Deus aos humanos como
confirmação da verdade.”
– Santo Agostinho (354–430 d.C.)
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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

1973

1972

Século XXI

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

1188

— Melun,

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
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O Espírito do Dr. Inácio Ferreira Interpreta a

“Numerologia Espírita”
A “Numerologia Espírita”

nada mais é que

o desenvolvimento natural do Espiritismo, pois não se dá ao
luxo de se considerar “algo novo”, a não ser no exclusivo
sentido da metodologia, ou da mecânica, que se utiliza para
fazer luzir do Céu as claridades dos “SINAIS” SAGRADOS DE
DEUS, invariavelmente, inseridos em todo o ecossistema de vida
planetária, dos encarnados e dos desencarnados, bastando-nos
apenas que lhes devassemos a intimidade da maneira
matematicamente correta, que é através da própria obra
Espírita, de Allan Kardec & Francisco Cândido Xavier,
especialmente estas, pela própria natureza dos seus
inquestionáveis méritos mediúnicos quanto científicos, assim
como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento).

Ela não para diante da Ciência Humana, não se limita a esta.
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Pelo contrário, ela avança e dá subsídios para que os seres
encarnados no mundo possam se balizar da melhor maneira
possível diante das inumeráveis incógnitas do Mundo Oculto e do
Plano Material, também.

Não temos dúvidas de que todo o nosso labor mediúnico,
pelo médium Vivaldo, haverá de dar bons frutos dentro e
fora do nosso meio doutrinário, pois se consideramos o
Espiritismo uma Doutrina eminentemente Evangélica, não
podemos nos esquecer de que Allan Kardec a conduziu
também de maneira cientificamente racional e lógica.

27

Ed. e-book:
2020

Livro # 113: “Decodificando a VOLTA de São Luis IX” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

Dr. Inácio Ferreira
Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”,
com a devida adaptação para este livro de André Luiz Com
Espíritos Amigos.
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Vivaldo, em seu lar, em Salvador/BA, em 22 de janeiro de 2020.

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros
(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,
na lembrança evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA
RECEBESTES.”
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 1___

_____________________

Esta breve apresentação acima, que acabamos de
intermediar da parte de

Veneranda,

nos remete
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novamente ao quadro da VOLTA do Rei Luis VIII
pela Personalidade de seu filho, Luis IX, somente
que dessa vez nos direcionando para os elementos
numéricos, literários & editoriais que se encontram
ajustados dentro da Bíblia Sagrada, quando de
nossa parte, creio, que deva ser mais acertado nos
aproveitarmos da edição que eu tenho sempre
utilizado até aqui: Tradução Brasileira, Sociedade
Bíblica do Brasil, 2013, copyright 2010, e assim
vamos ver como as coisas se apresentam para a
gente, já que no Livro # 112 nós tivemos a
oportunidade de decifrar algo do que esconde, ou
escondia, O Novo Testamento, pela CEI, 2010...
Fica-nos novamente a grande questão:
- Baseado em que, podemos aceitar esta ‘suposta’
relação espiritual entre a Alma de Luis VIII e a de
São Luis IX?
Quem for averiguar em nosso Livro # 112, verá
com surpresa os quadros vivos sobre a VOLTA de
Luis VIII como Luis IX, dada a quantidade de
provas universais que foram sendo Decodificadas
dentro do Evangelho em apreciação, o que quase
nos obriga a realizar o mesmo serviço, embora por
meios particulares, dentro da Bíblia Sagrada:

______________

“EU E O PAI SOMOS UM.”
(João 10:30).
______________
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Luis VIII & Vivaldo P. S. Filho.
Aqui, nós nos deparamos com um emblema em
forma de códigos matemáticos dentro da Bíblia
Sagrada, que, segundo podemos deduzir, fica dificio
para qualquer verdadeiro cristão, espírita ou não,
negar-lhe a autenticidade, já que como podemos
verificar tudo vai se afuilnado de maneira espantosa
e fortalecendo-nos na ideia de que existiu, sim, um
Poder Superior que patrocinou totalmente este
esquema de Sinais, Códigos & Enigmas Secretos de
Deus que deságuam sempre na mesma idéia-base
da VOLTA de São Luis de França, como Vivaldo
P. S. Filho, embora qui, pelo menos nestes Livros
# 112 & 113, estejamos nos debruçando sobre a
Técnica da Transposição Reencarnatória, em seu
aspecto fundamental, que nos asseguram que são
mesmo:

Duas Almas, mas um só Espírito!
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São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho, uma das suas futuras
encarnações no Plano Material, quando na imagem (direita)
vemos Vivaldo dando uma entrevista num dos épicos
Especiais de TV, sobre o cantor Elvis Presley, que ele
ajudou a produzir na TV ITAPOAN (SBT BAHIA),
nos anos de 1980 & 1990.
_________________
“A principio quase que só encontrou incredulidade,
porém, ao cabo de pouco, a multiplicidade das
experiências não mais permitiu lhe pusessem em
dúvida a realidade.”
– Allan Kardec, “O Livro dos Espíritos”, Introdução, item III,
93. Edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – FEB, 5/2013.
(O destaque é nosso).

_________________
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A Bíblia Sagrada traz
os Sinais & Códigos da VOLTA de
Luis VIII em São Luis IX!!! – Parte I

A resposta, podemos encontrar nesta especifica
passagem de São João (10:30), que também se
encontra inserida na: “Bíblia Sagrada”, Tradução
Brasileira, pela Sociedade Bíblica do Brasil, em sua
edição de 2010-2013, da seguinte maneira:
- 1 + 3 = 4: O exato mês (4) de abril do
nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho),
que naturalmente nos direciona para o Capítulo IV
(4), de O Evangelho Segundo o Espiritismo,
NINGUÉM PODERÁ VER O REINO DE DEUS SE
NÃO NASCER DE NOVO, em seus itens: 24 & 25,
ambos assinados por São Luis.
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Esta especifica passagem de João é composta por
# 6 palavras, que poderá estar nos sugerindo o
seguinte quadro numérico-chave:

São João (10:30) & # 6.
- 1 + 3 + 6 = 10: O exato dia (10) do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 1 + 6 = 7: O exato mês (7) de julho do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- O # 6... unido ao # 4 (dos # 1 + 3, do Capítulo
& versículo)... Teremos, então: O exato ano de
(19)64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho
(São Luis IX).

_____________
Notemos bem, que a narrativa (numérica) se
inicia com uma menção ao: Capítulo IV (4), de O
Evangelho Segundo o Espiritismo, que nos itens:
24 & 25 trazem duas mensagens do próprio São
Luis sobre a Reencarnação, no que visa, segundo
podemos deduzir, que os Agentes Celestes, no
decorrer dos séculos e milênios da vida planetária,
já tinham, sim, conhecimento prévio do que estaria
para ocorrer dentro do quadro expressivo e santo
da VOLTA do Espírito de São Luis IX, aquele que
também já havia envergado a indumentária carnal
do Boaz (bíblico), o grande amor de Ruth (bíblica),
tudo forjado com o intuito de preparar a Nova
Genealogia de Jesus, que haverá de VOLTAR no
4º. Milênio da Era Cristã!
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Ea
vai encontrando o
seu espaço entre os adeptos do Espiritismo!
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A Bíblia Sagrada traz
os Sinais & Códigos da VOLTA de
Luis VIII em São Luis IX!!! – Parte II

As coisas se apresentam com o mesmo frescor de
santidade, e não poderia ser diferente, visto que
estamos tratando do mesmo episódio Evangelico
(João 10:30) que tratamos no Livro # 112, mas,
mesmo que por um novo modelo de observação,
vejamos como as coisas vão se ajustando:
Esta simbolica passagem de São João 10:30, cai
à página 1022, da Bíblia Sagrada, que podemos
deduzir da seguinte maneira:
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- 3 + 1 = 4: O exato mês (4) de abril do
nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 3 + 1 + 2 + 2 = 8: O exato mês (8) de agosto
da morte de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
_____________

- Se levarmos apenas em consideração o # 1,
que aparece aparentemente isolado nesta
trama divina, teremos a narrativa de São
João sendo confirmada pela Decodificação
do Espiritismo: “EU E O PAI SOMOS UM.”,
da mesma maneira que, pela eficiente Técnica
da Transposição Reencarnatória, temos
afirmado até aqui que: O Espírito de
Luis VIII & Luis IX foi somente UM,
embora por duas Almas distintas!!!
_____________
- Se levarmos em consideração apenas os # 1 & 3
(João 10:30): teremos o século XIII (13) de São
Luis de França, que foi o Codificador Espiritual da
Doutrina dos Espíritos, enquanto Kardec exerceu a
função abençoada de Codificador Encarnado da
Doutrina dos Espíritos!!!

_____________

_____________
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A Bíblia Sagrada traz
os Sinais & Códigos da VOLTA de
Luis VIII em São Luis IX!!! – Parte III
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E quem se lembra da palavra-chave: “UM”, de
mais acima?
- 6 (ida) + 1 (volta) = 7.
Temos os seguintes elementos históricos:
- 10 (cap.)... 7 (palavra-chave, ida + volta)...
6...4 (1 + 3, do # do cap. & vers. 10:30)...
De maneira mais especializada, vamos ter:

O dia (10) do mês (7) de julho do ano de (19,
este # 9 apresenta-se pela natural conversão do
emblemático # 6.) 64, do nascimento de
Vivaldo P.S. Filho (São Luis IX).
_______________________
“10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A forma
septenária é por causa da perfeição que se celebra nos
dons do Espírito Santo. Descansará - diz o santo
profeta Isaías - sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23)
com seus 7 dons. Já a lei tem 10 mandamentos (...). Se
ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E este é o número em
que está toda a multidão dos bem-aventurados.”

– Santo Agostinho (Sermão 250, em Agostinho, Sermões para
Páscoa, trad. de Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo,1974).

_______________________
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Segundo

o ‘Instituto Pedro Melo’ (SSP/BA), exite
cerca de seis (6) pessoas no Brasil com nomes
semelhantes ao de Vivaldo, não absolutos, quando
que, também, somente ele: nasceu às 15 horas

– ou 3hs da tarde! – sob a regência do signo
de câncer, do dia 10 do mês (7) de julho de
1964.
Curiosamente, Vivaldo P. S. Filho (São Luis de
França) (re)nasceu no Hospital da “Sagrada
Família”, em Salvador/BA, Brasil, numa perfeita
alusão à sua condição de principal Provedor
Genético da Sagrada Genealogia do Cristo para
o 4º. Milênio da Era Cristã.
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A Bíblia Sagrada traz
os Sinais & Códigos da VOLTA de
Luis VIII em São Luis IX!!! – Parte IV

O modelo de investigação que temos utilizado
para a realização da Decodificação pode variar um
pouco, entretanto, como temos testemunhado de
maneira repetitiva, todos os elementos-chaves
que dizem respeito a cada nova investigação estão
em perfeita associação com quadro especifico da
reencarnação de São Luis IX como Vivaldo, que são
pelos elementos numéricos: 4, 7, 8, 9, 10 &

17, que na verdade são elementos-básicos, ou
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fundamentais, sendo que neste fato novo da
encarnação de: Luis VIII como Luis IX as coisas
vão também se ajustando de conformidade com o
que sempre temos tratado, e o que nos deixa ainda
mais surpresos, tamanha a grandiosidade do que
vamos encontrando a cada nova investigação, é que
a própria narrativa-chave vai se adequando ao
esquema numérico-básico que evidentemente diz
respeito à vida e à morte de São Luis IX quanto a
da sua atual reencarnação, na Personalidade de
Vivaldo; no que vamos vendo construída uma
intrigante cadeia de acontecimentos conseqüentes
& universais que deságuam na mesma idéia-base
de sempre, fazendo com que tenhamos a certeza de
que ouve, sim, no decorrer dos séculos e dos
milênios da vida planetária, uma orquestração
muito bem realizada da parte de Mãos Divinas, a
despeito de qualquer interesse meramente humano,
para que, hoje, esta mesma idéia-base se
apresentasse com claros e evidentes aspectos de
uma Ciência Transcendental, tamanho o caráter
especial de sua manifestação!...
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Mais uma Decodificação, dentro da
Bíblia Sagrada – Parte V
Agora, vejamos como se comportam os Códigos
Secretos de Deus a partir dos principais elementos
editoriais & literários que encontramos dentro de “O
Novo testamento”, que foi analisado no Livro #
112, quanto dentro da “Bíblia Sagrada”, como
estamos fazendo agora, no Livro # 113, para esta
associação entre a reencarnação de Luis VIII e a
de, seu filho, Luis IX:
- 10 + 30 (# cap. & vers. de São João) + 431 (#
página de O Novo Testamento, CEI, 2010) + 10
+ 30 (# cap. & vers. de São João) + 1022 (# da
página da Bíblia Sagrada, Sociedade Bíblica do
Brasil, 2013-2010) = 1533.
Se ajeitarmos da maneira certa, teremos:
- 1 + 3 = 4: O exato mês (4) de abril do
nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 5 + 3 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
_______________________
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Aqui, vamos vendo como realmente o trabalho dos
Espíritos Amigos estão em perfeita sintonia com a
Mensagem dos Evangelhos de Jesus, até porque
este trabalho vem da parte do Senhor, que sob
todos os aspectos decide pelas tarefas que devem
ser levadas a efeito no Consolador Prometido, tendo
o seu mais graduado Mensageiro o

Espírito da

Verdade, da seguinte maneira...
A partir deste novo elemento, vamos
facilmente poder deduzir: 1533.
- 1 + 5 = 6.
- 1 + 5 + 3 = 9.
- 1 + 5 + 3 + 3 = 12.

OS EMBLEMÁTICOS # 6, 9 & 12:
Os exatos meses seis (6) de junho e nove (9) de
setembro, do ano de 2012, quando Vivaldo P. S.
Filho 'iniciou' e 'completou' a primeira parte
original da sua primeira obra pela mediunidade
psicográfica, propriamente dita: “MENSAGENS DE
ALÉM-TÚMULO”, Espíritos Diversos, Coordenação
dos Espíritos de Elvis Presley & Santa Clara de
Assis, em homenagem ao livro: “VOLTEI”, pelo
Espírito Irmão Jacob (Chico Xavier/FEB), quando o
# 9 representa a 9ª. Esfera Espiritual da Terra
(Arte em geral ou Cultural e Ciência), de onde tem
partido a maior parte das Entidades da Luz que tem
me auxiliado na produção dos livros psicográficos,

46

Ed. e-book:
2020

Livro # 113: “Decodificando a VOLTA de São Luis IX” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

sem desconsiderar que estes enigmáticos # 6 & 9,
quando invertidos, aparecem como os # 9 & 6.
Quando também precisamos nos lembrar do titulo
de família de São Luis IX (9), seguramente uma
das minhas reencarnações passadas. – enquanto
que o número 6 representa o mês (6) de junho do
nascimento de São João Batista, que tomamos
conhecimento apareceu à época da Codificação
Espírita como o

Espírito da Verdade!

_______________
Tudo vindo de encontro, ou surgindo do Mais Alto
sobre as mentes humanas, por meio de um quadro
evidente de Vidas Sucessivas, mesmo que por meio
de uma situação muito particular, fortalecendo a
grande idéia da Reencarnação.

Luis VIII, São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho na
Obra de João Evangelista.
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________________
Vejamos a questão # 9, de

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS”
Em que é que, na causa primária, se revela uma
inteligência suprema e superior a todas as coisas?
“Tendes um provérbio que diz: ‘Pela obra se
reconhece o autor.’ Pois bem! Vede a obra e
procurai o autor. O orgulho é que gera a
incredulidade. O homem orgulhoso nada admite
acima de si. Por isso é que ele denomina a si
mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro
de Deus pode abater!”
O poder de uma inteligência se julga pelas suas
obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a
Natureza
produz,
a
causa
primária
é,
conseguintemente,
uma
inteligência
superior
à
Humanidade.
Quaisquer que sejam os prodígios que a
inteligência humana tenha operado, ela própria tem
uma causa e, quanto maior for o que opere, tanto
maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência
superior é que é a causa primária de todas as coisas,
seja qual for esse nome que lhe dêem. (Nota de Allan
Kardec. Os destaques são nossos).
(Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 9, De Deus, 93ª.
edição – 1ª. impressão (Edição Histórica) – 5/2013, Editora da FEB).

________________
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Vejamos a questão # 6, de

“O LIVRO DOS ESPÍRITOS”
O sentimento íntimo que temos da existência de
Deus não poderia ser fruto da educação, resultado
de idéias adquiridas?
“Se assim fosse, por que existiria nos vossos
selvagens esse sentimento?”
Se o sentimento da existência de um ser supremo
fosse tão somente produto de um ensino, não seria
universal e não existiria senão nos que houvessem podido
receber esse ensino, conforme se dá com as noções
científicas. (A nota é de Allan Kardec). (Os grifos são
nossos).
Allan Kardec, “O LIVRO DOS ESPÍRITOS”, q. 6, Provas da
existência de Deus, Parte Primeira, Capítulo I, De Deus, 93ª. edição
(EDIÇÃO HISTÓRICA) – 1ª. impressão – 100 mil exemplares –
5/2013, tradução de Guillon Ribeiro, Edição da FEB.

________________
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Vejamos a questão # 12, de

“O livro dos espíritos”
É dado ao homem conhecer o princípio das
coisas? {LE-17.}
“Não, Deus o proíbe.”

Allan Kardec, “O livro dos espíritos” (1857), q. 12, Criação,
Capítulo II, (EDIÇÃO HISTÓRICA BILÍNGUE) – 1ª.edição – 1ª.
impressão – 4/2013, tradução de Evandro Noleto Bezerra,
Edição da Editora FEB.

________________
Nota: Observemos que nesta especifica edição da FEB, a vemos
redirecionar esta q. 12 para a q. 17: O exato dia (10) e mês (7) do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), de “O LIVRO
DOS ESPÍRITOS”, já na sua edição definitiva. Neste caso, dentro no
texto definitivo, a palavra-chave que se apresenta é: “revelado”,
que nos sugere a Nova Revelação da Decodificação do Espiritismo.
Podemos tranquilamente deduzir que outros elementos-chaves
haverão de serem encontrados caso decidamos por realizar uma
investigação mais profunda a partir deste novo quadro que evoca a
VOLTA de São Luis IX, tudo ocorrendo na mais perfeita harmonia
com a Obra de Allan Kardec.

________________
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Façamos um pouco mais ainda na
Bíblia Sagrada – Parte VI

- Palavra: PAI: 4 (ida), 3 (volta).
- Palavra: UM: 6 (ida), 1 (volta).
- Página: 1022.
Vejamos:
- 4 + 3 + 6 + 1 + 1022 + 10 (Cap.) + 30 (vers.) =

1076.
Parece-nos que o quadro se torna ainda mais
preciso, quando consultamos a lógica, e notemos
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como os santos Números de Deus tem também os
seus caprichos, trazendo de volta o esquema que
deveria fechar a investigação, pelo menos por
enquanto:
Quando:
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).

_____________
E ainda temos: O # 6... que uma vez invertido
aparece-nos como o outro emblemático # 9, que
como vimos mais acima representam os exatos
meses (6) de junho e (9) de setembro, o inicio e o
final da primeira parte original daquele que seria
o meu primeiro livro pela psicografia, propriamente
dita, “MENSAGENS DE ALÉM TÚMULO – Vol. #
1”, que foi produzido pelos Espíritos Amigos em
homenagem ao livro: “VOLTEI”, do Espírito Irmão
Jacob (Chico Xavier/FEB).

_____________
“Afora tu mesmo, ninguém te decide o
destino”.
– André Luiz (Chico Xavier)
Copyright 1999-2003: Instituto André Luiz.

_____________
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Mais uma Decodificação, dentro da
Bíblia Sagrada – Parte VII
Agora, vejamos como se comportam os Códigos
Secretos de Deus a partir de todos os elementos
editoriais & literários que encontramos dentro de “O
Novo testamento”, que foi analisado no Livro #
112, quanto dentro da “Bíblia Sagrada”, como
estamos fazendo agora, no Livro # 113, para esta
associação entre a reencarnação de Luis VIII e a
de, seu filho, Luis IX:
- 10 + 30 (# cap. & vers. de São João) + 430 (#
página de O Novo Testamento, CEI, 2010, onde
se inicia esta emblemática passagem de São João:
A IDENTIDADE DE JESUS) + 431 (# página de O
Novo Testamento, CEI, 2010, onde se encontra
esta especifica e emblemática passagem de São
João: A IDENTIDADE DE JESUS) + 432 (# página
de O Novo Testamento, CEI, 2010, onde se
conclui esta emblemática passagem de São João: A
IDENTIDADE DE JESUS, em suas notas) + 7 (ida +
volta, PAI) + 7 (ida + volta, UM) + 10 + 30 (#
cap. & vers. de São João) + 1021 (# da página
da Bíblia Sagrada, Sociedade Bíblica do Brasil,
2010-2013, onde se inicia esta emblemática
passagem de São João) + 1022 (# da página da
Bíblia Sagrada, Sociedade Bíblica do Brasil, 20102013, onde se conclui esta emblemática passagem
de São João) + 7 (ida + volta, PAI) + 7 (ida +
volta, UM) = 3444.
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Se ajeitarmos da maneira certa, teremos:
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de
São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 4 + 4 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
_______________________
E quem se lembra de como iniciamos esta nova
Apresentação # 1?
Exatamente, pelo # 4, que nos sugere: O exato
mês (4) de abril do nascimento de São Luis IX
(Vivaldo P. S. Filho), que naturalmente nos
direciona para o Capítulo IV (4), de O Evangelho
Segundo o Espiritismo, NINGUÉM PODERÁ VER
O REINO DE DEUS SE NÃO NASCER DE NOVO,
em seus itens: 24 & 25, ambos assinados por São
Luis.
Pois, finalizando o esquema-chave acima, e o
último desta Apresentação # 1, teremos:
- 3 + 4 = 7: O exato mês (7) de julho do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).

_____________
Se não conhecêssemos bem a idéia dos Espíritos
Superiores da Codificação Espírita em relação ao
acaso, poderíamos tomar este desfecho (numérico)
como uma ocorrência meramente casual:
- 3 + 7 = 10: O exato mês (7) de julho do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).

_____________
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Mais uma Decodificação, dentro da
Bíblia Sagrada – Parte VIII

Agora, vejamos como se comportam os Códigos
Secretos de Deus pelo Espiritismo a partir destes
específicos elementos literários, no que toca a
construção da narrativa original de João em relação
ao Capítulo 10 & demais versículos (1 ao 42)
como foram inspiradamente adicionados bem mais
tarde por Guttenberg, o Pai da Imprensa, como
vamos encontrar dentro de “O Novo testamento”,
que foi analisado no Livro # 112, quanto dentro da
“Bíblia Sagrada”, como estamos fazendo agora,
no Livro # 113, para esta especifica associação
astral entre a reencarnação de Luis VIII e a de,
seu filho, Luis IX...
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Primeiramente, vejamos que coisa mais curiosa:
- 10 (Capítulo): O exato dia (10) do nascimento
de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 1 + 4 + 2 (versículos) = 7: O exato mês (7) de
julho do nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São
Luis IX).

_____________
Tanto numa fonte quanto na outra, o Capítulo e
os versículos se mantém os mesmos, sem qualquer
alteração humana mais recente que pudesse lhes
ofuscar o brilho Evangélico.
Mas façamos um pouco mais:
- 10 (Capítulo) + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 +
9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18
+ 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 +
28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37
+ 38 + 39 + 40 + 41 + 42 (versículos) = 913.
Então, como poderíamos definir o quadro acima?
- 6 (# encontrado a partir da conversão do outro
emblemático # 9.)
- 1 + 3 = 4...
Quando arrumados da maneira correta, surgirão
como: O exato ano de (19)64, do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX), às 3hs – ou
15hs – da tarde, no Hospital da Sagrada Família,
em Salvador, Bahia.
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________________

“Daí em diante, esses Evangelhos começaram a ser
copiados também, mas naquele tempo não tinha aquela
divisão em capítulos e versículos. Então, o que
acontecia? Havia muita alteração: primeiro, por perder
palavras, por esquecer versículos; e o livro era muito
mal feito, à mão, copiavam, não entendiam a letra.
Depois, aquele fato de escrever sem a vogal, dava uma
confusão dos capetas. As traduções eram as mais
variadas possíveis. Finalmente, quando o descobridor
da imprensa, Guttenberg foi imprimir a Bíblia teve a
idéia de dividir o Evangelho em capítulos e versículos, e
no fim deu o título de O Velho e O Novo Testamento.
No final ele botou aquela advertência: “quem mudar
qualquer coisa disto aqui, vai para o inferno”. Para
ninguém mexer.”
“DIÁLOGOS COM HERNANI GUIMARÃES ANDRADE”,
Seção IV, SOBRE A BÍBLIA,
1ª. edição, Editora DIDIER, 2011.

________________
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Antes de fecharmos esta Decodificação, façamos
um breve parêntese, levando em consideração a
conexão que temos observado entre O Novo
Testamento, 1ª. edição, da CEI, 2010, e a edição
da Bíblia Sagrada, Tradução Brasileira,
Sociedade Bíblica do Brasil, 2010-2013, que
estamos nos aproveitando agora, colocando em
destaque outra passagem de João, dentro deste
mesmo episódio Evangélico, quando novamente
verificaremos os elementos-chaves que
absolutamente ligam a reencarnação de Luis IX
com a de seu genitor Luis VIII, ainda sob o
prisma da atual VOLTA de São Luis IX como
o médium Vivaldo P. S. Filho!!
______________

“Se, porém, realizo e não credes em mim,
crede nas obras a fim de reconhecerdes
definitivamente que o Pai {está} em mim e eu
no Pai.”
(João 10:38)
(O Novo testamento, tradução do original em grego,
Haroldo Dutra Dias, p. 431, 1ª. edição, CEI, 2010).

_____________
Por mais que racionalizemos as coisas antes de
aceitá-las de maneira apaixonada, fica evidente que
as elas são da parte de Deus, já que quanto mais a

58

Ed. e-book:
2020

Livro # 113: “Decodificando a VOLTA de São Luis IX” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

gente vai se debruçando nos fatos numéricos, com
a intenção de lhes observar um corpo universal,
aliás, como tem ocorrido de maneira sistematica e
metódica, vamos, também, verificando a narrativa
literária, que tem tudo haver com o que temos
tratado, ou vamos tratando!

Luis VIII & Vivaldo P. S. Filho.

São Luis IX & Vivaldo P. S. Filho.
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Como podemos facilmente verificar, a citação que
acabamos de trazer mais acima, está perfeitamente
associada com o quadro de Vidas Sucessivas de São
Luis IX, tenha sido ele seu pai, Luis VIII, ou mais
tarde o médium Vivaldo P. S. Filho, enfim, tudo
vemos surgindo dentro de uma passagem dos
Evangelhos que vem de encontro com o que
estamos afirmando pela Técnica da Transposição
Reencarnatória, que foram duas Almas, mas um
só Espírito, no caso de Luis VIII & Luis IX.

______________
Tanto em João 10:38, como na p. 431:
- 1 + 3 = 4: O exato mês (4) de abril do
nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São
Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).

______________
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de
São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 4 + 3 + 1 = 8: O exato mês (8) de agosto da
morte de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).

______________

______________
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Como estamos vendo, o esquema numérico se
adéqua com precisão ao seu quadro literário,
especialmente pela narrativa de São João que nos
oferece Jesus, em pessoa, mobilizando as suas
próprias forças sublimes para construir no seu
Evangelho de Luz a idéia-base que, no futuro do
Planeta, haveria de chamar a atenção dos que já
estariam ou haveriam de se interessar pelo tema da
Reencarnação, por isso que o quadro se apresenta
de maneira precisa, dentro da universalidade de
sempre!!
______________

“... mas, se as faço, embora não me creiais,
crede nas obras, para que conheçais e
compreendais que o Pai está em mim, e eu
estou no Pai.”
(João 10:38)
(BÍBLIA SAGRADA, Tradução Brasileira,
Sociedade Bíblica do Brasil, p. 1022, 2010-2013).

_____________
Que podemos deduzir da seguinte maneira:
- 1 + 3 + 8 + 1 + 2 + 2 = 17.
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
_____________
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_____________
Para que possamos avaliar a profundidade e a
abrangência Espiritual do quadro: numérico,
literário & editorial que se delineia, dentro deste
esquema numérico-chave que, certamente, seria
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impossível de ter sido forjado por mentes humanas,
visto que quando Gutenberg deu curso a sua idéia
de colocar capítulos & versículos na Bíblia, ele
sequer se dava conta, humanamente falando, sem
levamos, aqui, em consideração a sua capacidade
mental-mediúnica, que eu haveria de encarnar mais
a frente, séculos mais tarde, na Personalidade de
Vivaldo P. S. Filho, e que haveria de, por minhas
faculdades, dar curso ao que hoje estamos fazendo;
ou seja, sem qualquer condição de fraude da minha
parte..., então, vejamos a seguir:

“... mas, se as faço, embora não me creiais,
crede nas obras, para que conheçais e
compreendais que o Pai está em mim, e eu
estou no Pai.”
(João 10:38)
(BÍBLIA SAGRADA, Tradução Brasileira,
Sociedade Bíblica do Brasil, p. 1022, 2010-2013).

_____________
Que podemos deduzir da seguinte maneira:
- 10 + 38 + 1022 = 1070.
- 100x o # 10: O exato dia (10) do nascimento
de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 10x o # 7: O exato mês (7) de julho do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
_____________
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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. (O destaque é nosso).
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Da mesma maneira que, pela Doutrina Espírita,
reverenciamos a vida e a missão de Allan Kardec,
precisamos fazer o mesmo em relação a São João
Evangelista, por terem também sido um só
Espírito, vindo este grande Mensageiro da Luz, mais
tarde, encarnar na condição de Chico Xavier!!!
De minha parte, somente tenho o que agradecer
aos meus Amigos Espirituais por terem me dado a
condição física e mental para que eu pudesse,
mesmo que muito singelamente, oferecer ao nosso
leitor mais algum material acerca da Decodificação
do Espiritismo.

Vivaldo P. S. Filho
A Reencarnação de São Luis IX
Sob a Inspiração de André Luiz
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 21-23 de janeiro de 2020)
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Nota do médium: Creio, em particular para mim
mesmo, que estas impressionantes Revelações
Matemáticas, que nos recomendam a uma análise
mais profunda e detalhada da essência moral da
Doutrina, por meio de sua narrativa literária, que será
sempre a mais importante das Revelações, chegam ao
coração da gente como verdadeira chuva luminosa,
amansando o nosso espírito, por fortalecerem na gente
a certeza de Imortalidade, em especial no que se refere
à Lei da Reencarnação, que se não opera milagres de
todo na vida da gente, pois que existem muitos de nós
que mesmo tomando conhecimento dessa lei não
mudam em nada, ou em quase nada, no seu modo de
pensar e agir em relação a Deus e às demais pessoas,
certamente que nos enchem a vida com doces
esperanças de podermos, em algum momento mais a
frente, seja na Terra ou em outros Mundos Planetários,
parar para refletir em relação a nós mesmos, e com a
feliz possibilidade de refazer a nossa história.

Allan Kardec, o Codificador do Espiritismo.
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Que este trabalho de Decodificação do Espiritismo
possa-nos endereçar a atenção para a Palavra de Jesus,
esta, sim, capaz de nos retirar das sombras em que
vivemos hoje para a luz do Amor e da Paz verdadeira.

_____________
“Se, porém, realizo e não credes em mim, crede nas
obras a fim de reconhecerdes definitivamente que o Pai
{está} em mim e eu no Pai.”
(João 10:38)
(O Novo testamento, tradução do original em grego,
Haroldo Dutra Dias, p. 431, 1ª. edição, CEI, 2010).

_____________
Que Oxalá seja louvado.
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Vivaldo, em Salvador/BA, com seus cinco (5) anos, em 1969.

Vivaldo P. S. Filho (Salvador, Bahia, 10 de julho de 1964 — é um médium
espírita com 23 anos de tarefas na Seara de Jesus, e com mais de 100 livros
(e-books) já publicados (virtualmente) e inteiramente “grátis”,
na lembrança evangélica do: “DAÍ DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA
RECEBESTES.”
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus/bio
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___Apresentação # 2___

_________________
M. C. Boa noite Vivaldo, diante de tantas coisas tristes
acontecendo no mundo, que são as catástrofes naturais e o próprio
homem que não se entende... eu tenho a felicidade de poder ler
mais esse livro cheio de beleza que só me traz paz e alegria ao
espírito. – Ela faz referência ao nosso Livro # 112.
Gratidão sempre a você, a Jesus e a Espiritualidade Maior por
esta benção.
Abraços cheios de carinho.
_________________
Sinceramente, eu é quem tenho de lhe agradecer,
e muito, por tão belas e doces palavras, querida
M.!...
Os nossos livros (virtuais), que, graças a Deus,
sempre colocamos a disposição de todos de
maneira:
SEMPRE
"GRÁTIS",
em
nosso
modestíssimo Site Espírita, posso assim me
expressar, pois que essencialmente não me
pertencem, mas aos Espíritos Amigos: 'são
verdadeiras jóias luminosas que enchem o
coração da gente de amor e instrução', assim
como o

Espírito da Verdade

nos recomendou
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realizar a nossa vida no mundo, claro que, como eu
disse acima, fazendo a devida abstração da
minha condição de médium apagado deles
mesmos, desses mais de 100 livros que, também,
tem me dado grande e indescritíveis alegrias,
especialmente quando verifico que o leitor, o amado
irmão e irmã de luta planetária, tem ficado feliz com
o que temos feito!!!

Que o Bom Deus lhe abençoe e lhe conserve
neste esforço de se aperfeiçoar espiritualmente!!!
_________________
V. R. Vc é demais.
Nossa! Parabéns, amigo.
Muita Paz e muita luz...
Seja feliz...
_________________
Olá, querida Va., muito obrigado, de verdade,
pelo carinho e pela consideração ao nosso trabalho
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mediúnico, aliás, como você já deve saber, estamos
em serviço com Jesus, oferecendo alguma coisa do
que
já
possuímos
de
amor,
amizade
e
conhecimento, enfim, na migalha que já possuo
destas belas jóias da nossa vida com Deus e de
relação com as demais pessoas, nossas irmãs e
irmãos de evolução, para que juntos, o Céu e a
Terra, se mantenham no rumo da Imortalidade
Feliz!...
Que o Senhor lhe conserve, também, em paz e na
alegria!...
_________________
C. M. S. P. Boa tarde, meu querido irmão!
Sabedoria, paz, e muita caridade!
_________________
Bom dia, querida C., verdade verdadeira (risos),
temos mesmo que seguir para frente exercendo a
preciosa caridade, mesmo que, da gente mesmo,
somente tenhamos algumas gotas de amor e afeto,
carinho e respeito, visto que se, por enquanto, não
temos como realizar a Caridade Material,
multiplicando com o próximo a riqueza financeira
que o Cristo tem nos dado para que sigamos
também experimentando a fartura e a bonança, que
façamos a Caridade Moral, 'essencialmente mais
necessária para todos nós', sem distinção, como nos
recomenda O Evangelho Segundo o Espiritismo, não
é mesmo, querida irmã?!...
Que o Bom Deus lhe pague pelo carinho e pela
força de sempre!! Viu?
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_________________
E dessa maneira, minha querida leitora e meu
querido leitor, vamos procurando seguir o caminho
que nos foi traçado pelos Mais Alto, obviamente que
segundo a minha própria compreensão de vida, que
não pode ser senão pelo trabalho na Caridade, em
particular quando já estamos tomados pelo desejo
de servir ao Cristo pela ferramenta da Mediunidade,
quando a nossa responsabilidade aumenta por
estarmos lidando com algo que diz respeito ao Céu
e não apenas ao Plano Material, e que naturalmente
merece de qualquer um de nós dedicação e um
percentual de conhecimento para que venhamos a
colaborar com outras pessoas no seu crescimento
espiritual, assim como vamos fazendo em relação a
nós mesmos!!

Vivaldo P. S. Filho
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 20-23 de janeiro de 2020)

73

Ed. e-book:
2020

Livro # 113: “Decodificando a VOLTA de São Luis IX” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

Nota do médium: Notemos que as respostas que eu
envio para o nosso leitor e leitora, geralmente são sob
a Intuição dos Espíritos: Chico Xavier, Veneranda &
André Luiz, que estão mais responsáveis pela minha
atuação junto aos que nos procuram, seja para uma
mensagem de instrução, troca de amizade, ou para
algum auxilio da área da saúde física ou espiritual,
evidentemente que, segundo eles me informam, outras
Entidades da mesma Equipe da Verdade, vez por outra,
de acordo a necessidade do momento, podem também
vir e psicografar por meu intermédio mediúnico nestas
oportunidades...

O que para mim, em particular, tem sido motivo de
enorme alegria, visto que, sem a ajuda decidida e
continuada da parte dos meus zelosos Amigos e
Benfeitores Espirituais, praticamente nada eu poderia
realizar, pois são eles que me controlam e dirigem as
próprias faculdades psíquicas.
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Outra coisa que eu gostaria de deixar em forma de
solicitação ao querido leitor e leitora, é que, dentro de
suas possibilidades, procurem fazer a divulgação do
nosso trabalho mediúnico em suas redes sociais, entre
seus familiares e amigos, para que um maior número
de pessoas possam acessar (sempre GRÁTIS!!) os
meus modestos livros (virtuais) mediúnicos, assim,
claro, todos nós estaremos participando de uma linda e
saudável corrente de promoção do Espiritismo.

_____________
Uma nota que devemos fazer, é em relação à foto
que aparece na apresentação desta Apresentação #
2, quando eu tinha a idade de 5 anos, como me foi
confirmado pela minha mãezinha, que, apesar de sua
idade um pouco avançada, de 79 janeiros, tem uma
grande memória, especialmente para números (risos),
já que ainda hoje ela prefere realizar contas de ‘somar’
de cabeça do que por meio de alguma calculadora,
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quando posso assegurar ao amigo leitor que, por esta
época, eu já tinha um certo pendor para as coisas
transcendentais, ou seja, uma certa curiosidade
para as ocorrências do sobrenatural, inclusive eu
ficava fascinado quando ouvia meu pai ou minha mãe
contar certas ocorrências que haviam acontecido com
eles ou às quais eles haviam tomado conhecimento por
terceiros; eu assistia aos filmes de terror com certa
apreensão, mas cheio de curiosidade, naquela inocente
curiosidade das crianças dos anos de 1960 & 1970, mas
posso garantir que outra coisa que me intrigava, já
naqueles momentos iniciais de minha atual existência
humana, era o fato de eu praticamente me observar
como que num sonho diário, sem qualquer interesse
para as ocorrências do mundo real, por assim dizer; eu
adorava ficar fantasiando a minha vida, me imaginando
na condição dos grandes heróis das novelas, dos filmes
e seriados que eu assistia pela TV ainda em preto e
branco...
Hoje eu sei, que se não fosse dessa maneira, se de
certa forma eu não tivesse vivido o meu sonho todo
particular, eu não teria conseguido realizar a obra que
tenho realizado pela mediunidade. – Atualmente com
mais de 100 livros (e-books) virtuais, e praticamente
em completa solidão, sem qualquer ajuda na produção
deles, visto que tanto eu psicografo como faço a
revisão gramatical, mesmo que muito precária (risos),
e ainda procuro fazer o melhor ao meu alcance na sua
produção visual, a não ser pela ajuda de um ou dois
queridos irmãos espíritas que generosamente me
ajudaram na conversão de alguns dos meus arquivos
originais em Word para PDF ou JPG, quando um destes
dois me deu a deixa para que eu pudesse, por mim
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mesmo, aperfeiçoar o meu conceito de capas, o que foi,
segundo se diz: “uma verdadeira mão na roda” (risos);
ainda assim, amados, posso lhes assegurar que me
reconheço muito incapaz de fazer algo verdadeiramente
à altura dos meus Benfeitores e Amigos Espirituais,
quanto ao gosto do querido leitor, que merecem o
melhor da gente!
Mas, como tenho dito, tenho procurado fazer o meu
melhor, e dentro das minhas humildes possibilidades,
vou seguindo adiante, esperando agradar a Deus, aos
Bons Espíritos, e aos que já se interessam pelo que
temos apresentado mediunicamente.
Fiquemos todos na Paz de Jesus.
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Santa Isabel da Hungria
1207 - 1231

Santa Isabel de Aragão
1271 - 1336

Isabel de Portugal
1397 - 1471
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Se

hoje já possuímos uma gota de fé no que

disse Allan Kardec, na condição de espíritas como
nos apresentamos, na Terra ou no Mais Além, que
procuremos exemplificar esta benção em todos os
momentos de nossa existência, procurando realizar
a caridade onde estejamos, porque se o Codificador
Amado nos deu a luz da sabedoria, pelos seus
ensinos sobre a Imortalidade, ele também não
deixou de nos alertar que sem amor em nossas
relações com o nosso irmão e irmã de caminhada,
será mais provável que voltemos ao ponto de
partida da nossa evolução, na triste condição de
feras inteligentes, assim como as vemos
transitando pelos Umbrais da Terra, ou em Planetas
mais atrasados moralmente, sem sentimento algum
que possa nos endereçar aos verdadeiros Mundos
de Felicidade.
“Somos todos irmãos, vivemos em
amor, quando devemos reconhecer que
em tudo e em todos, independentemente
raça, classe social ou nacionalidade
estejamos transitando no momento.”

busca de
Deus está
da crença,
pela qual

Continuemos trabalhando pela felicidade de todos.
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de janeiro de 2020)
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Nota do médium: Depois de Chico Xavier (Allan
Kardec), Veneranda (Isabel de Aragão) é o nosso mais
graduado Guia Espiritual.
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PRIMEIRA PARTE

As Mensagens dos

__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico
Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela
querida médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo)
do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário.

Trazendo

do Plano Espiritual, de onde na sua
generalidade eles residem e trabalham, da referida
9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica
obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André
Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de
Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora
IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
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A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis
Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera,
numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho,
que nasceu e reside atualmente na Cidade de São
Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os
Santos), Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do projeto em andamento estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês
(9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso
pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro
livro (e-book) pela psicografia: “MENSAGENS DE
ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a
Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa
Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de
sua lavra psicográfica, e que foi produzido em
homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob
(Chico Xavier/FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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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
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___Capítulo # 1___

A Excelência do Socorro!

Toda vez que eu estou prestes a vir ao encontro
de Vivaldo para podemos enviar alguma mensagem
de conforto e auxilio aos irmãos e irmãs que se
encontram sediados no Plano Material, podem crer,
que fico bastante ansioso, não somente pelo
caráter sentimental que a sua alma exerce sobre
o meu próprio Espírito, na condição de um Ser do
Além, afinal, não podemos nos esquecer de que,
aqui, nós todos estamos lidando com um Espírito
que traz, em si mesmo, uma imensa bagagem de
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realizações no campo da Ciência, da Filosofia e da
Religião, mas porque, toda vez que precisamos
entrar em contato mais próximo com ele, um cem
número de Entidades desencarnadas como que
começam a fazer-nos um cerco, nem sempre
amistoso, em torno de nós dois e de seu ambiente
domestico, não apenas com a intenção de nos
interditar a tarefa, pois que muitas estão afinadas
com outros Agentes espirituais de profunda baixeza
moral, mas, em especial, pelo motivo de tentarem
de algum modo se beneficiar com as suas-nossas
emanações fluídico-mediúnicas, na maioria das
vezes esquecidas, ou pouco atentas, ao assunto
moral que estamos tratando por intermédio dele
mesmo, o que nos faz recordar da imensa
quantidade de pessoas, já reencarnadas, que ao se
dirigirem para determinados Centros Espíritas, no
Brasil ou no exterior, sequer se dão conta de que a
Mensagem de Amor e Paz do Cristo é que vai lhes
dar as condições para modificarem o seu tônus
energético-magnético, acabando por fazerem de
seus pedidos, na agremiação espírita que mais lhes
agrada a índole e o caráter, uma corrente de
petições sem qualquer propósito, embora
estejam carregando variadas provações físicas e/ou
mentais!...
Entretanto, como temos observado, os Espíritos
que se aproximam de nossa presença, junto a São
Luis reencarnado, de uma maneira mais ou menos
acertada, pressentem que alguma coisa de especial
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está por acontecer, o que acaba lhes dando uma
certeza intima de que “todas” as suas aflições
haverão de passar, ou pelo menos muitas delas,
já que nunca é recomendável acabarmos com todas
as dificuldades dos nossos pupilos reencarnados ou
desencarnados, caso deixem mais de lado as suas
necessidades materiais, mesmo astrais, e busquem
urgentemente pela elevação moral de seus próprios
pendores espirituais.

“Temos afirmado que Elvis foi a reencarnação do Rei
Daví (bíblico).” – Vivaldo P. S. Filho.

Claro, que não queremos e nem tão pouco
podemos invalidar o justo desejo, de qualquer ser
encarnado ou desencarnado, de receber a graça de
uma cura, seja ela física ou espiritual, mas que
fique claro para qualquer um de nós, que estamos
em trabalho permanente pela nossa Evolução para
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Deus, que o essencial em qualquer tratamento,
seja ele realizado pelos Espíritos ou pelos médicos e
demais especialistas da Terra, será a nossa vitória
sobre as nossas próprias inferioridades.
Em relação a este assunto, a da Assistência que
ocorrer durante os trabalhos de psicografia, por
exemplo, onde quer que se encontrem os Espíritos e
os seus parceiros-médiuns, podemos recordar de
determinados momentos em que os Espíritos sem
corpo material chegam a colocar recipientes com
água fluídico-física para que, durante as preces
proferidas pelo querido Vivaldo (São Luis IX), ou
durante o seu Culto Doméstico no Lar, possam
ser espontaneamente magnetizadas pelo carinho de
seu amor ao Senhor da Vida, o que tem me deixado
profundamente sensibilizado, ao verificarmos que se
existem Espíritos que fazem de suas vidas um
exemplo de fé e esperança para os que estão
sofrendo, na Terra ou no Mais Além, também, não
são raras as criaturas terrenas que, mesmo na
tortura moral e material que sentem e vivenciam,
conseguem transformar as suas doces orações em
fonte inesgotável de saúde e paz para muitos!
Vigiemos e oremos, como nos recomendou o
Amigo Jesus, que o Senhor haverá de agir por nós,
e por intermédio de nós.

Elvis Presley
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 22 de janeiro de 2020)
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Nota do médium: Indo um pouco na contramão do
que o querido Elvis acaba de nos lecionar, é o fato de,
em algumas oportunidades, eu ter podido perceber a
presença astral de Entidades mais ou menos evoluídas,
várias delas atuando na área da Medicina Espiritual,
que ao invés de irradiarem fluidos curativos, por assim
dizer, emanam de si mesmas determinadas substâncias
químico-astrais que fazem com que nós, reencarnados,
de pessoas saudáveis fisicamente passemos a nos
tornar criaturas enfermas, até a beira da morte carnal,
embora a intenção seja sempre a de nos fazer o bem
(risos)...

Para quem gosta se sempre questionar sem antes
parar um pouco para meditar no que temos dito, sem
fazer uma conexão do que estamos tratando com a
obra de Kardec e a de Chico Xavier, por exemplo, isto
eu falo pelo fato de termos na Doutrina Espírita muita
gente despreparada que, sem qualquer estudo mais
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abrangente sobre a relação dos Espíritos Benfeitores
com a nossa vida humana, tomam-se de uma sabedoria
que não existe neles para discutirem determinados
assuntos da Vida Espiritual, que, verdadeiramente, não
dominam, sequer sabem dos contornos mais ou menos
superficiais, então, como eu ia falando, basta que nos
lembremos que, às portas de Damasco, ao se defrontar
com o Senhor em pessoa, Saulo de Tarso passou a
experimentar a dor e o sofrimento da cegueira física;
ou seja, as irradiações sublimes – que são físicas e
astrais! – do Messias de Nazaré formaram o clichê
mental e material no futuro convertido para que viesse
a perder a própria visão.
Desculpem-me pela pretensão em chamar a atenção
‘dos que falam pelos cotovelos’ (risos), sem saberem ao
certo do que estão falando, mas, às vezes, é preciso
que façamos o nosso despretensioso alerta no desejo
de que todos, incluindo nós mesmos, possam se
manter de prontidão contra as idéias preconcebidas,
pelo menos sem que antes a gente observe e estude
atentamente sobre os temas que estamos nos
defrontando, nem sempre pela primeira vez, afinal, do
nosso Mundo Psíquico quase nada ainda sabemos,
podemos crer que ainda se trata de um vasto campo a
ser investigado e desvendado.
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Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson; Los Angeles, 1 de junho de 1926 —
Brentwood, 4 de agosto de 1962[1]) foi uma atriz, modelo e cantora norte-americana. Estrela de
cinema de Hollywood, é um dos maiores símbolos sexuais do século XX, imortalizada pelos
cabelos loiros e as suas formas voluptuosas.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilyn_Monroe
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___Capítulo # 2___

Sexualidade x Espiritualidade

Sinceramente, eu gostaria muito de saber quem
foi a figura que inventou que para que qualquer
pessoa pudesse se iluminar teria, essencialmente,
de passar pela provação do celibato!...
Não estou querendo dizer que em determinadas
circunstâncias,
levando
em consideração
as
condições materiais e mesmo morais, não devamos
levar em consideração a oportunidade, mesmo que
muito dolorosa, de esquecermos o sexo, claro que
por pouco espaço de tempo, até que, finalmente, a
vida possa nos proporcionar a felicidade de poder
vivenciar o grande desejo de qualquer alma
humana, que é o de se realizar sentimentalmente
pelo sexo bem sentido e bem vivenciado. – Não
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fiquem imaginando que os Espíritos têm algum tipo
de pudor em relação ao ato sexual em si mesmo,
não, não, não, embora estejamos sempre nos
policiando em relação ao melhor modo de sentirmos
e darmos prazer, sem aquelas esquisitices tão ao
gosto dos que não sabem ou não desejam se
relacionar de maneira que não venha a envergonhar
os Seres de Luz, que geralmente nos acolhem os
desejos por meio de suas vibrações amantíssimas
para que, quando no jogo da sedução e do ato
sexual, possamos experimentar o êxtase no seu
mais delicioso ápice!...

Alguns, vão nos questionar:
- Jesus não casou e nem teve mulher.
Para estes, eu recomendaria o estudo do nosso
Livro # 1, da mesma maneira que faço votos que
se direcionem para o nosso Livro # 4 – estes
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livros, assim como os demais da lavra mediúnica de
Vivaldo, foram forjados Em Equipe!
E outros, certamente que darão o seu veredicto:
- O Chico Xavier jamais teve uma única namorada
que pudesse lhe retirar da amargura da solidão
humana; que pensar sobre isso?
E a nossa simplória resposta será: Alguém terá
tido a capacidade clarividente de lhe devassar o
próprio mundo oculto, sentimental e perispiritual?

Será que um assunto tão empolgante quanto este
merece de nossa parte tanta apreensão, ou será
que precisamos travar este diálogo franco e
saudável com vocês, meus amados irmãos e irmãs
de vida material, para que todos nós passemos a
consagrar à nossa vida emotiva e sentimental um
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pouco mais de sabedoria, já que para que nos
tornemos criaturas, verdadeiramente, ilimitadas,
livres de todas as algemas do preconceito, e
naturalmente que da leviandade, precisaremos,
também, de estarmos plenamente conscientes de
que somos responsáveis pelo nosso próprio destino,
como sabiamente já nos orientou o Espírito André
Luiz, pelo Chico?!...
A situação da maioria dos encarnados, espíritas,
pelo que temos observado durante alguns dos
nossos passeios astrais, é de doer, pois ao invés de
se declararem amantes do prazer e do sexo,
preferem passar para as demais pessoas a idéia de
que são Espíritos tão evoluídos que, sequer, tem
tempo para pensar em sexo, por exemplo, e ai, bem
neste ponto, é que se iniciam as obsessões, por
falta de honestidade para consigo mesmas quanto
para com as demais pessoas, encarnadas e
desencarnadas, que ficam a lhes imaginar como
verdadeiras santidades, imunes aos “vexames do
corpo”, crendo-os Personalidades capazes de alçar
vôos maravilhosos pelos Mundos Perfeitos, como
se fosse possível não haver sexo entre os Anjos!...
Evidentemente, que não estou aqui para dar
lições de moral em quem quer que seja, pois me
falta capacidade íntima para realizar tal aventura
dentro do coração dos meus irmãos e irmãs, mas,
se posso dizer-lhes alguma coisa, de alma a alma,
eu lhes dou a sugestão de amar, amar muito, para
que todos os seus pecados sejam encobertos!!!

Marilyn Monroe (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 22 de janeiro de 2020)
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Nota do médium: Para mim, em especial, foi uma
grande surpresa esta mensagem de Marilyn, que,
como temos dito, já se encontra reencarnada no Brasil,
e transitando pela faixa de experiência religiosa do
Catolicismo, sem que isto queira representar alguma
desconfiança dela em relação ao Espiritismo, pelo
menos, pelo que eu pude lhe perceber, em relação a
mim mesmo na condição de médium, ela tem grande
respeito e consideração pelas coisas que envolvem a
Espiritualidade, embora o seu honesto pendor para a
Igreja de Roma; como já fazem alguns anos que não
tenho contato com ela, estou sem saber como ela anda
hoje em dia, visto que eu já havia lhe revelado a
condição dela ser a atual reencarnação de Marilyn
Monroe.

Certa vez eu li em um dos livros do conceituado
médium Rafael A. Ranieri, atualmente desencarnado,
que nós, os encarnados, haveríamos de cair sob o peso
da obsessão mais por conta do sexo, mal praticado e
mal vivenciado em seu aspecto emotivo...
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Então, procurando dar um tom mais ameno ao que
este grande irmão de Espiritismo já nos lecionou e,
diga-se de passagem, de maneira providencial e
acertada, visto que hoje em dia ninguém se entende
mais com ninguém, enquanto casais se desencontram
emotivamente por não compreenderem a profundidade
de uma relação afetiva, em seu aspecto transcendental,
vou me atrever a dizer: Os seres encarnados haverão
de se iluminar por conta do sexo, quando aprenderem a
colocar, como principal meta de sua vida sexual, o
sentimento puro e verdadeiro pelo seu parceiro ou
parceira, isto, sem obstrução a necessidade de que
todos temos de primeiro conhecer para depois, sim,
nos entregarmos de alma aberta e franca.
Que Jesus abençoe a nossa Marilyn.
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Diahann Carroll (Bronx, 17 de julho de 1935 - Los Angeles, 27 de Setembro de 2019) foi
uma atriz e cantora estado-unidense. Em sua carreira nos palcos, cinema e televisão, Carroll já
foi indicada para um Óscar, venceu um Globo de Ouro e um Tony, tornando-se uma das
atrizes afro-americanas mais aclamadas da crítica e do público.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diahann_Carroll
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___Capítulo # 3___

Pensando na Vida

Eu

sei que tenho pouco tempo de experiência

neste Outro Lado, mas, por mais que seja insipiente
a minha estadia, claro que, contando apenas com
esta nova existência, posso lhes garantir que as
novidades são imensas, vamos tendo surpresa após
surpresa, especialmente quando as novidades têm
haver com as tecnologias que são utilizadas em
clinicas e hospitais que se dedicam, com maior
particularidade, aos que chegam da existência
planetária, a que está relacionada ao Plano Material,
porque existem outras Esferas que me pareceram
outros mundos dentro de outros mundos, cada um
servindo de Morada Espiritual para que os Espíritos
possam dar prosseguimento ao seu objetivo maior,
ou o que deveria ser a sua atenção mais objetiva,
que é o de permanentemente se aperfeiçoar como
criaturas Essencialmente Sentimentais, por onde
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possam se adequar à grande Lei de Amor, Justiça e
Caridade!...
- Se temos amor dentro do próprio coração,
praticaremos a caridade em sua expressão mais
correta, não apenas dando das nossas sobras, mas
oferecendo, aos que mais necessitam de nossa
ajuda, algo no nosso necessário.
- Enquanto que, para sermos justos, nada mais
precisamos do que uma consciência mais ou menos
equilibrada, que nos retire da louca sensação de
apego e nos transporte para a realidade de que
somos todos irmãos, uns mais ou menos
necessitando da ajuda dos demais, até porque o
Cristo já nos disse: “Minha mãe e meus irmãos
são estes que ouvem e praticam a palavra de
Deus.” (Lucas 8:21).
Então, quanto ao meu contato mais estreito com
estas especialíssimas tecnologias do Plano Espiritual
onde fui acolhida pela bondade de amigos e
familiares que chegaram aqui antes de mim, podem
até ser muito atraentes ao meu aguçado modo de
observar e refletir sobre o mundo intimo das demais
pessoas, mas, em relação a mim mesma, acho que
será bem melhor, para mim, se eu aquietar a minha
ansiedade, e tratar de trabalhar..., quem sabe, para
que no futuro eu tenha a capacidade de me
aventurar no campo muito complexo de minha
própria personalidade. – Risos.

Diahann Carroll
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de janeiro de 2020)
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Nota do médium: Ela, já se encontra vivendo na
9ª. Esfera Espiritual da Terra, tratando de procurar
determinadas pessoas, que, quando se encontrava
reencarnada, havia tido algum conflito de interesses,
sejam estes materiais ou sentimentais. - Podemos
deduzir que ela atualmente não tem interesse em saber
sobre as suas Vidas Passadas, preferindo deixar isso
para depois, e pegar agora no batente, procurando
trabalhar para fazer a caridade, se melhorando
intimamente pelo exercício do bem maior, embora ela
tenha plena consciência de que, em algum momento,
precisará de 'se defrontar consigo mesma', para
compreender melhor o seu atual estágio evolutivo.

Uma coisa que ela deixou claro para mim, foi o fato de
ela se encontrar bem disposta física e mentalmente,
bastante rejuvenescida, fazendo-me verificar que ela
se encontra num momento muito feliz e agradável de
sua atual existência como Espírito Imortal, já que a sua
acentuada necessidade de evoluir lhe coloca numa
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situação de relativo conforto, pelo menos em relação
aos Seres mais ou menos bem ajustados da Terra, e
assim ela pode escolher o caminho que ela mesma
mais se interesse para trilhar, embora ela ainda
mantenha um vinculo emotivo e sentimental muito
próximo com pessoas que ela deixou para trás na sua
última existência planetária; segundo ainda ela, a sua
preferência no momento é a de aguardar um pouco
mais para ver como deverá ocorrer a desencarnação de
outros amigos e familiares que são muito estimados por
ela, até que todos possam se reunir novamente e, a
partir daí, programarem uma viagem juntos para
outras paragens do Universo.
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David Bruce Cassidy (Nova Iorque, 12 de abril de 1950 – Fort Lauderdale, 21 de
novembro de 2017) foi um cantor estadunidense. Também foi ator, compositor e guitarrista.
Ele é mais conhecido pelo seu papel de Keith Partridge, da série de
TV The Partridge Family (1970-1974).

https://pt.wikipedia.org/wiki/David_Cassidy
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___Capítulo # 4___

Estudando a mim mesmo!

A minha situação foi um pouco diferente da que
passou a querida Diahann, já que a minha índole
um pouco inquieta me levou logo a propor para os
amigos que aqui eu encontrei, e reencontrei, uma
série de estudos acerca da minha última existência
sobre a face da Terra, não porque eu estaria com
vontade de me ver e ouvir diante de pessoas que
eu, por bondade de Deus, e de alguma maneira, eu
havia ajudado e servido com o pouco do que eu
possuía materialmente, como se eu estivesse a caça
de alguma presa moral que, de alguma sorte,
pudesse me beneficiar com o seu testemunho a
meu favor!...
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Não, não foi por causa disso, mas porque eu me
encontro demasiadamente necessitado de conhecer
alguma coisa a mais do que não fiz de bom e de
bem, se é que eu não já soubesse das minhas
vacilações durante a última estadia no Plano
Material (risos); como se todo o meu ser estivesse
necessitando urgentemente de uma varredura em
toda a sua intimidade, para que, de uma maneira
quase maravilhosa, mágica, eu tivesse condições de
me favorecer com a felicidade de me encontrar
comigo mesmo, pelo menos com as minhas próprias
mancadas espirituais!...
Pois bem, uma vez eu tendo me acudido pela
generosidade dos que estão aqui há mais tempo, fui
levado a uma Cabine muito confortável, que, para
ser sincero, não me dava conta se me encontrava
por dentro ou por fora dela, já que a sua estrutura
dimensional me passava a impressão de que eu me
encontrava livre de qualquer materialidade –
embora, aqui, eu também me encontre na condição
de uma pessoa tão comum como qualquer outra
que viva no Plano Material! –, sem os contornos
físicos da realidade cartesiana; quando passei a me
defrontar com a vida humana por meio de uma
realidade sem comparação, que me deixou com
uma sensação de inutilidade, por eu ter realizado
bem menos do que eu deveria.

David Cassidy
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de janeiro de 2020)
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Nota do médium: Este querido Mensageiro de
Luz, segundo eu posso perceber pela minha faculdade,
se encontra com uma condição física-astral bastante
elevada, se mantendo cada vez mais belo e atraente
magneticamente, o que lhe possibilita fazer muitas
visitas no Plano Material com a intenção de ajudar as
pessoas reencarnadas a se curarem de determinadas
doenças, geralmente deixando nos ambientes onde se
encontram um leve e agradável perfume de jasmim.
Que Jesus o abençoe e o proteja.
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Rita Hayworth (nascida Margarita Carmen Cansino; Nova Iorque, 17 de outubro de 1918 — Nova
Iorque, 14 de maio de 1987) foi uma atriz e dançarina estadunidense. Ela alcançou fama na década
de 1940 como uma das principais estrelas da época, aparecendo em 61 filmes ao longo de 37 anos.
A imprensa cunhou o termo "A Deusa do Amor", para descrever Hayworth, depois dela tornar-se o
ídolo mais glamuroso do cinema da década de 1940.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rita_Hayworth
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___Capítulo # 5___

Estudando e Aprendendo,
Amando e Servindo!

Em sua nova mensagem, que nos tocou fundo a
alma, o querido David nos deu um grande material
para a reflexão, especialmente por estar nos
fazendo ver como a gente, de uma maneira geral,
mesmo na condição de desencarnados – lembrando,
que, neste Outro Lado da Vida, existem muitas
pessoas, que são Espíritos mais ou menos
avançados em moral e em ciência, também se
encontram estudando e aprendendo! –, perde muito
tempo de nossa existência, humana ou espiritual,
com coisas que não merecem tanto de nosso
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precioso tempo, nos lamentando demasiadamente
por fatos e coisas, e até com determinadas pessoas
(Mateus 10:5-7), que realmente não merecem de
nossa parte um só minuto da nossa atenção,
quando, na verdade, existem muitas coisas que
podemos fazer e que possam nos elevar o Espírito,
seja em caráter de trabalho, estudo e caridade,
levando em consideração que o Plano Material e
Espiritual estão precisando urgentemente de nosso
precioso tempo nestas coisas.

Por mais que a gente preze por um bom papo
numa roda de familiares e amigos, e é natural que
seja assim, não podemos perder de vista que toda e
qualquer conversação frívola, sem qualquer vinculo
com a nossa real necessidade de amar e servir,
certamente que será motivo para que, numa outra
oportunidade, venhamos a tropeçar na própria
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sombra por não termos tomado a devida cautela no
trato com a própria existência, que parece estar nos
chamado insistentemente à própria realidade
transcendental, se não de todo, com certeza em
boa parte, porque não existe criatura alguma na
Terra, ou no Mais Além, que não tenha uma
sentinela intima que lhe recomende: Estudo,
Trabalho, Amor e Serviço de maneira constante,
como a nos reclamar a própria atenção para o
futuro que nos aguarda..., que poderá ser feliz ou
infeliz segundo tenhamos ou não lhe dado a devida
atenção e importância.
Não se aflijam com o que temos recomendado a
vocês do Plano Material, já que, por aqui, também
temos momentos de lazer e descontração, quando
podemos realizar passeios agradáveis na companhia
do namorado, do noivo, do esposo, de parentes e
familiares ou de amigos, porém, não existe meio
mais agradável de oferecer bem estar ao nosso
próprio Espírito, quanto ao de outras pessoas, que
são seja por meio de uma ação equilibrada e por
conta de um desprendimento do que é destituído de
moral elevada.
A Arte e a Cultura do Plano Maior não têm nada
haver com o tipo de aventura a qual os irmãos
terrenos estão acostumados a se embrenhar, sim,
porque mais se parecem com “inocentes” presas
caindo nas ciladas das feras assassinas de um
mundo (praticamente!) de ninguém.

Rita Hayworth
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de janeiro de 2020)
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Nota do médium: Nesta época quando se aproxima
as festas de carnaval, recomendamos ao nosso leitor a
excelente obra de André Luiz, pelo médium Waldo
Vieira: “CONDUTA ESPÍRITA” (Editora FEB), aliás, o
alerta que podemos deixar ao nosso leitor, além dessa
mensagem que acabamos de psicografar da querida
Rita, é a de que: “Todo cuidado será pouco.”

De minha parte, somente tenho o que lhe agradecer,
pois, desde que começou a psicografar por meu
intermédio, tem me proporcionado a enorme alegria de
lhe ver e ouvir falar sobre Ciência, Filosofia e Religião,
deixando evidenciado, mesmo não sendo essa a sua
intenção, a sua condição de Espírito Elevado.
Muito obrigado, querida Amiga.
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FIM DA PRIMEIRA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito
Com

André Luiz
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SEGUNDA PARTE

André Luiz Fala sobre
Os Códigos de Deus no

__________

Esta impressionante obra, pelas mediunidades de Heigorina Cunha & Chico
Xavier, surpreende-nos pela riqueza de detalhes fotográficos (desenhados pela
querida médium mineira, que fora sobrinha do grande Eurípedes Barsanulfo)
do Espaço Geográfico Espiritual do nosso orbe planetário.

Trazendo

do Plano Espiritual, de onde na sua
generalidade eles residem e trabalham, da referida
9ª. Esfera Espiritual da Terra: Arte em geral ou
Cultura e Ciência (como revelado pela magnífica
obra: “CIDADE NO ALÉM”, pelos Espíritos André
Luiz/Lucius, e pelas consagradas mediunidades de
Heigorina Cunha/Francisco Cândido Xavier, Editora
IDE, Araras/SP, com 1ª. Edição: 1983).
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A Cidade Espiritual São Salvador, dos Níveis
Superiores da Terra, está localizada na 9ª. Esfera,
numa perfeita sinergia com o trabalho mediúnico
apresentado pelo nosso irmão Vivaldo P. S. Filho,
que nasceu e reside atualmente na Cidade de São
Salvador terrena, no Estado da Bahia (de Todos os
Santos), Brasil, já que o projeto das belas
Revelações Espirituais em torno de algumas de
suas Vidas Sucessivas, e de outras pessoas do seu
conhecimento, ou não, por força da natureza
transcendental do projeto em andamento estar
alinhado ao número nove (9), referente ao mês
(9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso
pupilo mediúnico concluiu, a rigor, o seu primeiro
livro (e-book) pela psicografia: “MENSAGENS DE
ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos Diversos, com a
Coordenação Espiritual de Elvis Presley & Santa
Clara de Assis, já debatido em obras anteriores de
sua lavra psicográfica, e que foi produzido em
homenagem ao livro “VOLTEI”, pelo Irmão Jacob
(Chico Xavier/FEB).

Texto extraído da obra “LUZ A FRENTE”, assinado pelos Espíritos
André Luiz & Hernani G. Andrade: Voltando a ser atualizado
pelo Espírito Santa Brígida da Suécia.
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Carlos Justiniano Ribeiro Chagas (Oliveira, 9 de julho de 1879 – Rio de
Janeiro, 8 de novembro de 1934) foi
um biólogo, médico sanitarista, cientista e bacteriologista brasileiro, que
trabalhou como clínico e pesquisador.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Chagas
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___Capítulo # 6___

A grande Médium de Allan Kardec:
Senhora W. Krell, e a sua
ligação (matemática) com a
futura VOLTA de São Luis IX
_____________
Não podemos dizer com franqueza que este
trabalho não tem o laço celestial que o liga ao
coração magnânimo de Nosso Senhor Jesus!... Até
mesmo, por uma questão de consciência, para
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deixar o querido leitor mais tranqüilo em relação ao
que vamos tratando, sim, porque existem aqueles
que mesmo vendo não conseguem ver, e mesmo
ouvindo não conseguem ainda ouvir, pelo menos da
maneira ideal, e por esta razão que vamos tratando
o amigo planetário como se fosse um estudante em
comecinho de sua caminhada educativa, para que
não lhe falte o apoio decidido da parte dos Amigos
Espirituais, que além de prezar pela forma, dá mais
importância ao conteúdo do que estamos tratando,
aliás, a essência do que vamos oferecendo a cada
nova Decodificação está em perfeita sintonia com
o Evangelho de Jesus, visto que, se nos deparamos
com números e pequenas equações, também tem
sido uma constante o quadro precioso da Boa Nova,
que nos orienta o Espírito para uma reflexão mais
profunda e adequada a respeito da nossa realidade
espiritual, onde temos a Reencarnação a nos
convidar para realizações educativas cada vez mais
adequadas em relação ao nosso modo de viver, agir
e sentir!...
_____________

A Matemática de Deus e a sua Essência Espírita.
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_____________

Uma obra que também traz os Sinais &
Códigos Secretos de Deus
pela Doutrina Espírita. – Parte I

Coragem! Coragem!
Mensagem: 107, à página 301.
Primeiramente, vejamos que coisa mais curiosa:
- 10x o # 10: O exato dia (10) do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).

_____________
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Temos mais:
- 3 + 1 = 4: O exato mês (4) de abril do
nascimento de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 1 + 7 (do # 107) = 8: O exato mês (8) de
agosto da morte de São Luis IX (Vivaldo P. S.
Filho).

_____________

Estamos tratando de Decodificar o Espiritismo,
à Luz de Allan Kardec & Chico Xavier!!

_____________

118

Ed. e-book:
2020

Livro # 113: “Decodificando a VOLTA de São Luis IX” – A. Luiz/Vivaldo P. S. Filho

Uma obra que também traz os Sinais &
Códigos Secretos de Deus
pela Doutrina Espírita. – Parte II

- Palavra-chave: venho, que naturalmente está
nos sugerindo a vinda como a volta de alguma
pessoa, que se solidariza com a VOLTA de São
Luis IX, que numa contagem progressiva, de ida,
ela cai sobre a palavra de # 85.
- Palavra-chave: venho, que naturalmente está
nos sugerindo a vinda como a volta de alguma
pessoa, que se solidariza com a VOLTA de São
Luis IX, que numa contagem regressiva, de
volta, ela cai sobre a palavra de # 47.
Que podemos deduzir da seguinte maneira:
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# 85 & # 47.
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de
São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São
Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).

_____________
Enquanto, que:
- 8 + 5 + 4 = 17.
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo
P. S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).

_____________
- 7 (o # final): Repetindo o mês (7) de julho do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).

_____________
Para um serviço mais completo, seria importante
que o interessado faça uma investigação mais
completa neste precioso Capítulo # 107, quando
serão encontrados outros elementos-chaves que
fortalecerão ainda mais a nossa proposta de estudo
pela Decodificação do Espiritismo.

André Luiz
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de janeiro de 2020)
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Nota do médium: Olha, pessoal, para ser honesto
com o leitor, assim que eu acabei de concluir o trabalho
acima, fiquei bastante desassossegado comigo mesmo,
não pelo trabalho de André Luiz, porque até aqui já deu
para observarmos que as coisas da Matemática Divina
se apresentaram de conformidade com o que temos
tratado sobre a atual VOLTA de Luis IX de França,
porém eu não fiquei satisfeito com a minha parte,
quando na condição de médium dele, creio, eu poderia
fazer alguma coisa a mais, entretanto, eu sei que André
respeita a minha condição humana, e por esta razão ele
preferiu parar por ai, para me dar um fôlego mental e
físico e também para que eu publicasse em nosso Site
Espírita, o quanto antes, o material (Livro # 113) até
aqui produzido por ele, pelos demais Espíritos Amigos e
naturalmente que por mim mesmo, já que o médium
que, assim como eu, trabalha de maneira solitária,
deve se precaver dos contratempos da vida, que podem
de alguma maneira interditar a obra inteira, caso não
tomemos os cuidados necessários.

A obra que utilizamos trata-se da 2ª.edição, Tradução de
Maria Lucia Alcantara de Carvalho, Editora CELD,
de novembro de 2010.
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Mas, curioso que sou, fui tentar procurar na obra em
questão o que André poderia ter guardado para
qualquer um de nós que viesse a dar prosseguimento
ao que acabamos de vê-lo realizar, quando cheguei a
seguinte descoberta:
- 107 (Capítulo) + 301 (página inicial) + 302 (página
final) = 710.

______________
Uma vez tendo tomado um fôlego, de ontem para
hoje, dia 25/01/2020, eu fiquei matutando comigo
mesmo imaginando se eu deveria voltar a fazer mais
alguma coisa que pudesse ser acrescentada ao esforço
de André no dia de ontem, 24/01/2020, haja vista que
o resultado que encontrei e passei para o leitor (710),
parece que está a nos evocar um pouco mais de
Coragem! Coragem!, assim como nos recomenda a
própria mensagem assinada por Lacordaire, neste seu
Capitulo # 107, então, vejamos o que podemos
deduzir a partir deste elemento e que possa indicar
uma exata conexão com o que temos apresentado:
- 107 (Capítulo) + 301 (página inicial) + 302 (página
final) = 710.
Que nos sugere o seguinte:
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
- 100x o # 7: O exato mês (7) de julho do
nascimento de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).

______________
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Agora, avancemos mais um pouco, somente que por
um outro modo de observação das palavras-chaves:
- Palavra-chave: venho, que naturalmente está nos
sugerindo a vinda como a volta de alguma pessoa,
que se solidariza com a VOLTA de São Luis IX, levada
em consideração por uma contagem progressiva, de
ida, desde o começo do texto (p.301), somente o texto
de Lacordaire, ela cai sobre a palavra de # 85.
- Palavra-chave: venho, que naturalmente está nos
sugerindo a vinda como a volta de alguma pessoa,
que se solidariza com a VOLTA de São Luis IX, levada
em consideração por uma contagem regressiva, de
volta, desde o final do texto (p.302) para o seu
começo (p.301), somente o texto de Lacordaire, ela cai
sobre a palavra de # 229.
Que facilmente poderemos, pelo menos, deduzir da
seguinte maneira:
- 85 + 229 = 314.
- 3 + 1 = 4: O exato mês (4) de abril do nascimento
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 4 + 1 + 3 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).

_____________
- Se levarmos em consideração apenas os # 1 & 3
(314): teremos o exato século XIII (13) de São Luis
de França, que foi o Codificador Espiritual da Doutrina
dos Espíritos, enquanto que Kardec exerceu a função
abençoada de Codificador Encarnado da Doutrina dos
Espíritos!!!

______________
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Avancemos mais, por um outro modo de observação,
pela segunda palavra-chave que se encontra no texto
de Lacordaire, e eu creio que dessa maneira possamos
ficar um pouco mais satisfeitos (risos) com o que
vamos investigando, levando em consideração que
sempre será saudável quando tenhamos a curiosidade
para aprender sobre as coisas de Deus:
- Palavra-chave: chegar, que naturalmente está nos
sugerindo a chegada como a volta de alguma pessoa
ao lugar de onde ela veio, que se solidariza com a
VOLTA de São Luis IX, levada em consideração por
uma contagem progressiva, de ida, desde o começo
do texto (p.301) para o final do texto (p.302), somente
o texto de Lacordaire, ela cai sobre a palavra de #
157.
- Palavra-chave: chegar, que naturalmente está nos
sugerindo a chegada como a volta de alguma pessoa
ao lugar de onde ela veio, que se solidariza com a
VOLTA de São Luis IX, levada em consideração por
uma contagem regressiva, de volta, desde o final do
texto (p.302) para o começo do texto (p.301), somente
o texto de Lacordaire, ela cai sobre a palavra de #
157.
Que facilmente poderemos, pelo menos, deduzir da
seguinte maneira:
- 157 + 157 = 314.
- 3 + 1 = 4: O exato mês (4) de abril do nascimento
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 4 + 1 + 3 = 8: O exato mês (8) de agosto da morte
de São Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
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_____________
- Se levarmos em consideração apenas os # 1 & 3
(314): teremos o exato século XIII (13) de São Luis
de França, que foi o Codificador Espiritual da Doutrina
dos Espíritos, enquanto que Kardec exerceu a função
abençoada de Codificador Encarnado da Doutrina dos
Espíritos!!!

______________
Apenas os elementos da página # 301
- Palavra-chave: venho, que naturalmente está nos
sugerindo a chegada como a volta de alguma pessoa
ao lugar de onde ela veio, que se solidariza com a
VOLTA de São Luis IX, que numa contagem
progressiva, de ida, ela cai sobre a palavra de # 85.
- Palavra-chave: venho, que naturalmente está nos
sugerindo a chegada como a volta de alguma pessoa
ao lugar de onde ela veio, que se solidariza com a
VOLTA de São Luis IX, que numa contagem
regressiva, de volta, ela cai sobre a palavra de # 47.
- 85 (ida) + 47 (volta) + 301 (# da página)= 433.
Que podemos deduzir assim:
- 4 + 3 + 3 = 10: O exato dia (10) do nascimento
de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- 4 + 3 = 7: O exato mês (7) de julho do nascimento
de Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).
- Enquanto que, 3 + 3 = 6... 4, o mesmo que: O ano
de (19)64, do nascimento de Vivaldo P. S. Filho
(São Luis IX), que foi às 3hs – 15hs – da tarde!!!
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______________
Apenas os elementos da página # 302
- Palavra-chave: chegar, que naturalmente está nos
sugerindo a vinda como a volta de alguma pessoa,
que se solidariza com a VOLTA de São Luis IX, que
numa contagem progressiva, de ida, ela cai sobre a
palavra de # 26.
- Palavra-chave: chegar, que naturalmente está nos
sugerindo a vinda como a volta de alguma pessoa,
que se solidariza com a VOLTA de São Luis IX, que
numa contagem regressiva, de volta, ela cai sobre a
palavra de # 157.
- 26 (ida) + 157 (volta) + 302 (# da página)= 485.
Que podemos deduzir assim:
- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de São
Luis IX (Vivaldo P. S. Filho).
- 8: O exato mês (8) de agosto da morte de São Luis
IX (Vivaldo P. S. Filho).

_____________
E mais assim, fechando o esquema-chave para a
VOLTA de São Luis IX dentro da Obra de W. Krell:
- 4 + 8 + 5 = 17.
- 10: O exato dia (10) do nascimento de Vivaldo P.
S. Filho (São Luis IX).
- 7: O exato mês (7) de julho do nascimento de
Vivaldo P. S. Filho (São Luis IX).

______________
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Como podemos verificar, a idéia-base continua se
apresentando para nós de maneira repetitiva &
universal, deixando evidenciado que São Luis IX está
realmente de VOLTA ao solo do Brasil.
A partir desse ponto, eu vou deixar a cargo dos
demais estudantes da Decodificação do Espiritismo,
lembrando que, geralmente, cada novo elemento que
aparente não estar dentro do rol dos números-chaves
essenciais, certamente deverá ser um elo de ligação
com um outro capítulo ou episódio da mesma obra ou
de alguma das que foram produzidas por Allan Kardec
& Chico Xavier, formando uma intrigante cadeia
literária: sempre conseqüente & universal.
Viva Jesus, Kardec & Chico Xavier!!!
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________________

Eu sou o Caminho, a Verdade
e a Vida.
– Jesus (João 14,6)
________________
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_________________________

“Os Números são a Linguagem
Universal ofertada por Deus aos
humanos como confirmação da
verdade.”
– Santo Agostinho
(354–430 d.C.)
_________________________
Segunda-feira, 23 de maio de 2011

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA
A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se
utilizando-se
técnicas
de
criptografia
que
acontecimentos importantes estavam presentes na
Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a
investigar mais detidamente o assunto, e constatouse 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.
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_________________

Francisco Cândido Xavier:
A Reencarnação de Abraão, Moisés, João Batista
(esta foi “Múltipla” com João Evangelista), e de
Allan Kardec.

_________________
Baseado

nessa descoberta, foi constatado com
antecedência de mais de um ano, o assassinado do
primeiro ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e
procurou-se alertá-lo, mas esse não acreditou,
e de fato foi assassinado um ano depois de
acordo com o que fora previsto no código
secreto da Bíblia.
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Durante três mil anos um código da Bíblia
permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do
computador, poderá vir a revelar nosso futuro.

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

O código foi descoberto por um matemático
israelense, que provou o fato publicando as
provas num jornal científico de renome, e
confirmado por matemáticos famosos no
mundo todo.
O livro publicado sobre esse assunto é a primeira
descrição completa de uma descoberta científica
que pode vir a mudar o mundo, relatada por um
repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo
parte da história.
O código de três mil anos de idade prevê fatos
que aconteceram milhares de anos depois de a
Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois
Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a
eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda
Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a
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Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a
colisão de um cometa com Júpiter.

O CÓDIGO SECRETO DO
ESPIRITISMO
Coube aos investigadores científicos internacionais
averiguar a autenticidade dos códigos secretos na
Bíblia... No Brasil, senão aos veneráveis estudiosos
do Espiritismo, com certeza que caberá aos sérios e
competentes acadêmicos a tarefa de dar
notoriedade aos sagrados Códigos Secretos de
Deus na Terceira Revelação.
http://filosofiaetecnologia.blogspot.com.br/2011/05/o-codigo-secreto-dabiblia.html

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

_________________________
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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 bemaventurados.”

– Santo Agostinho

Sermão 250, em Agostinho, Sermões para Páscoa, trad. de
Antonio Fazendo, Lisboa, Verbo, 1974.
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_________________
Procurando fortalecer o nosso serviço de estudo mediúnico e de
pesquisa histórico-matemático-doutrinário, e como forma de trazer
ao nosso encontro direto com os leitores encarnados um pouco mais
de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO

LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um
pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de
grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores
e religiosos, de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum
motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente
o livro principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de
alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais
(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de
Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a
reencarnação atual de São Luis de França:
Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados
histórico-matemáticos
seriam
“apenas”
uma
mera
ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o
acaso, verdadeiramente, não existe.
E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no
campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes
sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria
Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de
Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento
descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou
mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria
personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos
advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.
É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas,
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios,
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas
evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato
dia 10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo
nasceu no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa
perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético
da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito
bem (matematicamente) documentado na maioria das suas
112 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 113 livros de
inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de
maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemáticotranscendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais
excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da
Vida Espírita, e que, a rigor, esteja suficientemente capacitada para
verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade
de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte
tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio
São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São
Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França.

Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no
sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos
caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos
matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida
pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em
certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela),
Maria Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane
Amorim R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F.
O. (Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que
figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do
mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo
do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei
Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente
perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da
História, facultando desse modo uma maior precisão
numérico-circunstancial
em
torno
da
“Aritmética
Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático
perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante
cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos.
Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão
mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida
quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida
nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa
disposição diuturnamente, e agora na produção do presente
trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo
carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior
para a Vida Material de meus irmãos.
Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial
(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo
Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram
esse livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela,
Maria Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em
outras obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara
e Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como
as de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22),
como
ficou
evidente
nos
registros
fotográficos
(imagens/gravuras de época) de ontem quanto do hoje, podemos
ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico
dos personagens em análise, tanto do passado quanto do
presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da
técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros
tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente
Matemática, como é nosso caso aqui!), configurando assim mais
uma prova material, mesmo que circunstancial, e
documental, particularmente em torno da “Reencarnação
Programada da Família Real de França” do século XIII,
assim como a do século XVII – como apresentado de maneira
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“A Reencarnação Programada & Múltipla
na Obra São Luis IX”.
consistente no livro:

Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não
somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a de
Gutenberg, O pai da Imprensa.
Nota do médium: Pelo Esp. Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, pag.
410, 411 e 412, adaptado a partir do seu texto original para esta nova versão
de 01/2020, em “Decodificando a VOLTA de São Luis IX – Vol. 2”.
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Segundo nos informa o Espírito Rafael A. Ranieri (que quando encarnado,
dentre outras atividades, exerceu a nobre função de Delegado de Polícia
Civil), o exame pericial de Prosopografia, será de importante valia para os
estudos da Reencarnação, visto que está aparelhada por diversas
ferramentas matemáticas que poderão elucidar alguns dos grandes
“enigmas” sobre as Vidas Sucessivas.
_________________

Numa análise estritamente científica, e até mesmo doutrinária,
com total isenção de animo, qualquer sério estudioso da
Reencarnação verificará que o que estamos assistindo aqui é um
caso (matematicamente) comprovado de Vidas Sucessivas.
_________________
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Fim
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FIM DA SEGUNDA PARTE
DO LIVRO

Pelo Espírito
Com

André Luiz
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A OBRA PRIMA DA MEDIUNIDADE DE
VIVALDO P. S. FILHO

Pelos Espíritos de André Luiz, Hernani G. Andrade
& Canuto de Abreu

Neste

trabalho

mediunidade,

memorável

comandado

Espírito da Verdade,

de

pela

pesquisa

&

Falange do

os nossos amigos espíritas,

tanto quanto os aficionados pelas Revelações do Mundo
Maior em torno do tema excitante da Reencarnação,
estejam nas Academias do mundo ou a integrar o
enorme contingente de irmãos que lidam com a Cultura
e com o Saber, mesmo, apenas, e tão somente, por
entre as quatro paredes dos movimentados Centros
Espíritas da atualidade, encontrarão motivos de sobra
para investigar e estudar, aprender e concluir, sobre o
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que está por Detrás do Véu de Isis, em relação aos
incontáveis “SINAIS” & “CÓDIGOS” SECRETOS
deixados pelos Espíritos do Senhor para marcar a
VOLTA, no solo da Pátria do Cruzeiro em pleno século
XX, do glorioso Espírito de São Luis de França, que ao
tempo de Allan Kardec foi o Presidente Espiritual da
“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, já que se
somando às incontáveis evidencias matemáticas e
outras tantas de natureza fotográfica estão
diversas mensagens espirituais de alto valor científico,
filosófico e religioso, que, com toda a certeza,
haverão de iluminar os corações dos seres encarnados
que amam, verdadeiramente, o Senhor da Vida e Lhe
dedica, fielmente, a própria existência, pela Caridade
Moral e pela Caridade Material.
Aqui, o estudioso bem intencionado e atento,
observará que o mundo das forças físicas, quanto o
Universo Ilimitado, vibra e se move por meio de
“equações” muito bem estruturadas.
Pois, é a Inteligência Suprema do Pai Celestial
construindo e reconstruindo o Espírito, no seu esforço
perpétuo de crescimento e evolução.

Irmã Rosália (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)

(Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015)
Nota do médium: A Beata Irmã Rosália Rendu (17861856), trata-se da reencarnação da Rainha Isabel de
Aragão, considerada pela Igreja Católica como a Rainha
Santa de Portugal, além de ter sido as reencarnações de
Isabel da Hungria e a de Isabel de Portugal.
Poderemos apreciar a sua participação na Codificação
Espírita, pela mensagem “A caridade material e a
caridade moral”, Capítulo XIII, item 9, de O Evangelho
Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.
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Santa Isabel de Aragão, ou simplesmente Veneranda, como ela é
mais conhecida na Doutrina Espírita, trata-se do nosso segundo
mais graduado Diretor Espiritual.
Este livro, o primeiro dos muitos que viriam a seguir
versando sobre este mesmo tema, o da VOLTA do Rei
Santo de França, foi inicialmente psicografado em
outubro (10) 2013, percorrendo vários meses de recepção
mediúnica e de pesquisa, quando, finalmente, em junho (6)
de 2015 ele foi dado à publicidade (virtual) pela Internet,
para o público em geral, sedo dividido em 3 Volumes
(737 pág.) por recomendação de um companheiro espírita,
visto que por ser uma obra muito extensa poderia se tornar
cansativa para a leitura do espírita e espiritualista comum,
segundo esse mesmo generoso irmão de crença espírita
que nos orientou a dividi-lo.
Uma coleção imperdível, rica em revelações numéricas &
literárias inéditas acerca de algumas das Vidas Sucessivas
de São Luis IX, e que merece ser estudada com afinco.
SEMPRE 'GRÁTIS' EM NOSSO SITE ESPÍRITA:
http://vivaldoespiritismo.wixsite.com/mediunidade-e-jesus
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA
DE

São Luis de França

Este precioso e rico trabalho sobre algumas das
Vidas Sucessivas do Espírito de São Luis IX está
disseminado em várias obras mediúnicas (virtuais)
por nosso intermédio, configurando-se num serviço
espiritual da mais elevada moral, pois os Espíritos
da Vida Maior que nos dirigem as faculdades
mediúnicas são os mesmos que orientaram os
trabalhos gloriosos de Allan Kardec, na França do
século XIX, quanto os do inesquecível médium
Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo e
Uberaba, Minas Gerais, no Brasil.
Realmente, não tenho como expressar a minha
grande alegria e estupefação ao me deparar com
estas informações em meados do mês de outubro
(10) de 2013, visto que para mim tudo isto vinha
do Mais Alto e de encontro direto ao meu próprio
coração, que até então se detinha apenas e tão
somente no acolhimento das mensagens cientificas,
filosóficas e morais que já vinha do Mais Além, mas
que de alguma maneira deixavam-me ansioso por
‘um algo mais’ que eu não sabia precisar, quando
então, para a minha surpresa, passei a receber dos
meus Benfeitores Espirituais a sugestão de começar
a psicografar algo que se referia a mim mesmo, ou
antes, a muitas de minhas existências passadas,
como se a partir daí eu fosse começar a desenvolver
todo um novo esquema de trabalho psíquico acerca
da minha reencarnação e que fatalmente haveria de
envolver a atenção dos espíritas e espiritualistas
pelas evidentes comprovações (matemáticas) a
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respeito deste empolgante tema, ou seja, o da
atual VOLTA de São Luis IX, eu mesmo!...
Para mim, desde então, tudo tem se transfigurado
em indescritível deleite espiritual, já que em cada
novo esforço de Decodificação do Espiritismo
fico com a certeza de que Deus tem me dado muito
mais bênçãos do que eu tenho merecido, e assim
vou tentando fazer o meu melhor dentro do que
tem me vindo dos Agentes da Luz.

________________

No seu livro "VIDA PRETÉRITA E FUTURA", o conceituado
psiquiatra, professor, e cientista indiano, Dr. Emendra N. Banerjee
(PhD), apresenta um impressionante caso de reencarnação comprovada
onde uma única pessoa (Alan Lee) se lembra de ter
vivido dezesseis (16) vidas passadas, tudo muito bem documentado
cientificamente.

________________
Vivaldo P. S. Filho
(o médium, a reencarnação de
São Luis de França)
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE

SÃO LUIS DE FRANÇA

Num trabalho psicográfico precioso e exaustivo,
“SÃO LUIS IX – O APÓSTOLO ESPIRITUAL DA
CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: apresentado em TRÊS
VOLUMES: 1 (299 pág.), 2 (209 pág.), e 3 (242
pág.), que se prolongou pelo período aproximado de
quinzes (15) meses consecutivos, quase que
ininterruptos, pelo fato mesmo do nosso sensitivo
encarnado ter se empenhado à sua tarefa até nas
noites e nas madrugadas em que os Autores
Espirituais lhe transmitia orientações, conselhos e
instruções de elevado valor histórico, científico e
moral à Luz do Consolador Prometido, quando o
querido tarefeiro Vivaldo P. S. Filho descortinou
para o Mundo dos mortais algumas das suas vidas
passadas, amealhadas com informações precisas e
mediante um acervo incontável de provas
matemáticas (e imagens fotográficas!) somente
acessíveis às mentalidades sinceramente devotadas
às ocorrências de natureza reencarnacionista,
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mediante uma lúcida, quão sólida, compreensão das
Obras de Allan Kardec & Francisco C. Xavier, por
meio do estudo e da reflexão, da análise e da
observação atenta de que todos nós, encarnados e
desencarnados, nos movemos e nos manifestamos
segundo a Vontade Suprema do Criador, de maneira
invariavelmente Diversa e Múltipla.
A obra, magnânima por si só, com um total de
737 páginas, fruto do labor de várias Entidades
Luminosas da Vida Mais Alta, intercala conceitos
científicos da Mecânica Reencarnatória com
inúmeras
mensagens
carregadas
ora
de
simplicidade, ora de eloqüência e ora de puro vigor
Espiritual, todas encantadoras (de Allan Kardec,
Cárita, Lady Di, Indira Gandhi, Lavoisier, Neio Lúcio,
Emmanuel, Eurípedes Barsanulfo, José Herculano
Pires, Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes,
Veneranda, Maria Santíssima, Jesus Cristo, dentre
outros Mensageiros Celestes), e impregnadas da
palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso
Senhor.
É certo que não temos aqui um romance histórico
com episódios marcantes da vida passional dos seus
principais personagens: Rei Luis IX de França,
Rainha Branca de Castela, Rainha Margarida de
Provença e Princesa Margarida de França, porém
um compêndio verdadeiramente enciclopédico que
traz em seu conjunto, pelo esforço das Magnânimas
Entidades da Luz, o que podemos denominar,
conceitualmente, de:

“Os Arquivos Vivos
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da Monarquia Divina”, facultando aos amigos
do solo planetário compreender, um tanto mais, que
tanto na Terra quanto no Infinito Céu de Deus o
destino da ALMA Imortal estará sempre atrelado às
ocorrências de ordem moral, psíquica, cultural,
comunitária e social, mediante a palavra sempre
luminosa do Profeta de Nazaré, de que: HÁ
VÁRIAS MORADAS NA CASA DE DEUS.
O amigo leitor encontrará aqui um conjunto
impressionante de dados reencarnatórios por meio
de precisos fatos e evidências numéricas,
literárias & editoriais que aparecem de maneira
conseqüente & universal, sempre lógicas e
embasado no que existe de mais respeitável no
mundo científico da Terra no que se refere ao tema
da Reencarnação, a exemplo das magníficas obras
dos conceituados pesquisadores: Dr. Hemendra
Nath Banerjee (Índia), Dr. Ian Stevenson
(U.S.A.), e do Prof. Dr. Hernani G. Andrade
(Brasil), embora a sua/nossa base doutrinária esteja
totalmente ajustada ao que foi produzido por Allan
Kardec & Chico Xavier, quanto pela Bíblia Sagrada,
cabendo a cada um tirar as suas conclusões após
um estudo dedicado e atento no acervo que
estamos apresentando, aliás, como recomenda a
própria Doutrina dos Imortais.

Espírito André Luiz
Vivaldo P. S. Filho (médium)
Salvador/BA, 07 de fevereiro de 2015
– Atualizado em: 09/12/2019.
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Nota do médium: Para uma compreensão total do
assunto que os Espíritos Amigos nos apresentam, será
imprescindível que o estudante de Espiritismo também
se reporte ao nosso Livro # 5: "Reencarnação
Programada & Múltipla na Obra “São Luis IX" (269
pág.), assim como nos demais livros (virtuais) de nossa
modesta lavra mediúnica.

Pois nunca será demais recordarmos das sábias
advertências do Codificador do Espiritismo, para que
antes que fizéssemos algum juízo de valor sobre
determinado assunto ou alguma específica obra, que
traga alguma nova revelação ou algum conceito novo,
nos debruçássemos sobre o seu conteúdo de maneira
profunda e respeitosa, para que não viéssemos a
incorrer num grande atestado de ignorância pessoal e
completo desrespeito ao bom senso científico.
E como bons espíritas que somos, ou pelo menos
desejamos ser, precisamos ter cautela e atenção para
com as coisas graves da Vida Maior, tenham elas sido
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produzidas por nós mesmos
companheiros do Espiritismo.

André Luiz

ou

pelos

demais

Vivaldo P. S. Filho

“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, cujas diversas partes
foram tratadas separadamente, depois coligidas num corpo metódico,
quando puderam ser reunidos materiais suficientes. Esta parte da ciência
espírita mostra desde já que não é uma concepção sistemática
individual, de um homem ou de um Espírito, mas produto de múltiplas
observações, que tiram sua autoridade da concordância existente
entre elas”. – Allan Kardec
(“Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução ao
estudo dos fluidos espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004).
O destaque é nosso.

OS ARQUIVOS (EM E-BOOKS) DOS TRÊS (3) VOLUMES ESTÃO
DISPONÍVEIS PARA OS INTERESSADOS: INTEIRAMENTE “GRATIS”!

O Site Espírita do Médium Vivaldo P. S. Filho:
http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus
No Facebook: www.facebook.com/vivaldo.psfilho
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O médium e pesquisador baiano Vivaldo P. S. Filho apresenta uma bela série com
mais de 100 obras psicográficas, 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 encarnados 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: www.facebook.com/vivaldo.psfilho
“De graça recebestes, de graça dai” – Jesus (Mt 10:8)
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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:
“DECODIFICANDO A ‘VOLTA’ DE SÃO LUIS IX” (VOL. # 2).
Vivaldo P. S. Filho (médium)
_________________

- 1ª. versão: 01/2020.
O arquivo (em PDF) já se encontra disponível no nosso Site Espírita,
de maneira sempre 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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Leia, estude e divulgue as obras da
lavra mediúnica de:

Francisco Cândido Xavier
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BY A FALANGE DA VERDADE

Evidentemente, que na condição de Espíritos mais ou
menos evoluídos, temos a certeza de que Deus existe,
entretanto, meus irmãos, que esta certeza não sirva de
desculpa para que nos arroguemos no direito de
desconsiderar a fé nos outros, visto que se amamos a Deus
como dizemos e afirmamos, precisamos, também, amar o
nosso próximo com a mais terna manifestação de nosso
respeito e da nossa consideração.
Enfim, estamos todos a caminho da Perfeição.

Clara de Assis (Espírito)
Vivaldo P. S. Filho (médium)
(Salvador/BA, 24 de janeiro de 2020)

BY ANDRÉ LUIZ/A FALANGE DA VERDADE
SEM FINS LUCRATIVOS – 01/2020. – Ampliado: 08/02/2020.
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