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No Grande Lar 
Com Diversos Espíritos 

 

Vivaldo P. S. Filho                                                          

Neio Lúcio &                                          

Honoré de Balzac 

 

____ “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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As imagens, e os pequenos extratos, apresentados neste trabalho espiritual, 
“No Grande Lar”, foram capturados 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:  2017 Copyright by Vivaldo P. S. Filho 

    
   Este livro, que tem a Coord. Espiritual de Neio Lúcio & Honoré de 
Balzac vem complementar as obras anteriores da lavra mediúnica de 
Vivaldo Filho que fazem referência à atual Missão do Espírito São Luis de 
França (já reencarnado no Brasil), que, à época da Codificação Espírita, foi 
o Presidente Espiritual da “Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, 
orientando de mais perto os sagrados serviços de Allan Kardec, junto à 
Falange da Verdade.  
    
   Aqui veremos mais alguns específicos textos estudando sobre o 
empolgante tema da “Reencarnação Programada” do Rei Luis IX de 
França, somente que agora tendo como ponto central a sua diversificada 
Mediunidade, a partir da Obra de ANDRÉ LUIZ, por Chico Xavier/Waldo 

Vieira, dando prosseguimento ao projeto de Allan Kardec em desvendar 

os intrincados Mistérios da Matemática Divina, sob a visão 
poética dos Espíritos Amigos da Vida Mais Alta. 
 

   Como diria Emmanuel, por Chico Xavier: “O trabalho precisa 
continuar”... E os Benfeitores Espirituais, por Vivaldo Filho, dão 
continuidade à obra deles, que não pode ter solução de continuidade!... 
    
   Qualquer recurso que venha a ser arrecadado com a publicação desta 
obra, deverá ser doado integralmente À DIVULGAÇÃO DO ESPÍRITISMO, 
não recebendo o autor qualquer remuneração proveniente de sua venda. 
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No Grande Lar  
Em Lembrança aos Mensageiros da 9ª. Esfera Espiritual da 

Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), que continuam na lida! 

     

TRABALHO MEDIÚNICO PSICOGRAFADO PELO MÉDIUM 
BAIANO VIVALDO P. S. FILHO (COM O AUXÍLIO DA INTUIÇÃO, 

CLARIVIDÊNCIA, CLARIAUDIÊNCIA, PSICOSCOPIA E 
PSICOMETRIA), REALIZADO PELOS ESPÍRITOS SUPERIORES 

TAMBÉM EM HOMENAGEM AO LIVRO: 

“MECANISMOS DA MEDIUNIDADE”  

Com A Palavra: O Grande Benfeitor! 
Peregrinos da Grande Romagem! De um salto somente, há 
de ser impossível a nossa ascensão para o Mais Alto, visto 

que a nossa insistência em continuar seguindo por caminhos 
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estranhos ao do Amor e a da Instrução!... invariavelmente, 
nos impede que sejamos mais rápidos e mais precisos, não 

só no rumo quanto no percentual de velocidade que 
poderiam nos garantir a vitoria antes do tempo aprazado 

pelos nossos Instrutores da Vida Maior... 

Entretanto, como há de ser em qualquer corrida que tenha 
uma largada honesta, embora as inusitadas dificuldades de 
toda partida, sempre temos a possibilidade de efetuar um 
bom desempenho no trajeto a seguir, e, por isso mesmo, 

desprezando perigos e desacertos, todo ágil compeditor há de 
poder realizar “um algo mais” que possa lhe garantir, mesmo 

que de maneira muito restrita, um final satisfatório ou 
mesmo uma parada feliz, sem que isto venha a caracterizar 

um abandono espetacular da temporada inteira... 

E assim é a vida dos que se dispõe a caminhar com o Senhor, 
vendo em cada experiência, na Terra ou no Céu, um grande 
campeonato, onde se pode obter a vitória da Reencarnação 
por meio de um pódio que só diz respeito a si mesmo, visto 
que aos demais caberá fazer a sua própria elevação para           

O Grande Lar. 

   

Emmanuel (Espírito reencarnado)                                       

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 03 de março de 2017) 
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    Nota do médium: Sempre 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 mediúnicos, sempre ocorre alguma falha, em decorrência de 
nosso limitado conhecimento de gramática.                                                                            
    Os nossos Amigos Espirituais, por mais que sejam zelosos e atentos, 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 obra 
psicográfica. 
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“Se dizes de ti para contigo: ‘confio no médium’, 
robusteces o contingente de forças para a realização 

do melhor; contudo, se adicionas: ‘mas duvido da 
sinceridade da assistência que o cerca’, fazes 

imediatamente o contrário.” 

(Emmanuel/Chico Xavier – “Seara dos Médiuns”, questão 331, FEB) 
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Palavras atribuídas ao Espírito Dr. Bezerra de Menezes 
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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... 

- Dr. ELIAS BARBOSA 

(Comentário antes de sua desencarnação prematura, em Uberaba/MG, 03 de 
fevereiro de 2011) 

Extrato da obra “MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS”, por Vivaldo P. S. Filho. 
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 “Me constrange pensar que os nossos amigos do moderno 
Espiritualismo, que são os Cristãos afeiçoados ao Espiritismo, se 

encontram ainda tão fervosoramente ligados, por 
sentimento de volupia, aos interesses da materia carnal. 

Cremos, que os tempos são outros!... Ou procuramos cumprir 
as nossas tarefas e deveres diante do Cristo Amado, ainda 

hoje, ou seremos obrigados, por força da Divina Lei, a seguir, 
às sós, por caminhos tremendamente obscuros, e terrivelmente 

sofridos.” 

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

(Salvador/BA, 04 de dezembro de 2015) 

 

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

Cada ser, como cada Criatura do Pai, sorve da vida cada gota 
de luz ou cada rastro de sombra que tenha semeado ao longo 

de seu próprio caminho.” 

– Emmanuel  
Vivaldo P. S. Filho (médium) 

Salvador/BA, 12 de março de 2014 

 

“Por mais confiável seja a fonte de pesquisa, jamais 
poderá ser a única.” 

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

Salvador/BA, 13 de novembro de 2012 
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- “Bem –, ponderou o interpelado, sabiamente –, os Espíritos que na vida 
física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam 

pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam 
do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e 

dignos que os aguardam na Vida Superior, para a continuidade do serviço 
de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito.”  

- Instrutor Druso 

(André Luiz/Chico Xavier, “AÇÃO E REAÇÃO”, cap. 2, COMENTÁRIOS DO INSTRUTOR, 2ª. 
edição especial – 1ª. Reimpressão, FEB, 2008). 

   Nota: Mesmo antes da desencarnação, tal ocorrência pode acontecer. A 
lembrança espontânea de vidas passadas, e mesmo por sugestão hipnótica, já é 
um fato extensamente difundido no meio espiritualista e científico da Terra. (O 
grifo no comentário do benfeitor Druso é nosso). 

 “O estudo acurado das leis que regem o Mundo dos Espíritos trará a 
cada um de nós, sem exceção, a ciência, senão perfeita, pelo menos, 

muito próxima da realidade a que está subordinado os variados 
processos reencarnatórios na esfera de nossas ações na Terra...” 

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

Salvador/BA, 19 de junho de 2014 

“Continuando a nos apoiar na observação, fazemos filosofia experimental 
e não especulativa. Para combater as teorias do Espiritismo, não basta, 
pois, dizer que são falsas: é preciso opor-lhes fatos, cuja solução ele 

fosse impotente para dar. E mesmo neste caso ele se manterá sempre no 
nível, porque será contrário à sua essência obstinar-se numa idéia falsa, 

e sempre se esforçará por preencher as lacunas que possam 
apresentar-se, pois não tem a pretensão de ter chegado ao 

apogeu da verdade absoluta.” 

– Allan Kardec 

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

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

O ESPIRITISMO É UMA PROPOSTA NOVÍSSIMA DE AMOR, E DE SE 
AMAR, UNS AOS OUTROS COMO O CRISTO NOS AMOU, E DE 

LIBERDADE, COMO O PROPRIO SENHOR NOS CONDIZIU HÁ MAIS 
DOIS MIL ANOS ATRÁS, PELA SUBSTANCIA ETERNA DA MENSAGEM DO 

EVANGELHO. 

A CONFIANÇA, E A LEALDADE, NOS PODERES DE DEUS, ESTÃO 
ESCRITOS NO SEU FRONTISPÍCIO: “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ 

SALVAÇÃO”... 

FICA-NOS CLARO QUE: SOMENTE PELA PROPOSTA DE UM SERVIÇO 
INADIÁVEL DE RECOSNTRUÇÃO DE NOSSAS MÚLTIPLAS 

PERSONALIDADES, QUE AINDA TEIMAM EM CONTINUAR SE 
RASTEJANDO PELOS VALES DE SOMBRAS E DE DOR, DE DEPRAVAÇÃO E 

DE SELVAGERIA, DE CORRUPÇÃO E DE PROFUNDO EGOÍSMO, DE 
DISCORDIA E DE INSANAS MAUDADES, QUE SE MANIFESTAM ATRAVÉS 

DE INÚMERAS MANEIRAS, E DE NÓS MESMOS, SEJA PELO MUNDO 
EXTERNO OU PELO UNIVERSO INTEIRO, NO QUAL SE COSNTITUE O 

NOSSO PRÓPRIO ESPÍRITO, CRIADO TODO IMORTAL E 
COMPLETAMENTE LUZ, ASSIM COMO O NOSSO PAI CELESTIAL. 

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

(Salvador/BA, 26 de julho de 2015) 
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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 
RECIONALIDADE 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 
FENOMENOS 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) 

    

Allan Kardec, Chico Xavier, São Luis de França, Santa Isabel de Aragão 

“Dá-se o mesmo com a questão que nos ocupa, cujas diversas partes foram 
tratadas separadamente, depois coligidas num corpo metódico, quando 

puderam ser reunidos materiais suficientes. Esta parte da ciência espírita 
mostra desde já que não é uma concepção sistemática individual, de um 

homem ou de um Espírito, mas produto de múltiplas observações, que 
tiram sua autoridade da concordância existente entre elas”.  

– Allan Kardec 

(Allan Kardec, “Revista Espírita”, Ano IX, março de 1866, Introdução 
ao estudo dos fluidos espirituais, parte I, 1ª. edição, FEB, 2004). O 

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

 

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

por ele mesmo, na TV Itapoan (SBT Bahia), em homenagem ao Rei do 
Rock, Elvis Presley. Agosto de 1991. 

   O Espírito Allan Kardec, que é o nosso mais 
graduado Benfeitor Espiritual (embora ele tenha preferência 
de se apresentar à nossa visão mediúnica como Chico Xavier, 
às vezes, e segundo as circunstancias psíquicas que 
envolvem o comunicado, ou seja, a depender da natureza 
mental e emocional do diálogo, e mesmo doutrinária, faz 
questão de se fazer perceber com a personalidade marcante 
do grande Codificador do Espiritismo, o que naturalmente nos 
deixa completamente envolvido pela emoção e pela 
sensibilidade de sua presença, sempre segura, sóbria e sábia, 
embora muito simples, e muito amável!), nos orienta que o 
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caráter de “novo”, aqui apresentado pela Nova Ciência 
da “Numerologia Espírita”, apenas se constitui 
de um “simbólico” apêndice, um detalhe mesmo, devotado 
ao sentido de expressar uma vestimenta nova, ou antes, uma 
roupagem atual, e específica, da conhecidíssima 

“Numerologia”, reconhecendo, ele, o caráter muito 
particular, quanto muito valoroso, dessa Ciência dos 
Números, que, acreditamos, tanto eu mesmo, como os meus 
amorosos Amigos Espirituais, ser um belo veículo de 
averiguação das, ainda, Desconhecidas e Grandes Verdades 
da Criação, dentro de 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, embora 
ele tenha preferência de se apresentar à nossa visão 
mediúnica como o celebre Dr. Carlos Chagas, às vezes, e 
segundo as circunstancias psíquicas que envolvem o 
comunicado, ou seja, a natureza mental e emocional do 
diálogo, e mesmo 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 
ABSOLUTA DE QUE OS NOSSOS ESPÍRITOS, 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 
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OU DO 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 as “nossas” 
INÚMERAS memórias pregressas, quando, neste caso, 
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 determinadas fraquezas morais e 
emocionais que aparentemente já foram esquecidas por nós, 
também sejam 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 
mais que 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, dessa 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.) 
Fonte: Wikipédia. 
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Dedicatória Especial 

   

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

 

   A nossa sincera homenagem à minha mãe Maria Isaura Campos Cabral (a 
reencarnação da Rainha Branca de Castela) por tudo de bom e de generosidade 
que nos lecionou durante a minha atual existência, quando, neste ano de 2016, 
completo 52 anos de idade. 
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Agradecemos também ao Flaming Star Fan Club of Norway (Pal Gralund) por 
nos ter autorizado o uso de algumas das fotos de Elvis Presley, do seu imenso acervo. 

 

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

 

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

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

Homem de Bem. Many Thanks my gracious friend! 
 

 
 

Elvis Presley e a 9ª. Esfera Espiritual da Terra                                                  
(Arte em geral ou Cultural e Ciência) 
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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 e Francisco Cândido Xavier, muito 
especialmente, pela própria natureza dos seus 
inquestionáveis méritos mediúnicos, quanto científicos, 
assim como da Bíblia Sagrada (Antigo e Novo Testamento). 

     

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

 

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

   Nota do Médium: O empolgante texto acima foi pinçado 
do nosso Livro # 16: “ELVIS & AMIGOS VOL.2”, 
com a devida adaptação para este novo livro de Elizabeth 
d´Espérance. 
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Prefácio de Veneranda 

 
Santa Isabel da Hungria 

1207 - 1231 

Santa Isabel de Aragão 

1271 – 1336 

Isabel de Portugal 

1397 - 1471 
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   Minhas crianças!   

   Não é de agora que me sento diante de um altar 
frondoso da Natureza para pedir, encarecidamente, 
a todos que haverão de me escutar, me sentir, e me 
estudar, um pouco mais de atenção nas mensagens 
dos Espíritos da Luz, tal qual vemos aqui se 
desenrolando por meio de milhares, ou quem sabe 
até mais que isso, de pequeninas ondas luminosas, 
para que não lhes faltem o oxigênio necessário no 
serviço da boa luta, pois não poderemos prescindir 
de qualquer gota de combustível espiritual na 
grande batalha que se avizinha perto de nós, 
enquanto seres espirituais encarnados e 
desencarnados, desempenhando tarefas específicas 
segundo a elevação moral de cada um!... 

   Parece-me que não temos outra alternativa que 
não seja a de ALERTAR os nossos queridos filhos da 
Terra para, ante de mais nada, consultem a própria 
vida humana, antes mesmo de tomarem nossas 
pequeninas anotações como uma absoluta lei de 
Reação, embora a natureza toda elevada das nossas 
intenções... Quando verão que o Mundo Material 
está em lágrimas, lágrimas de profundo pesar, por 
ver-se, ainda, tão severamente entorpecido pelo 
orgulho e pelo egoísmo, abstração feita de algumas 
singelas e valentes almas que, apesar de tudo, 
continuam na lida de realizar a felicidade nos 
corações adormecidos da Terra, por meio de suas 
insistentes e devotadas manifestações de Fé e 
Esperança no futuro da Humanidade. 
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   Não somos dos que proclamam a tragédia a 
qualquer preço, mas a conduta dos meus filhos da 
Terra, de uma maneira geral, tem se assemelhado 
ao que vemos contar pela História, “homens e 
mulheres em busca do ouro terreno ao preço de 
qualquer coisa”. 

   
Santa Isabel da Hungria, tia-avó de Santa Isabel de Portugal.                          

(da esquerda)                                                                                                                
Santa Isabel de Portugal, por Francisco Zurbarán, em Museo del Prado.                 

(da direita) 
 

   Como dissemos a pouco, se há homens e 
mulheres valentes e heróicos, já beirando a 
santidade, dando tudo de si mesmos pela elevação 
moral da vida planetária, não podemos deixar de 
notar que há um outro tanto, infelizmente bem 
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maior, que busca nivelar a vida humana  sobre a 
face do mundo aos infernos de Dante. 

   Precisamos compreender que o nosso primeiro 
compromisso não é com as posses materiais, à 
vezes muito justa e necessárias ao bom andamento 
do equilíbrio social, cultural, e cientifico do Planeta, 
porém não há como retirar delas um tesouro tão 
sublime como o do Reino de Deus. 

   Está ai o grande impasse de meus irmãos, um 
enigma a ser desvendado:  

   Viver no Céu ou na Terra, de si mesmos. 

 

Veneranda (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06 de março de 2017) 

   Nota do médium: Sempre gostamos de lembrar aos 
nossos antigos, quanto aos novos, leitores que a 
querida Entidade Veneranda usa de um pseudônimo 
(livro “Nosso Lar”, André Luiz/Chico Xavier, FEB), já 
que, por intermédio da faculdade mediúnica de 
Francisco Cândido Xavier, fora-nos possível saber que, 
a mesma, se trata do Espírito de Santa Isabel, a Rainha 
Santa de Portugal, como consta da obra espírita: 
“ISABEL – A mulher que reinou com o coração”, 
autoria de Maria José Cunha (Editora Vinha de Luz, Belo 
Horizonte/MG, 2012). 
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   A Rainha Isabel de Aragão, conhecida entre os 
católicos como a Venerável Santa Isabel, na história 
da cristandade se tornou célebre pelo maravilhoso, e 
único feito, da transfiguração de pães em rosas.  

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

   De minha parte, posso testemunhar que ela foi 
a reencarnação de Isabel, prima de Maria, e mãe 
de São João Batista. 

________________________ 

   

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

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

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

                             O Médium e o 
            Amigo Espiritual 

__________ 
 

  

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). 

   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, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, 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: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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______Vivaldo P. S. Filho______ 

 
André Luiz constata que longe da colônia espiritual e da presença 

de seus amigos de lá suas energias esgotam-se rapidamente e não 
consegue prestar assistência a Ernesto sozinho. Assim pelo 

pensamento ele pede a ajuda da enfermeira Narcisa que 
prontamente vem em seu auxílio. Após aplicação de passe onde os 
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seres que subjugam Ernesto se afastam, eles dirigem-se à 
Natureza, onde próximos de árvores a enfermeira obtém de 

servidores espirituais do reino vegetal emanações do eucalipto e 
mangueira que são aplicadas ao doente durante a noite. No dia 

seguinte, após visita médica, fica evidente a melhora considerável 
de Ernesto. Narcisa ensina a André Luiz a capacidade de volitação 
e nos próximos dias André Luiz realizaria várias vezes a viagem da 

colônia espiritual para sua antiga residência. Após expiração do 
tempo de ausência programado, André Luiz retorna para “Nosso 

Lar” onde foi recepcionado por grande gama de amigos espirituais 
que o auxiliaram nesse último ano, sendo declarado por Clarêncio 
que a partir de então ele seria considerado cidadão de “Nosso Lar” 

em definitivo. 

 

CAPÍTULO 50 – Cidadão de Nosso Lar 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Nosso_Lar  

Link acessado em 28/02/2017. 
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CAPÍTULO # 1 

No Grande Lar 
   Compreendo a sua situação!... Querida V.. 
   A partida dos nossos entes queridos e dos amigos 
para a Vida Maior sempre nos deixa abalados, de 
alguma forma, mais em uns e um pouco menos nos 
outros... Afinal, a saudade deixa um vazio quase 
insuperável de se transpor...  
   MAS A FÉ NA VIDA ETERNA, para muitos de nós, 
que já conhecemos os livros de Chico Xavier, faz 
com que esta saudade dolorosa se transforme 
numa doce lembrança... Pois, TANTO A IDA PARA 
LÁ QUANTO A VOLTA PARA CÁ, na Terra, trata-se 
de experiências naturais dos nossos Espíritos 
Imortais... 
   Creia, minha amiguinha, na alegria dos que 
chagam Lá, pois, geralmente, o que eles, ou nós 
mesmos quando chegamos por lá sentimos: É A 
VIVA EMOÇÃO DE ESTARMOS REALMENTE 
VIVOS!... 
 

   Recomendo que assista ao filme (DVD): - "Nosso 
Lar".  
 

   Se já assistiu, assista de novo, e quantas vezes 
forem necessárias para que você veja como: É Bela 
a Vida no Mundo dos Espíritos!... 
 
Vivaldo P. S. Filho 
(Salvador/BA, 28 de fevereiro de 2017) 



       Livro # 31: “No Grande Lar” – Espírito Neio Lúcio & H. de Balzac/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017 

36 

 

   Nota do médium: Esta breve carta, via Messager, 
foi enviada a uma amiga do Facebook, após ela ter nos 
encaminhado a seguinte mensagem, no dia 28 de 
fevereiro de 2017: 
 

   - ”Oi. Tudo bem? Desculpe não ter respondido VC. 
Mais uma vez fui surpreendida com falecimento de meu 
irmão mais novo. Ainda não aprendi a conviver com a 
morte. Fico muito abalada... E nada mais faz sentido 
para mim... Amo demais as pessoas... E assim sofro 
muito... Abraços. Seja feliz, amigo...”  
 

 
 

   Naturalmente, que manteremos a sua identidade no 
anonimato. 

   Curiosamente, tínhamos a pretensão de darmos 
inicio, hoje mesmo, ao livro “No Grande Lar”... 
Vejamos que os Amigos Espirituais sempre nos 
encaminham os acontecimentos que mais precisamos 
para o nosso justo aprendizado.  
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________Elvis Presley________ 

 
   Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de agosto de 1977) 
foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente denominado como o Rei do 
Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como 
dançava e se mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros 
do rock and roll.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley 
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CAPÍTULO # 2 

Por que, Senhor? 
   Havia tamanha fortuna sentimental naquela 
criaturinha de olhos esgazeados, vibrantes como um 
arvoredo em dia de tempestade, que muito me 
tocou a alma saber que se encontrava sozinha, 
mesmo em meio aquela aglomerada multidão, que 
assistia a um velório, Do Lado de Cá da Vida!... 
  Inicialmente, fiquei um tanto sem jeito para me 
acomodar próximo a ela, que mais e mais se sentia 
desconsertada entre os familiares e amigos que, ali, 
se encontravam como se estivessem numa festança 
qualquer de algum lugar da antiga morada 
materialista... 
   Deixei passar alguns minutos, e me atrevi a 
seguir na sua direção, não que eu estivesse longe 
dela, já que de um só solto poderia me precipitar 
sobre aquela inocente menina, sem que os demais, 
no seu pandemônio santificado, pudessem dar conta 
do que acontecia ao seu redor... Pedindo licença a 
aquela doce e modesta senhorita, procurei me 
acomodar numa poltrona que se encontrava vazia, 
entre ela um senhor, também muito bem 
apessoado, mas que naturalmente se encontrava 
em intima reflexão, meio alheio ao que se passava, 
creio que movido por sincera devoção à Igreja de 
Roma. 
   Pois bem, uma vez me encontrando bem estalado 
ao seu lado acolhedor, tentei entabular uma rápida, 
porém respeitosa conversação... 
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   - Menina linda! Perdoe-me a franqueza, mas 
estava aqui por perto lhe observando, e acabei 
vindo ao seu encontro com a intenção de saber o 
que se passa em seu coração, pois me parece que o 
pessoal, por aqui, está fazendo um barulhão 
daqueles, creio que nem deixando o “cadáver” 
descansar em paz!... – neste momento ela se 
surpreendeu pela minha tirada, e sorriu 
descontraidamente. 
   Olhando para mim com um jeito todo maroto de 
menina do interior, abaixou a cabeça, como se 
estivesse tentando evocar alguma inspiração 
respeitosa, em decorrência do momento, e, a 
seguir, ao levantá-la de novo, já na minha direção, 
desfechou esta: 
   - Meu amigo! Fico muito lisonjeada pela sua 
atenção a minha pessoa, muito insignificante, por 
sinal... Mas, desejando lhe ser, também, muito 
sincera, não vejo a hora de “partir daqui”, pois sou 
eu mesma que estou sendo velada, e logo mais 
enterrada num mausoléu da família... Se me 
permite algo, por favor, peça a essa gente toda 
para ir para as suas casas, me deixando aqui com 
as minhas lembranças de quando eu, ainda, me 
encontrava no solo da vida planetária... 
   - ? – lhe cravei um olhar de questionamento. 
   - É que lá em casa, geralmente, quando as 
pessoas vinham a falecer, como espíritas que 
éramos, nada mais fazíamos do que nos recolher 
em prece e pedir aos Bons Espíritos que levassem o 
desencarnado para O Grande Lar. 
   Pois então, meus irmãos da Terra, como vemos, 
mesmo no mais Além, as situações do cotidiano 
podem se apresentar de maneira tão semelhante à 
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da vida planetária que, sequer, temos condições de 
avaliar se o melhor para nós seria ficar do lado de 
Cá, por meio da morte material, ou nos mantermos 
por ai, na esperança de dias melhores. 
   A Vida Viaja na Luz, como já disse um grande e 
hilário benfeitor do Plano Espiritual, entretanto, tem 
vezes que mais se parece com uma corrida de 
tartarugas. 
   Então, vale a pergunta: “Por que, Senhor?” 
 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 28 de fevereiro de 2017) 
   Nota do médium: Essa mensagem acima, segundo 
o nosso querido Amigo Espiritual Elvis Presley, me foi 
transmitida por conta da mensagem que recebemos de 
uma amiga do Facebook, como foi apresentada no 
Capítulo 1, para que cada um de nós, antes de 
pensarmos “na bobeira” de deixar o corpo físico, ou a 
vida física, antes da hora prevista, por qualquer que 
seja, façamos uma outra pergunta a Deus, e a nós 
mesmos: “Para que, Senhor.”  
   Como diria Chico Xavier: Ninguém vem ao mundo 
por acaso. Se estamos aqui, por mais dolorosa que 
possa parecer a nossa vida material, mais vale 
continuar lutando, trabalhando e servindo. 
   Visto que na Vida Espiritual poderemos nos deparar 
com situações e circunstâncias tão, ou mais, inusitadas 
que esta que ele, Elvis, acaba de nos apresentar. 
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________Elvis Presley________ 

 
   Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 
agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente 
denominado como o Rei do Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela 
forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na 
década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley 
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CAPÍTULO # 3 

Conheço, senhor! 
   Sempre que possa, Do Lado de Cá da Vida, 
procuro me aperfeiçoar na tarefa de fazer a 
Caridade!... não que eu já tenha alcançado a 
benção de fazer o Bem ao próximo, mesmo que a 
conta gotas... Na verdade, luto, e luto bastante, a 
cada dia e a cada momento de minha atual 
experiência na 9ª. Esfera da Terra, com a intenção 
de, pelo menos, tentar construir algum benefício 
para mim mesmo por meio da ajuda que venha a 
realizar em benefício dos que se encontram em 
condições menos deprimentes que as minhas 
próprias... (Risos).  

   Acerca de uns três anos, na contagem do 
tempo dos meus irmãos terrenos, eu me vi 
diante de uma situação envolvente... Eu sei muito 
bem que por aqui, numa Região Espiritual tão bela e 
tão nobre, o que não nos faltam sãos as “situações 
envolventes”, tudo para que possamos nos deleitar 
num aprendizado todo característico daquele 
Reino de Deus enunciado pelo Divino Profeta de 
Nazaré, apesar de, por aqui, ainda não nos 
encontrarmos em definitivo com este 
verdadeiro e venturoso Céu Divino... 

   Mas, como eu ia dizendo, depois de dar conta com 
os meus afazeres domésticos – visto que por aqui 
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homens e mulheres, também, dividem as suas 
ocupações do Lar -, me dirigi a um teatro localizado 
no nosso próprio bairro residencial, este, forjado a 
partir de cintilantes constelações de mundos e 
estrelas maravilhosas do nosso Universo particular, 
muito mais belo do que os que são conhecidos ai na 
região dimensional da Terra, tendo suas 
construções montadas de maneira arquitetônica ao 
gosto de cada um dos seus residentes, sem que 
isso, obviamente, desarmonize o conjunto da obra 
geral. 

   Uma vez chegando na bilheteria, fui tomado de 
surpresa pela presença de um antigo companheiro 
de lutas terrena... Ao me avistar, quase ao mesmo 
tempo em que o havia visto, ele, todo sorridente, 
me apanha com os seus longos braços e me fala de 
maneira entusiasmadíssima: 

   - Elvis, meu rapaz! Quanta alegria em poder lhe 
ver por esses sítios de luz. Sim, eu tinha pra mim 
que a sua situação haveria de ser bem melhor que a 
minha, pois, como você bem sabe, eu fui amante do 
álcool e do cigarro por um bom tempo, mas, para a 
minha completa perplexidade, ao chegar por aqui 
não precisei, senão, de alguns poucos dias 
para voltar à lida do trabalho. 

   Sorrindo por lhe ver daquele jeito todo festivo, 
ocultei de leve a minha vergonha, pois eu sentia em 
minha alma que ele haveria de estar “mentindo” 
para mim... – Do Lado de Cá, também há os que 
fogem da própria consciência. 
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   Sem querer ser descortês com aquele saúdoso 
amigo, lhe perguntei quase a queima roupa: 

   - Qual o filme que o amigo pretende assistir? – 
visto que o teatro e o cinema por aqui se 
confundem numa só visão transcendental, meio 
mecânica e meio mental. 

   - “O Corcunda de Notre-Dame”. 

   - Eu o conheço, senhor. 
 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 28 de fevereiro de 2017) 

   Nota do médium: Parece que o nosso Elvis está 
tentando nos dizer que, tanto Lá quanto por aqui, 
estaremos sempre nos deparando com as nossas 
mazelas morais, pois nesse encontro, ou reencontro, 
aparentemente fortuito, ele pode verificar que o seu 
antigo amigo, envergonha-se de sua situação No 
Grande Lar, inclusive sendo levado pelo próprio desejo 
a buscar auxilio terapêutico numa obra literário-
cinematográfica que, provavelmente, tinha haver com a 
vida boemia dele aqui na Terra. 

   Curiosamente, hoje estamos no último dia do feriado 
carnavalesco, quando, infelizmente ou felizmente, a 
grande maioria das pessoas vão passar a meditar sobre 
os acontecimentos desses tristes dias de Momo. 

   Dentro da natural curiosidade que paira no coração 
dos sinceros estudantes de Espiritualismo, Espiritismo, 
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e Espiritualidade, na minha santa ignorância (risos) 
fiquei um tanto intrigado pelo fato de esse seu amigo, 
de Elvis, mesmo na condição inesperada, pelo menos 
para mim, de “mentiroso”, já está residindo, ou ter sido 
recebido, após a morte carnal, numa Esfera de Luz da 
Vida Espiritual da Terra, como é o caso da 9ª. Esfera 
da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência), na qual 
reside o querido Rei do Rock and Roll, e, por isso 
mesmo, fiquei desfechando alguns questionamentos ao 
nosso querido Amigo Espiritual, autor da mensagem 
acima, quando ele, gentilmente, e muito pacientemente 
(risos), me trouxe a lembrança de que na Terra 
acontece muito disso, ou em qualquer outra Esfera Mais 
Elevada, pois que muitos Espíritos, ao desencarnarem, 
ou em provas mais ou menos dolorosas, solicitam de 
Seus Guias e Protetores Maiores a permissão para 
reencarnarem em Planetas (e cada Esfera da Terra 
equivale a um Planeta, ou uma região dimensional de 
um determinado Universo Paralelo!), por isso mesmo é 
que acabamos por ver situações parecidas ou 
semelhantes a esta. 

   Sem contar, ainda segundo ele, que Nos Planos 
Superiores da Terra residem Espíritos mais ou menos 
avançados, em relação a outras Regiões, ou Planetas 
(especificamente dimensionados) mais ou menos 
evoluídos, mas não Espíritos Perfeitos, ou Puros.  

   E a Vida Continua... 

 

 

 



       Livro # 31: “No Grande Lar” – Espírito Neio Lúcio & H. de Balzac/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017 

46 

 ________Elvis Presley________ 

 
   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.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley 
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CAPÍTULO # 4 

Vá com Deus! 
   Parecia que ia chover... o tempo fechara de 
repente, e quase que não dava pistas de sol por um 
bom tempo... 

   Preocupado com a chegada dos visitantes, não via 
a hora de por o papo em dia com aqueles que, ao 
tempo da minha antiga morada terrena, formavam 
um séquito perfeito de aprendizes do Evangelho... 
Aliás, não chega a ser estranho para ninguém, ou 
pelo menos para aqueles que já leram alguma coisa 
sobre a minha miserável biografia terrena, que eu 
adorava canta e falar sobre a vida de Jesus Cristo, 
algo que me parecia tão natural como cantar e 
dançar, mesmo. 

   Olhava para os ponteiros do meu relógio 
insistentemente – por aqui, bem sabem os mais 
dedicados estudantes de Espiritualidade, que nós, 
os desenfaixados da vestimenta material, muitas 
vezes amamos materializar, quando não comprar 
em lojas especializadas, isto, no caso de não 
possuirmos, ainda, o poder mental necessário para 
tais feitos, determinadas jóias, roupas, livros, cd´s, 
dvd´s, ou outras peças do nosso gosto que, de 
alguma maneira, tocaram o nosso coração em uma 
existência anterior sobre a face da Terra -, e 
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sempre me vinha a cabeça o motivo de tanta 
demora... 

 

   Na verdade, eu só soube da visita desse seleto 
grupo de amigos, uns dois ou três dias antes do 
encontro, que já vai bem longe. 

   - Meu Deus! Por que será que o tempo não 
passa?... E pra complicar as coisas ainda tem esse 
temporal que sinaliza cair daqui a pouco... 

   Na verdade, eu sempre fui de ter poucos amigos, 
pelo menos entre os “figurões” da musica e do 
cinema, embora sempre me viesse à mente a 
necessidade que eu tinha de respeitá-los com 
o mais profundo de meu coração, embora isso 
não quisesse dizer que eu endossasse as suas 
personalidades, quanto ao seu modo de agir e viver, 
sim, pois que cada dá o que tem, embora se dermos 
um pouco mais do que até tenhamos estaremos 
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agradando não somente aos que foram beneficiados 
pela nossa atitude caridosa, mas, acima de tudo, à 
Deus, que nos vê e nos sente pela nossa capacidade 
de realizar no máximo, ou acima, dos nossos 
limites!... 

 

   Uma vez vendo a chuva começando a cair sobre o 
gramado de nosso jardim, onde criamos vários tipos 
diferentes de flores e plantas, cada uma delas 
transferindo para dentro de nossa residência um 
tipo diferente de core aroma, potencialmente 
ajustados a química de nossa Esfera Espiritual, e, já 
quase seco de ansiedade, me dei por vencido e fui 
deitar no sofá confortável de minha sala de visitas. 

   Cochilei. 
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   De repente me vi diante de cinco sábias 
criaturas, que mais se assemelhavam a vitoriosos 
soldados da Antiga Roma. 

   Não consegui identificá-los de pronto, mas sentia 
que eram gente de bem. 

   Um deles, o mais baixinho do grupo, se 
aproximou de mim, e, em tom de voz muito 
amorosa, despejou sobre a minha alma as seguintes 
palavras: 

   - Querido Mestre! Não há como lhe agradecer o 
quanto de carinhoso beneficio fez a cada um de nós, 
que, na condição de seus amigos e protetores da 
Terra, ou na Terra, não fizemos nada mais do que 
lhe devolver em serviço, e em cuidado esmerado, 
tudo o que nos legaste de amizade, respeito, e 
caridade em épocas recuadas do tempo planetário... 
é certo, que fomos seus leais escudeiros, agindo 
mais por paixão do que por responsabilidade, e, 
mesmo assim, na condição de ignorância a qual nos 
encontrávamos, tu foste capaz de nos dar arrimo, 
trabalho, e cuidados indispensáveis ao lar pagão. 

   As tuas pregações Evangélicas foram, para nós 
todos, um abençoado derramamento de luzes 
benditas, fazendo-nos de teus servidores 
verdadeiros Amigos de Jesus Cristo. 

   Quando podemos lhe garantir, agora, que não há 
vitoria maior para o Espírito humano que não seja a 
realização do Reino de Deus em si mesmo. 
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   Somos-lhe gratos. 

   Naquele instante perdi a noção completa de 
espaço, pois já não sabia se me encontrava em meu 
lar ou se em alguma região mais adiantada da 
Espiritualidade Maior, quando passei a orar 
fervorosamente ao Senhor da Vida por aquele 
abençoado encontro de Amigos-Afins, observando 
que eles, os meus antigos servidores, agora, 
estavam mais adiantados do que eu na Vida 
Espírita. 

   Quando me lembrei da passagem de “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo”, onde 
podemos graciosamente encontrar algo sobre A 
Realeza Terrestre (INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS: 
UMA REALEZA TERRESTRE - UMA RAINHA DE 
FRANÇA, AVRE, 1863, CAPÍTULO II – MEU REINO 
NÃO É DESTE MUNDO). 

   Despedi-me de cada um desses cinco amigos 
ofertando a eles o meu mais sincero agradecimento, 
pois quem ganhou fui eu, pelo Ensinamento. 

   Eles apenas me disseram: “Vá com Deus!” 

 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 28 de fevereiro de 2017) 
   Nota do médium: Quando encarnado, Elvis não 
gostava de ser chamado de Rei do Rock. Ele costumava 
dizer que o Rei era Jesus. Se bem, que para mim, em 
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particular, que temos estudado a Vida Espírita, não 
somente pelos livros de nossa santa Doutrina, e por 
saber que o Universo é infinito, há inumeráveis reinos 
espalhados por ele, cada um executando a Obra de 
Deus da maneira como cabe a cada soberano e a cada 
súdito, por isso mesmo é que reconhecemos e 
entendemos das palavras de Elvis Presley apenas como 
um singelo apelo à humildade em seu próprio coração, 
tirando dele toda a pretensão de ser “maior que o 
Cristo”, aliás, como vemos acontecendo até mesmo 
dentro do seio religioso do Mundo Material, pois que 
muitas pseudo-autoridades da cátedra e do altar, no 
dizer de Emmanuel (por Chico Xavier), parecem estar 
em luta constante com a soberana presença de Jesus 
no mundo, como se eles mesmos desejassem, na 
intimidade deles, se sobrepor ao Seu Magnânimo Poder 
e Autoridade, como Governante, que é, da Terra.  

 
   E é exatamente nisto que devemos nos concentrar, 
não deixando a vaidade e o orgulho da gente nos fazer 
acreditar que o nosso reino, íntimo ou exterior, seja 
maior e mais belo, mais feliz ou mais amoroso, do que 
o Reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
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________Elvis Presley________ 

 
   Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 de 
agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, mundialmente 
denominado como o Rei do Rock e com a alcunha de "Elvis, The Pelvis", pela 
forma extravagante, mas ousada como dançava e se mexia, adquirida na 
década de 50. Elvis também foi um dos pioneiros do rock and roll.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley 
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CAPÍTULO # 5 

Mais Acima! 
   A situação do Lado de Cá é mesmo de arrasar!... 
(risos)...  

   Na sua maioria, as pessoas que vivem sobre o 
solo da vida material, aqui onde vocês se 
encontram, e mesmo entre os seres que transitam 
por outras faixas de força e energia, mas próximas 
da realidade terrena, pensam, de maneira inocente 
que tudo, ou quase tudo, o que está desse Outro 
Lado, pelo menos em suas Regiões Mais Altas, já 
deixando de lado os diversos Umbrais da vida 
planetária, faz parte de um beatificado Jardim 
Celestial, como se, por aqui, não encontrássemos 
problema algum para resolvermos... 

   É certo que muitas destas paragens de Além 
Túmulo, fora da sintonia umbralina, se encontra 
numa situação moral bem mais saudável da que, 
por exemplo, vivem os nossos irmãos espirituais na 
Cidade Espiritual Nosso Lar, embora precisemos 
sempre estar “ligados” de que a Evolução Espiritual, 
tanto na dimensão dos seres encarnados como em 
qualquer outro lugar do Universo em que 
estivermos vivendo, se dará de maneira gradual e, 
necessariamente, diversa, pois que, também, 
precisamos levar em consideração que nós mesmos, 
como seres donos de determinado livre-arbítrio, 
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somos parceiros uns dos outros, tanto nas 
quedas intempestivas como nas ascensões 
libertadoras para o mais Alto... Ou seja, estamos 
sempre, e invariavelmente, nos defrontando com 
o mundo de nós mesmos, com o detalhe de que, 
por enquanto, e botemos por enquanto nisso, 
somos mais hábeis em cair e destruir do que, 
necessariamente, subir e elevar, seja o espírito 
humano ou a vida coletiva, como um todo. 

 

Elvis Presley nos anos 50. 
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   Há inúmeros conceitos de Vida Espírita, ou seja, 
aquela fora dos limites da matéria carnal, como 
vocês a conhece por ai, e, claro, que não poderia 
ser diferente para nós, personalidades cristãs, e por 
sermos particularmente Espíritos espíritas, pois na 
palavra iluminada do Divino Salvador não faltou-nos 
o alerta em relação às DIVERSAS MORADAS 
CELESTIAIS, que para nós, que já temos um pouco 
mais de conhecimento em relação aos Infinitos 
Reinos (Universos) da Criação, podemos considerar 
algo semelhante aos mundos “fictícios” dos celebres 
seriados e filmes de TV e cinema de Hollywood... 

   

   Se por um lado estamos aqui, eu, o médium e 
vocês, aprendendo com a vida, outros, de “Mais 
Acima”, bem mais acima de nós, estão nos 
condusindo os passos, ainda, vacilantes. 

   Por isso, meus amigos encarnados, vamos 
procurar celebrar a Vida Imortal não somente pelo 
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nosso raciocínio, mas, acima de tudo, pelo 
sentimento mais puro de cordialidade, de gentileza, 
e de verdadeira amizade, pois não há como 
cogitarmos em Subir Mais Além sem que estejamos 
fielmente integrados ao mandamento do: AMAR A 
DEUS SOBRE TODAS AS COISAS E AO NOSSO 
PRÓXIMO, QUEM SABE, ATÉ MAIS DO QUE A 
NÓS MESMOS!... 

   Que Oxalá seja louvado. 

 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 01 de março de 2017) 
   Nota do médium: Ao final da psicografia, quando eu 
já estava me preparando para salvá-la em backups 
distintos, vi que o nosso querido Amigo Espiritual 
estava lindamente sorrindo para mim, como se 
desejasse me demonstrar que havia transmitido esse 
seu Capítulo 5 de maneira alegre e feliz. 
   Ele também me orientou a recomendar aos nossos 
amados leitores, amantes da ficção científica, que, se 
puderem e desejarem, assistam às antigas séries de TV 
norte-americana, dos anos 60: “Perdidos no Espaço” 
(Lost in Space, de Irwin Allen) e “Jornadas nas 
Estrelas” (Star Trek, de  Gene Roddenberry, Alan Dean 
Foster). 
   Segundo ele, assim, haveremos de adquirir 
conhecimento com: alegria e saúde. 
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________Elvis Presley________ 

 
   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".  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley 
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CAPÍTULO # 6 

Merecimento 
   Sempre que possível, será bom recordarmos das 
personagens do passado de nossa amada Terra que, 
de alguma maneira, cada um a seu jeito, fizeram 
algo pela construção de um mundo melhor para 
todos... 

   Não é questão de saudosismo, mas naturalmente 
que é pelo fato de precisarmos reverenciar e 
venerar, de todo o nosso coração e de toda a nossa 
alma, os Espíritos batalhadores, santificados ou 
heróicos, que, dentro de suas possibilidades, e 
segundo o valor de seu caráter, buscaram realçar a 
Vida pela façanha abençoada do Bem, seja no 
campo da Ciência, no meio dos sábios da Filosofia, 
no aconchego dos Templos religiosos, ou, mesmo, 
entre a parentela consangüínea que, de alguma 
sorte, lhes necessitava da caridade de uma boa 
orientação ou de um valioso conselho. 

   Muitas vezes somos defrontados com situações 
desconcertantes, mesmo no seio do movimento 
espírita, visto que, Do Lado de Cá, ainda temos 
“templos de pedra”, se bem que em substância 
bastante rarefeita para que os sentidos dos meus 
irmãos do Plano Material possam lhes perceber as 
paredes, mesmo estando cada um de vocês 
emancipados do corpo fisiológico pelo fenômeno 
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muito natural do sono... Pois que, mesmo entre 
nossos irmãos de causa Evangélica, no Espiritismo, 
seja por ai, e bem menos por aqui, graças a Deus, 
vamos observando como certos indivíduos se 
esmeram para atrair para si mesmos a atenção de 
pessoas, mesmo desencarnadas, que possam lhes 
valorizar o pensamento obtuso de que, acreditem!... 
devemos deixar os mortos enterrarem os seus 
mortos... Ou seja, tomam a palavra ilustrativa de 
Nosso Senhor como se Ele, o Dono do Mundo, 
pudesse, de alguma maneira esquisita, incentivar as 
pessoas a se esquecerem uma das outras: 

   - Não mais recordando os parentes que já se 
foram pelo inevitável fenômeno da desencarnação, 
tanto no nosso plano de ação quanto no de vocês, 
em solo material, por assim dizer. 

   - Não aceitando velarem os mortos, por não 
acreditarem na morte. 

   - Excluírem de suas orações todas as petições e 
endereçamento de socorro os antepassados, pois 
que “estão mortos”. 

   Mas aos espíritas, em particular, tem algo que 
lhes mexe muito mais com a índole personalista, 
que é o fato de muitos dentre vocês, enquanto 
autores com potencial mediúnico, não só 
desejarem excluir o nome dos benevolentes 
Espíritos que lhes guiam as mãos na santa hora da 
psicografia, como deixarem de lado toda e qualquer 
referencia aos Benfeitores desencarnados que, por 
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sua vez, e para a felicidade de todos, realizaram 
luminosos trabalhos por outros meios “mediúnicos” 
que não os seus mesmos. 

  

   Parece até que estamos nos defrontando com 
uma dicotomia diabólica, toda obsessiva, quando de 
um lado vemos atuarem os Espíritos desencarnados 
do plano espiritual inferior, e do outro vemos se 
manifestar o Espírito encarnado do próprio 
medianeiro, ou autor, lamentavelmente tentando 
fechar as portas de comunicação Entre os Dois 
Planos da Vida, exatamente para que nós, os vossos 
Amigos Espirituais da Vida Mais Alta, não venhamos 
a alertar e instruir os adeptos bem intencionados, e 
repreender os que tomam da palavra divina do 
Senhor para confundir os menos favorecidos pela 
cultura e pelo saber. 
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   Meus queridos amigos! Nada mais prazeroso para 
cada um de nós que já transitamos pelas Regiões 
do Sem Fim, como naturalmente para cada um de 
vocês, ai na dimensão dos seres de “carne”, que ter 
a memória vasculhada não somente pela História, 
que, geralmente, subtrai o máximo da verdade dos 
fatos, quando assim lhe interessa, mas pelo coração 
das criaturas que, de nós, traz uma breve 
lembrança, que seja, de velhos e bons tempos. 

 

   A questão a ser observada, em ultima análise, é a 
de saber se temos “Merecimento”. 



       Livro # 31: “No Grande Lar” – Espírito Neio Lúcio & H. de Balzac/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017 

63 

   Quanto ao fato de que determinadas lembranças, 
ou certas recordações, não serem bem assimiladas 
pela nossa capacidade de aceitação dos fatos, 
felizes ou infelizes, ai, é outra história, que 
merecerá um estudo mais adequado das escolas 
científicas que evocam o sentimento, as emoções, e 
o pensamento humano-Espiritual, adequadamente 
ajustadas, pelo menos, às ricas interpretações de 
Allan Kardec e Chico Xavier, do Evangelho de Jesus 
Cristo. 

 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 01 de março de 2017) 
   Nota do médium: Pelo visto, o nosso Elvis está 
mesmo decidido em por em pratos limpos a Vida no 
Mundo dos Espíritos, pelo menos numa fração dela, 
pois que a Vida Verdadeira, por enquanto, segue por 
caminhos totalmente desconhecidos para nós, visto 
que, aqui, ele deixa claro que do lado de Lá, mesmo 
nas Regiões Mais Altas, há pessoas, Espíritos, que 
pensam muito diferente uns dos outros, seguindo as 
suas particulares orientações religiosas, culturais, 
sociais e científicas... Se bem, que, devemos deduzir 
que entre os seres espirituais mais sábios e bondosos, 
a paixão exclusivista vai deixando de ter espaço no 
coração, embora, sob um aspecto geral, tudo vai 
progredindo dentro um natural esquema de evolução 
para Cima, já que, mesmo entre uma civilização 
terrena mais rica de saber cientifico e cultural vemos se 
manifestar pessoas, ou grupos, carregados, ainda, de 
muita baixeza e delírios personalíticos...  
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   Como vemos, Deus dá oportunidade aos ignorantes e 
aos perversos de aprenderem vivendo com os mais 
inteligentes e mais misericordiosos, por assim dizer. 
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________Elvis Presley________ 

 
   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".  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley 
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CAPÍTULO # 7 

Fascinação 
   Obra divina da Criação, 

Lua cheia, reserva encantada do amor, 

Beleza eterna da paixão, 

Criança de luz, menina-mulher... 
 

Não há jóia mais preciosa, 

Que um sorriso teu, 

Ofertando ao mundo, 

As preciosidades do teu coração... 
 

Volta e meia 

Sente-se angustiada, 

Deprimida e só, 

Neste mundo de desolação, corrupto! 
 

Mas que posso fazer,  

Se Deus me deu a você, 

Estrela da Vida, 

Para me deixar feliz 
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Pelo teu carinho, 

Pelo teu gosto, 

Pelo teu gozo, 

E pelo teu andar?!... 
 

Sim, tu me fascinas, 

Enche-me de esperança, 

Renova a minha fé, 

Revira a minha existência... 
 

Então, redobra a tua vigília, 

Mulher querida, mulher amada! 

E volta-te pro Céu, 

No aconchego de minha alma, 

Que é o teu lugar!... 

 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 02 de março de 2017) 
   Nota do médium: Elvis escreveu essa poesia em 
lembrança das belas Almas Gêmeas femininas que, 
por enquanto, se encontram perdidas no vendaval das 
tormentas humanas, ainda esquecidas do favor de 
Deus em relação a sua real vida sentimental e emotiva. 
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________Elvis Presley________ 

 
   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".  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley 
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CAPÍTULO # 8 

Fantasia 
   Peça generosa da Natureza, 

Senhor dos ventos e das tempestades, 

Bendito ser que me arrebata 

Do sufrágio de mim mesma... 
 

Quiseste o Senhor da Vida, 

Me impingir a tua presença, 

Criando reservas de segurança 

Em meu coração feminino... 
 

Dominas-te o meu ser, 

Já carente por tanta injustiça, e de tanta maldade, 

Ofegante e necessitado, 

De amor e prazer!... 
 

Por isso, meu amado!  

Te busco a qualquer hora, 

E em qualquer lugar, onde estejas, 

Onde possas me ver, me reencontrar... 
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Na minha doce fantasia! 

Continuas a ser o luminoso altar 

Da Minha eterna esperança, 

Num mar de tempestades... 
 

Contudo, se abrires o coração, 

Forte e destemido, 

Mara mim, sua cara-metade, 

Farei de ti, formoso homem, 
 

O ser mais feliz da Terra,  

Enquanto no Céu,  

Será a bendita alegria, 

Do milagre de Deus, em minha vida. 

 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 02 de março de 2017) 
   Nota do médium: Elvis escreveu essa poesia em 
lembrança das belas Almas Gêmeas masculinas que, 
por enquanto, se encontram perdidas no vendaval das 
tormentas humanas, ainda esquecidas do favor de 
Deus em relação a sua real vida sentimental e emotiva. 
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   Quem já teve a oportunidade de compulsar alguma 
das biografias a respeito da vida pessoal e artística 
deste grande Amigo Espiritual, já deve ter lido um 
lindo poema que ele mesmo, quando encarnado na 
Terra, escreveu para sua cabeleireira: “Alguém para 
amar, algo para fazer, e esperança no futuro.” 

_______________________ 

      

_______________________ 

 

   Não podemos, também, nos esquecer de que ele, o 
Espírito Elvis Presley, trata-se do Coordenador Geral 
dos Espíritos de Luz da 9ª. Esfera Espiritual da 
Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência) que vem 
psicografando por meu humilde intermédio, com tarefas 
muito bem definidas, desde o meu primeiro livro pela 
psicografia, propriamente dita, “MENSAGENS DE 
ALÉM-TÚMULO”, pois que antes eu havia escrito um 
trabalho doutrinário do Espiritismo, mediúnico e de 
pesquisa, com o auxilio das minhas faculdades de 
clarividência, claraudiência, a de efeitos físicos, a de 
desdobramento mediúnico (consciente, semiconsciente, 
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e inconsciente), e da psicofônia, que foi: 
“MEDIUNIDADE EM DOIS MUNDOS – Relatos de um 
médium Espírita”, este, que levou cerca de dezessete 
(17) anos para ser concluído. 

   De minha insignificante parte, por nesta atual 
existência não ter estudado sobre as especificas 
técnicas de poesia, a não ser pequeninas coisas no 
tempo de escola infantil, apenas, e tão somente, 
participo com o meu coração, sempre no desejo de 
transmitir aos meus companheiros da vida planetária 
algo do generoso amor e da delicada gentileza dessas 
Almas da Vida Superior da Terra. 

  

   Entretanto, não devemos pensar que por eles, os 
Espíritos Superiores, serem sempre tão amorosos 
conosco sejam, também, criaturas “bobas” e sem senso 
de responsabilidade para que, na hora certa, não 
venham a nos chamar a atenção por meio de 
reprimendas enérgicas e disciplinadoras.  
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________Elvis Presley________ 

 

      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".  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley 
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CAPÍTULO # 9 

Médiuns 
   Lamentavelmente, embora o nosso desejo 
ardente em ver as coisas, senão totalmente, um 
tanto diferentes, pelo menos de quando há cerca de 
20 anos passados, quando o nosso pupilo encarnado 
se encontrava no desabrochar de suas múltiplas 
faculdades psíquicas, não somente por força da 
indiscriminada sisudez da personalidade da maioria 
dos pretensos diretores de departamentos 
mediúnicos, mas por causa da explicita 
desconsideração dos que, antes de manterem uma 
conversação sadia e gentil com os novos 
medianeiros, passam a lhes crivar o espírito 
inocente, e cheio de boas intenções, com as mais 
desrespeitosas manifestações de desconfiança, em 
relação às suas faculdades mediúnicas nascentes, 
elevando ainda mais o quadro de angustia e de 
dúvidas desses nossos novos missionários de santa 
uma tarefa em benefício dos Dois Planos da Vida. 

   Sinto-me desconfortável em ter de voltar a falar 
sobre um assunto que tanto nos entristece, 
especialmente por reconhecermos no Espiritismo 
uma Doutrina de vanguarda espiritualista, no seu 
tríplice aspecto, tendo ela nascida não somente por 
conta da mente meridiana de Allan Kardec (o 
próprio Espírito da Verdade reencarnado) como 
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por meio do seu valoroso, bem humorado, e 
amoroso coração, algo que, talvez, muitos dos 
atuais dirigentes espíritas, sequer, tenham 
conhecimento, já que vivem num mausoléu pessoal 
de tristezas e desconfianças... 

 

   Sabemos que nada evolui a toque de caixa, 
especialmente quando se trata da evolução do 
nosso próprio caráter, porém não há como ficarmos 
em silêncio permanente, parece-me, diante de uma 
situação que raia à beira da insanidade... Pois, 
como aceitarmos que pessoas, aparentemente, tão 
requintadas em saber e em cultura espírita se 
entreguem a uma esgotante campanha contra os 
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valorosos medianeiros que, humildemente, tentam 
apresentar aos seus, pretensos, companheiros de 
causa Evangélica as suas singelas experiências com 
o Mundo Parafísico, ou Plano Espiritual?!...  

 

   Embora devamos reverenciar a valiosa tese do 
Animismo, mesmo que de maneira muito particular 
e limitada, quando sabemos que, em essência, 
TUDO É MEDIUNIDADE, não podemos aceitar que, 
por esse mesmo motivo, os nossos companheiros 
de causa, que detém algum “poder” sobre 
determinados grupos ou pessoas, em particular, 
venham a entristecer mais ainda os corações dos 
“Médiuns” iniciantes com as suas reprimendas sem 
sentido, e com as suas abordagens “doutrinárias” 
que sugere que tudo o que está de fora dos seus 
pseudo-conhecimentos doutrinários, não é 
verdadeiramente doutrinário (Uai!), ou, sequer, 
exista, como se os iniciantes da mediunidade aqui 
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na Terra estivessem sob o jogo de uma terrível 
auto-obsessão, quando não sendo vitimas de 
perversas Entidades do Mundo Espiritual inferior. 

   E pra completar o nosso digno rosário de 
recomendação com gosto reprimenda, vejamos 
que, em muitos desses invigilantes corações, que se 
acreditam líderes espíritas, sorrateiramente se 
esconde a terrível chaga da vaidade, pois, segundo 
temos observado, não aceitam, sob hipótese 
alguma, que outros servidores da mesma causa que 
abraçaram venham a tomar “os seus espaços” – 
sempre fictícios – dentro de um grupo que, a rigor, 
tem somente Jesus Cristo como o seu absoluto 
Chefe, visto que o verdadeiro espírita só deva 
trabalhar para o Cristo, embora sob a Assistência 
generosa dos magnânimos Espíritos Superiores. 

   Que o Senhor nos alivie as pressões do dia a dia 
mediante a nossa sincera ação no bem de todos. 

 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 02 de março de 2017) 

   Nota do médium: Temos afirmado pelos nossos 
livros mediúnicos, sob a permissão dos nossos 
generosos Guias Espirituais, que Elvis Presley fora a 
reencarnação de Gabriel Delanne, no Espiritismo, 
quanto a do Rei Davi, da Bíblia Sagrada. 

   Ele orienta-nos o estudo do Capítulo 9, do livro de 
André Luiz (Chico Xavier/FEB): “NO MUNDO MAIOR”. 
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________Elvis Presley________ 

 
 

Elvis Aaron Presley (Tupelo, 8 de janeiro de 1935 — Memphis, 16 
de agosto de 1977) foi um famoso músico e ator norte-americano, 

mundialmente denominado como o Rei do Rock e com a alcunha de 
"Elvis, The Pelvis", pela forma extravagante, mas ousada como 

dançava e se mexia, adquirida na década de 50. Elvis também foi 
um dos pioneiros do rock and roll. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley 
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CAPÍTULO # 10 

Mentores 
   Mestre Amado, Senhor de toda a Vida! 

Digna-te receber em teu coração magnânimo e 
perfeito, a justa homenagem dos que te honram 
com humildade e servidão, com devotamento e 

carinho... 

Não porque já sejamos alguma coisa, 
absolutamente que não, Senhor! 

Apenas nos apresentamos à sua figura emblemática 
como meros aprendizes do teu Amor Sublime, 
confiando, em Ti, a nossa insignificante alma... 

Mas, antes de nos acolher em Teu regaço generoso 
e incomparável, pede ao Pai Celestial que nos digne 

obter de Ti, Bendito Amigo: 

- A beleza da alegria. 

- A dom da gratidão. 

- O venerável compromisso com a dor alheia. 

- E, acima de tudo, a obra da salvação em nós 
mesmos, pelo exemplo da Caridade!... 

Muito obrigado, ó Criatura de Luz Divina, que 
aprendemos a chamar de Mestre e Irmão! Apieda-

te de nós, e nos dá, do teu venturoso calor, o 
aconchego das boas horas!... 
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Pois não somos nada e nem fazemos nada que não 
seja pelo prazer de caminhar e servir contigo, seja 
na Terra ou nos Céus, confiando na Tua providencia 

em fazer de nós teus humildes servos... 

Nada Mais que Isto. 

 
 

Elvis Presley (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 
(Salvador/BA, 02 de março de 2017) 
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FIM DA PRIMEIRA PARTE  

DO LIVRO 

 

Pelos Espíritos                                                    
Neio Lúcio & Honoré de Balzac                                

Com Elvis Presley    
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SEGUNDA PARTE 

No Grande lar              
Com os seus Autores 

__________ 
 

  

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). 

   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, Brasil, já que todo o 
projeto de Revelações Espirituais em torno de suas Vidas Sucessivas, e de outras 
tantas pessoas do seu conhecimento, ou não, invariavelmente, por força mesmo da 
natureza totalmente transcendental do projeto inicial, estarem anexados ao número 
nove (9), referente ao mês (9) de setembro do ano de 2012, quando o nosso 
pupilo mediúnico concluiu o livro “MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, já debatido 
nas demais obras de sua lavra psicográfica, 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: Atualizado por Santa Brígida da Suécia. 
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________Neio Lúcio________ 

 

   Neio Lúcio: Autor de livros infantis e de mensagens, o Espírito Neio Lúcio é antigo 
conhecido do Espírito Emmanuel, apareceu na obra Cinqüenta anos depois sob a alcunha 
de Cneio Lucius. Em uma de suas existências terrestres, o autor espiritual também se 
relacionou com o médium Francisco Cândido Xavier, quando reencarnou como o educador 
Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, chefe de Chico Xavier na Fazenda Modelo, em 
Pedro Leopoldo (MG). 

http://www.febeditora.com.br/autores/neio-lucio/ 
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Estudando                                                    
“Mecanismos da Mediunidade”                    

e analisando sua estreita ligação com a                                        
Nova Missão do Espírito São Luis IX                                    

por meio da: 

Nova Ciência da            
“Numerologia Espírita” 

 

   Estamos entrando numa área muito envolvente 

da Doutrina Espírita, que é a da Mediunidade... Não 
que outros autores, encarnados ou desencarnados, 
já não tenham dito o suficiente para que 
pudéssemos nos debruçar sobre este palpitante 
assunto, pelo menos, pelas próximas três gerações 
da Terra!... Entretanto, cada vez que um tanto mais 
de criatura, da Terra ou do Mais Além, vem 
apresentar a sua experiência, fica-nos a evidência 
de que, sempre, há algo mais a falar, a estudar, 
e a aprender, pois que ela, a Santa Mediunidade, 
haverá de estar sempre um tanto a mais a nossa 
frente, naturalmente que necessitando do escalpelo 
de nossas sinceras e devotadas intenções em lhe 
devassar os Grandes Segredos... 

   Se bem que os nossos apontamentos serão 
breves, muito breves mesmo, levando em 
consideração que a nossa real intenção é a de 
fomentar nos corações dos nossos leitores o 
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interesse pela causa da “Numerologia Espírita”, pelo 
menos dentro do contexto que temos apresentado 
no decorrer de inúmeras obras pelas faculdades do 
nosso estimado médium-mentor, aceite ele ou não 
esse nosso reverente adjetivo, vivamente 
construído pelo nosso sentimento de lealdade 
à sua trajetória espiritual, merecedora da nossa 
mais perfeita veneração... Sim, sabemos que há os 
que, dentro de nossa própria Doutrina, pensem que 
carinho e respeito, gentileza e afeto, mesmo, 
sejam peças evocadas pelo orgulho de quem as 
exprime, ou as expresse, entretanto, embora o 
nosso respeito a todas as maneiras de pensar e de 
se manifestar, não podemos compreender que, no 
trato direto com os Espíritos da Luz, mesmo 
estando eles temporariamente reencarnados, 
devamos ser descortês e deselegante, no mínimo, 
ao invés de lhe dando o nosso testemunho de amor 
e caridade cravemos os seus Espíritos valorosos, e 
valiosos, com o peçonhento desserviço da nossa 
ingratidão e da nossa profunda desconsideração...  

   Tal qual na obra anterior (Livro # 30), “NOVOS 
RUMOS À MEDIUNIDADE ESPÍRITA”, pelo 
companheiro desencarnado H. G. Andrade, aqui, 
vamos entrosar os nossos breves pareceres sobre a 
sua mediunidade com o que foi predito por ANDRÉ 
LUIZ, pelas faculdades de Chico Xavier, dentro do 
evidente Esquema de Sinais & Códigos Secretos 
de Deus do Espiritismo, passando, também, a 
orientar e regular os serviços de investigação & 
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decodificação de outros pesquisadores e 
estudantes de Espiritualismo, Espiritismo, e de 
Espiritualidade, que, por sua vez, se sintam atraídos 
pela nobre matéria da Matemática Divina. 

   Este é o nosso esforço pelo seu próprio 
intermédio, que é o de lançar as bases gerais para o 
tema tão venerável, e ainda tão discutido, dos 
Códigos Secretos de Deus, seja no Torah ou, 
especificamente, no Espiritismo. 
 

   Faz-se sempre necessária a devida consulta às 
informações internacionais em torno deste 
intrigante caso científico: 

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

O CÓDIGO SECRETO DA BÍBLIA 
 

   A coisa aconteceu por acaso. Descobriu-se 
utilizando-se técnicas de criptografia que 
acontecimentos importantes estavam presentes na 
Bíblia de forma criptografada. Passou-se então a 
investigar mais detidamente o assunto, e constatou-
se que mais e mais fatos estavam previstos de 
forma oculta na Bíblia, principalmente no TORAH, o 
Pentateuco ou os primeiros livros da Bíblia escritos 
por Moisés. O Pentágono pesquisou o assunto e 
criou-se até um programa de computador que ai 
sim revelou de forma inquestionável e reconhecida 
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pelos cientistas, que de fato a Bíblia era um código 
que tinha a previsão dos acontecimentos futuros. 

  

Francisco Cândido Xavier:  

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

(etc...). 
    

   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. 
  

   Durante três mil anos um código da Bíblia 
permaneceu oculto. Agora, decifrado com ajuda do 
computador, poderá vir a revelar nosso futuro. 
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Dr. Eliyahu Rips: O famoso matemático israelense 
descobridor dos Códigos da Bíblia. 

 
 

   O código foi descoberto por um matemático 
israelense, que provou o fato publicando as 
provas num jornal científico de renome, e 
confirmado por matemáticos famosos no 
mundo todo. 
 

   O livro publicado sobre esse assunto é a primeira 
descrição completa de uma descoberta científica 
que pode vir a mudar o mundo, relatada por um 
repórter cético, não-religioso, que acabou fazendo 
parte da história. 
 

   O código de três mil anos de idade prevê fatos 
que aconteceram milhares de anos depois de a 
Bíblia ter sido escrita. Prevê assassinato dos dois 
Kennedy, a bomba da cidade de Oklahoma, a 
eleição de Bill Clinton - tudo desde a Segunda 
Guerra Mundial até Watergate, do Holocausto a 
Hiroshima, da chegada do homem à Lua até a 
colisão de um cometa com Júpiter. 
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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 da Terceira Revelação.  
  

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

 
   Artigo acessado da Internet pelo médium em16/12/216, e 

devidamente adaptado para aqui. 
_________________________ 

    

   Numa regra matemática geral, trabalhamos com 
valores, e por isso mesmo não podemos dispor de 
outra metodologia, senão, na aferição dos valores 
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encontrados a partir dos “Sinais” de Deus deixados 
numa corrente (literária) em curso constante, 
que, como conceito fundamental, apresenta uma 
orbita parecida a dos elétrons livres que, embora se 
justifique pela ação dos atritos da via, sempre se 
mantém numa performance inalterada, de acordo o 
meio que venha percorrer e mediante o poder da 
ação indutiva. 

 

   Não há como negar a conseqüência perfeita dos 
elementos factuais em forma de números-chaves, 
palavras-chaves, e frases-chaves, dentro da 
Obra do Espiritismo que nos propomos servir como 
decodificadores!... Os acontecimentos aritméticos 
em torno da Mecânica Matemática de Deus, dentro 
de uma Concordância Universal Perfeita dentro das 
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obras de Allan Kardec e Chico Xavier, quanto da 
Bíblia Sagrada (Tradução Brasileira – Ano 2013, 
com copyright 2010), como suas fontes básicas, ou 
fundamentais, nos levam a aceitar de maneira 
absolutamente racional e lógica, a despeito do seu 
conseqüente laço emotivo e sentimental com o Mais 
Alto, as verdades incontestáveis e sublimes da 
Dinâmica Matemática Universal para Toda a 
Criação, com destaque, como é o nosso caso em 
particular, para uma aceitação de que a Vida 
Humana obedece a uma regulagem pré-
estabelecida de Ação e Reação nada casual, mesmo 
que devamos nos precaver em relação à 
necessidade do Livre-Arbítrio, uma Lei Relativa que 
serve de escoadouro para as tremendas “mancadas” 
criadas e mantidas pela teimosia das criaturas ainda 
tremendamente ignorantes, embora nada sendo 
feito, ou criado, que não tenha o aval pré-existente 
do Todo-Clarividente. 
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___________________ 
   Observemos como a magnífica obra de ANDRÉ 
LUIZ, “MECANISMOS DA MEDIUNIDADE”, pelo 
nosso Chico Xavier, em sua 1ª. edição especial, 
pela FEB, ano de 2003, se caracteriza por perfeito 
entrosamento com a Matemática Superior, que é 
exatamente aquela a qual é a causadora de Toda a 
Ordem Planetária, como estabelecida pela Fonte 
Governante do Planeta Terra, tendo o Espiritismo a 
primordial, ou excelente, vertente, por força de 
sua natureza toda Reveladora: 

 

- Cap. 7 – ANALOGIAS DE CIRCUITOS: da 
pagina 59 a 62. 

   Somemos todas estas páginas (da de # 59 à 
62), e teremos o resultado = 242. 
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   Estamos definindo a missão conjunta de Kardec 
(Chico) e a de São Luis (Vivaldo), mas de que 
maneira: 

- 2: O exato dia (2) do nascimento de Chico 
Xavier (a reencarnação de Allan Kardec). 

- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de 
Chico Xavier (a reencarnação de Allan Kardec). 

___________ 

   Quando a partir desses mesmos dados (originais) 
acima, vamos ter: 

- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de 
São Luis (Vivaldo Filho). 

- 2 + 4 + 2 = 8: O exato mês (8) de agosto da 
morte de São Luis (Vivaldo Filho). 

___________ 

   O traçado matemático foi preparado para dar 
lugar aos Fatos da Mediunidade de ambas as figuras 
do Espiritismo que tanto amamos. 

   Apenas devemos recordar que o Capítulo 7 
reflete o mês (7) de julho do nascimento de 
Vivaldo Filho (a reencarnação atual de São Luis de 
França). 

   Como o titulo sugere: ESTAMOS VENDO AS 
ANALOGIAS (OU SEMELHANÇAS) ENTRE A MISSÃO 
DE ALLAN KARDEC (CHICO) E A DE SÃO LUIS 
(VIVALDO)... Pelo menos, em termos de Revelação 
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Espírita... Um no campo da Consolação e da 
Mediunidade, e o outro na esfera da Instrução e da 
Mediunidade, embora as situações se amoldem 
naturalmente, para ambos, sem que isso, segundo 
o nosso pupilo Vivaldo, venha a significar uma 
equivalência de valor moral entre ambos. (Risos). 

     

___________ 

   Mas não paremos por ai. 

   Analisemos o conteúdo da primeira parte desse 
simbólico e enigmático Capítulo 7, para que 
possamos compreender com a exatidão necessária 
como os Espíritos Superiores embutiram, dentro do 
texto de ANDRÉ LUIZ, os “Sinais” de Deus que se 
aplicam à VOLTA de São Luis IX na personalidade 
atual do médium Vivaldo P. S. Filho, e que haveria 
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de ser descobertos por ele mesmo, por força de 
sua diversificada mediunidade e dos seus Amigos 
Espirituais da Vida Maior que lhe orientam as 
tarefas com Jesus Cristo: 

 

   - Cap. 7 – ANALOGIAS DE CIRCUITOS, 
velocidade elétrica, à pagina 59: “Estudemos 
ainda alguns “problemas” primários da 
eletricidade para compreendermos com segurança 
os “problemas” do intercâmbio mediúnico.” 

    De dentro do texto inicial de André Luiz tivemos 
a graciosa oportunidade de destacar uma palavra 
(citada duas vezes) que muito bem sugere o 
nosso serviço matemático: “problemas”.   

- Problemas: aparece sobre a palavra de # 4, 
dentro do texto corrido desse primeiro parágrafo. 
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- 4: O exato mês (4) de abril do nascimento de 
São Luis (Vivaldo Filho). 

- Problemas: aparece sobre a palavra de # 13, 
dentro do texto corrido desse primeiro parágrafo. 
Quando: 1 + 3 = 4. 

   Quando: 

- 4 (de mais acima) + 4 (de agora) = 8: O exato 
mês (8) de agosto da morte de São Luis (Vivaldo 
Filho). 

___________ 

   Precisamos compreender que isso se desenrola, e 
se cruza, dentro de um Capítulo (# 7) que sugere 
o mês (# 7) de julho do nascimento de Vivaldo 
Filho (São Luis). 

   Não há como duvidar disto. 
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___________ 

   Entretanto, para que possamos ser o mais fiel 
possível ao quadro de evidentes sinais secretos 
dentro do texto do querido André Luiz, nesta 
expressiva obra da lavra mediúnica de Chico Xavier, 
vamos destacar outros elementos numéricos que 
haverão de colocar a descoberto mais alguns 
Códigos Matemáticos de Deus do Espiritismo para a 
VOLTA de São Luis de França, aqui, sendo 
alinhavada por natural correspondência à sua atual 
missão mediúnica: 

 

   - Cap. 7 – ANALOGIAS DE CIRCUITOS, 
velocidade elétrica, à pagina 59: “Sabemos que 
a velocidade na expansão dos impulsos elétricos é 
semelhante à da luz, ou 300.000 quilômetros por 
segundo. 
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   Fácil entender, assim, que se estendermos um 
condutor, qual o fio de cobre, numa extensão de 
300.000 quilômetros, e se numa das extremidades 
injetarmos certa quantidade de elétrons livres, um 
segundo após a mesma quantidade de elétrons 
livres verterá da extremidade oposta.” 

   Façamos uma rápida conta, apartir dos números-
chaves encontrados nesta expressão toda numérica 
para a decodificação precisa do impressionante 
quadro de “Sinais” e “Códigos” Secretos de 
Deus do Espiritismo, aqui, por meio de uma das 
mais espetaculares obras de André Luiz (Chico 
Xavier/FEB), e vejamos aonde chegaremos: 

- 5 + 9 + 3 + 3 + 7 (este, o numero do Capítulo 
em estudo) = 27. 

   Como sempre, vamos vendo tudo seguindo a um 
natural (pré-estabelecido) encadeamento 
matemático, absolutamente conseqüente, racional 
e lógico, no resultado a seguir: 2 + 7 = 9. 

   Quando este # 9: Sugere A VOLTA!... com base 
nas mesmas informações dos livros anteriores: 

   O enigmático mês (9) de setembro, do ano de 
2012, quando Vivaldo P. S. Filho completou a 
primeira parte original da sua primeira obra pela 
mediunidade psicográfica, propriamente dita, 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 
Diversos, pela Coordenação dos Espíritos Elvis 
Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem 
ao livro “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 
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psicografia de Chico Xavier/FEB), quando o # 9 
também 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 lhe auxiliado na produção dos livros 
psicográficos. 
  

Quando precisamos nos lembrar do titulo de 
família: 

 

São Luis IX (9) de França 
 

   
 

Rei Luis IX (9) de França 
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   Por isso devemos novamente nos socorrer 
do precioso item # 9 abaixo: 
 

    

___________________ 

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. 



       Livro # 31: “No Grande Lar” – Espírito Neio Lúcio & H. de Balzac/Vivaldo P. S. Filho 
 

 

Ed. e-book: 
2017 

101 

            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”, 93ª. edição – 1ª. 
impressão (Edição Histórica) – 5/2013, Editora da FEB). 

___________________  
    

   De nossa parte, humildemente convidamos a 
todos os interessados neste tema que se detenham 
na particular decodificação de outros elementos-
chaves que, indiscutivelmente, nessa obra de André 
Luiz, se ajustam ao nosso modelo democrático de 
desvendamento dos Códigos Secretos de Deus do 
Espiritismo, naturalmente que seguindo a risca os 
números-chaves, ou fundamentais, que dizem 
respeito à nova missão do Espírito São Luis IX (9), 
já reencarnado como o médium Vivaldo P. S. Filho, 
que são: 4, 7, 8, 9, 10 e 17...  

   Evitando, dessa maneira, um desgaste 
demasiado e sem necessidade para o nosso 
pupilo, dentro da condução mediúnica que lhe 
é peculiar, quando também lhe servimos na 
condição de vivos alternadores psíquicos, ou 
seja, de Entidades cuidadosamente e 
inteligentemente acondicionadas ao seu 
campo mental e magnético, relacionadas às 
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tarefas que lhe dizem respeito e que naturalmente 
tem outras responsabilidades no campo maravilhoso 
da literatura espírita, com suas mensagens 
psicográficas carregadas de valor poético e 
romântico, aliás, não poderia ser diferente, pois que 
se trata, também, da reencarnação atual do celebre 
Castro Alves, o amoroso Poeta dos Escravos... 

___________ 

   Que Jesus nos conceda sempre a graciosa 
oportunidade de servir em sua sementeira de Amor 
e Paz, quando, cada um de nós, encarnados e 
desencarnados, na condição de humílimos 
trabalhadores da sua Seara Bendita, possamos fazer 
um tanto mais, que seja, em benefício de todos, 
sempre com a nossa visão para o Mais Alto.  
 

Neio Lúcio (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06 de março de 2017)  

   Nora do médium: Segundo entendemos, os Efeitos 
Físicos, elaborados a partir de nós mesmos, caso os 
investigadores sérios e idôneos se interessem, serão o 
zênite e o nadir de todo esse cortejo de revelações 
sobre as nossas Vidas Sucessivas, particularmente na 
roupagem passada de São Luis IX. 

   Talvez seja por este motivo que os nossos queridos 
benfeitores espirituais sejam sempre muito cautelosos 
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no andamento de nossos serviços mediúnicos, talvez 
para guardarem força psíquica que haverá de ser 
utilizadas por eles nesses laboriosos trabalhos de 
materialização, caso realmente venham a ocorrer. 

   Outra questão que levantamos, a partir das 
informações de nossos Benfeitores Espirituais, em 
relação às minhas faculdades psíquicas, é o fato de 
elas, caso fossem do interesse deles, que me orientam 
e me dirigem de mais Alto, poderiam servir de condutor 
para cartas particulares dos desencarnados e 
endereçadas aos seres em na Terra, aliás, como venho 
recebendo em específicas oportunidades, porém, 
segundo já fui informado, a minha primeira prioridade, 
no que diz respeito à tarefa na psicografia, é a de 
montar as bases desse Novo Estudo da “Numerologia 
Espírita”, concorrendo de igual valor em estudos sobre 
a Mediunidade e a Reencarnação, sempre no 
interesse geral e não particular, pois, sei, que para 
eles, os Espíritos Superiores, os ensinamentos gerais 
são sempre a sua prioridade, no que dizem respeito ao 
ensinamento do Evangelho, e mesmo filosófico e 
cientifico... De qualquer maneira, tenho consciência 
plena de que, positivamente, me seja, até certo ponto, 
fácil de ver, ouvir e sentir o Mundo dos Espíritos, 
mesmo em pleno estado de vigília, pois que, para mim, 
até o dia de hoje, os diversos Planos Espirituais, 
particularmente os mais próximos de nossa morada 
terrena, se apresentam à minha visão mediúnica com 
uma estupenda e viva realidade, infelizmente, na 
maioria das vezes, com uma realidade que chega a me 
trazer calafrios e pavor, sem contar que tenho a tarefa 
de receber as mensagens dos grandes Espíritos da 9ª. 
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Esfera Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural 
e Ciência). 
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_____Honoré de Balzac_____ 

 
   Honoré de Balzac (Tours, 20 de maio de 1799 — Paris, 18 de agosto de 1850) foi 
um produtivo escritor francês, notável por suas agudas observações psicológicas. É 
considerado o fundador do Realismo na literatura moderna. Sua magnum opus, A 
Comédia Humana, consiste de 95 romances, novelas e contos que procuram retratar 
todos os níveis da sociedade francesa da época, em particular a 
florescente burguesia após a queda de Napoleão Bonaparte em 1815. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac 
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Estudando                                                    
“Mecanismos da Mediunidade”                    

e analisando sua estreita ligação com a                                        
Nova Missão do Espírito São Luis IX                                    

por meio da: 

Nova Ciência da            
“Numerologia Espírita” 

 

   Descortinando mais alguns aspectos da profusa 

mediunidade do santo Rei Luis IX de França 
(reencarnado), como Vivaldo Filho, embora sob 
aquele aspecto todo particular que temos valorizado 
desde o ano de 2013, o da Matemática Divina, 
quando, ele mesmo, na sua personalidade atual, 
passou a receber dos seus incansáveis Instrutores 
da Vida Maior aquelas mensagens de luz que viriam 
a compor a obra prima da sua profícua vida 
mediúnica, “São Luis IX”, apesar de ele ter um 
gosto incontido pelo Livro # 4, “CIÊNCIA DOS 
ESPÍRITOS – A Revelação do Amor”, pois que 
neste ele viu se apresentar pela sua psicografia 
algumas das maiores figuras do Evangelho 
nascente, que, em Espírito, vieram colaborar e dar 
cumprimento a vontade de Jesus Cristo pelo 
Consolador Prometido, que é a de fazer com que a 
Humanidade, e os espíritas, muito em particular, 
voltem-se o mais rápido possível para as verdades 
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libertadoras do seu sublime e real pensamento, 
desfazendo-se de todas as futilidades humanas, 
enriquecendo-se dos nobres princípios Cristãos, e 
deixem de lado a riqueza material, pois, esta, 
em quase nada, nos faz brilhar o Corpo Espiritual, já 
que, segundo o Senhor: é mais fácil um camelo 
passar pelo buraco de uma agulha do que 
um rico, verdadeiramente, entrar no Reino 
de Deus!... 

 

Lucas 16: 19-31 
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   É imprescindível para os estudos que estamos 
realizando, a adição de valores sentimentais, 
embora o caráter da investigação seja sempre, ou 
quase sempre, racional e didático, entretanto, aqui, 
nos encontramos em meio a um maravilhoso mar 
de luzes espirituais perfeitamente integradas ao 
coração compassivo e magnânimo do Mestre de 
Nazaré, pois não há como forjar tamanha 
quantidade de Sinais dos Céus sem que, antes 
disto, o AMOR, em sua perfeita manifestação de 
paz e harmonia, segundo Ele, como vemos se 
desenrolando por meio de Matemática Divina, 
tome ascendência sobre tudo isto!... 

  

Moisés: A reencarnação passada de Chico Xavier. 

     As condições em que são apresentadas as 
inumeráveis evidências e provas matemáticas 
são absolutamente incontestáveis, solidas, seguras, 
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e fielmente conectadas com as manifestações mais 
sagradas da Vida Judia e Cristã, na feição do 
Espiritualismo Moderno, apesar de, até o presente 
momento, tudo, absolutamente tudo, ter sido 
causado pela estreita sinergia do nosso médium 
com os Planos Superiores do Invisível, seja os da 
Terra, propriamente dita, ou de outras Regiões do 
Universo, também visível e invisível, naturalmente 
que dentro da sua tolerância mental, pois cada 
esforço dele em planejar, elaborar, conduzir e 
concluir os materiais que lhe são jogados à visão 
clarividente, pode valer, para ele mesmo, uma ou 
várias desencarnações, tamanha a obra luminosa 
sob os seus cuidados, já que ninguém, sobre a face 
do mundo, ou mesmo do lado de Cá da Vida, pode 
receber tamanha carga de eletricidade e 
magnetismo superior sem que, de alguma 
maneira, se lance Mais Além da Vida Material e 
Espiritual, por assim dizer, pois que tanto na Região 
dos seres carnais quanto na Região dos Espíritos 
desencarnados vamos sempre encontrar matéria, 
pelo menos em estado primitivo, causal. 

   Por isso, os amigos leitores têm observado o seu 
passo lento a cada momento que volta a 
psicografar, endurecendo as fibras carnais, é certo, 
mas vivamente elastecendo as suas articulações 
do belo copo perispíritual... Então, junto a ele, e 
com ele, vamos procurando fazer o que dá pra 
ser feito!... 

___________ 
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Josué: A reencarnação passada de Vivaldo Filho. 

 “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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___________ 

    A partir das anotações de Santo Agostinho, em 
nosso estudo vamos nos aproveitar do Capítulo 17, 
da mesma obra anteriormente aproveitada por Neio 
Lúcio, “MECANISMOS DA MEDIUNIDADE”, por 
ANDRÉ LUIZ, por intermédio de Chico Xavier (pela 
Editora da FEB), em sua 1ª. edição especial do 
ano de 2013, dando prosseguimento, mas não 
conclusão, a este estudo que, por muito tempo, 
merecerá a atenção dos estudiosos sinceros e 
cuidadosos da Mediunidade e da Reencarnação:   

 

 - Cap. 17 – EFEITOS FÍSICOS, simbioses 
espirituais, à pagina 119: “Muitas vezes, essa ou 
aquela individualidade, ao reencarnar, traz nos 
próprios passos a companhia invisível dessa ou 
daquela entidade com a qual se mostre mais 
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intensamente associada em tarefas e dividas 
diferentes.” 

    De dentro do texto inicial de André Luiz 
necessitaremos destacar uma palavra (“traz”) que 
muito bem sugere o nosso serviço 
matemático: “de ‘volta’ de algum lugar”, tendo 
em mente que estamos lidando com o desenterrar 
de sinais e códigos secretos muito bem 
estruturados, também em forma de enigmas, 
literários ou numéricos...  

- Traz: aparece sobre a palavra de # 9, dentro do 
texto corrido desse segundo parágrafo. 

   E qual seria exatamente a nossa resposta aos que 
vendo o texto de André Luiz, sem meditar nas 
conseqüências de seus desacertos, quando 
pudessem sugerir, mesmo que de leve, o nosso 
médium estivesse sob julgo de entidades 
puramente inferiores ou atrasadas? 

   A resposta exata, coube ao próprio André Luiz 
(por Chico Xavier), quando preparou o seu texto 
com a intenção de formar a estrutura básica da 
Mediunidade de Efeitos Físicos de Vivaldo Filho (São 
Luis), quando, um pouco mais atrás, ele mesmo, 
sob o nosso comando mental, dizia parecer estar 
percebendo que os seus benfeitores espirituais 
desejavam “economizar as suas forças mentais” 
para, talvez, futuros serviços Evangélicos na área 
muito especial das materializações dos Espíritos 
da Luz que lhe auxiliam na tarefa da Mediunidade, o 
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que necessita, para efeito didático de meus irmãos 
encarnados, de uma releitura do texto que foi 
apresentado pelo Instrutor Neio Lúcio, no capítulo 
anterior... 

   Quando este # 9: Sugere A VOLTA!... com base 
nas mesmas informações dos livros anteriores: 

   O enigmático mês (9) de setembro, do ano de 
2012, quando Vivaldo P. S. Filho completou a 
primeira parte original da sua primeira obra pela 
mediunidade psicográfica, propriamente dita, 
“MENSAGENS DE ALÉM-TÚMULO”, por Espíritos 
Diversos, pela Coordenação dos Espíritos Elvis 
Presley & Santa Clara de Assis, em homenagem 
ao livro “VOLTEI”, pelo Espírito Irmão Jacob (por 
psicografia de Chico Xavier/FEB), quando o # 9 
também 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 lhe auxiliado na produção dos livros 
psicográficos. 
  

Quando precisamos nos lembrar do titulo de 
família: 

 

São Luis IX (9) de França 
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   Por isso devemos novamente nos socorrer 
do precioso item # 9 abaixo: 
 

    

___________________ 

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. 
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            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”, 93ª. edição – 1ª. 
impressão (Edição Histórica) – 5/2013, Editora da FEB). 

___________________  
    

   DIANTE DE TUDO ISTO, DE TANTAS 
MARAVILHOSAS E ENVOLVENTES EVIDENCIAS E 
PROVAS MATEMÁTICAS QUE LHE AUTORIZA A 
TAREFA PARTICULAR... SE PODEMOS CLASSIFICAR 
O SEU SUBSTANCIOSO, E DIVERSIFICADO, 
TRABALHO MEDIÚNICO, DESPONTANDO AQUI PARA 
O SEU LIVRO DE # 31, COMO UMA OBRA DE 
SATANÁS, OU DE ALGUM ESPÍRITO INFERIOR 
(BATEDOR) QUE O VALHA, É CERTO QUE 
NECESSITAREMOS DE REFAZER TODA A OBRA DE 
ALLAN KARDEC, QUANTO A DE FRANCISCO 
CÂNDIDO XAVIER, POIS QUE O SALDO SERÁ O 
MESMO PARA TODOS: O DA TENAZ OBSSESSÃO!... 
SEM CONTARMOS QUE AS OBRAS DA FEB 
HAVERÃO, TAMBÉM, DE ENTRAR NO MESMO 
BALANÇO ESPIRITUAL!... (RISOS). 

___________ 

   Precisamos também ter em mente, de que este 
capítulo 17 sugere: o dia (10) e o mês (7) de 
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julho do nascimento de Vivaldo Filho (São Luis 
IX). 

 

___________ 

   Uma vez tendo esses dados acima de sua data de 
nascimento (mesmo que parcial!) em conexão com 
o Capítulo 17 em estudo, vejamos o seguinte: 

- Página # 119 + 9 (palavra “traz”) + 17 (do 
capítulo) = 145. 

   Quando: 1 + 4 + 5 = 10. 
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   O amigo Néio Lúcio estudou o Capítulo 7. 

   Eu acabei de estudar o Capítulo 17. 

   E fechando o nosso rápido esquema 
matemático, aparentemente incompleto, mas 
linear e perfeitamente ajustado aos divinos 
princípios fundamentais de Decodificação da 
“Numerologia Espírita”, dentro do esquema 
deixado por ANDRÉ LUIZ (Chico Xavier/FEB), 
temos o # 10, exatamente o # do Capítulo (10) 
que deixamos para trás... que diz respeito mais 
direto a sua atual encarnação: 7, 10 e 17. – Fartos 
risos do Benfeitor. 

   Os Números Sagrados da Numerologia de Santo 
Agostinho. 

      Como vemos, tudo corre sob o olhar atento, 
magnânimo e presciente do Senhor da Vida. 
 

Honoré de Balzab (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 06 de março de 2017)  
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A “Numerologia Espírita” na Obra de 
Allan Kardec e Chico Xavier 

 

 

Allan Kardec: A Reencarnação Passada de 
Francisco Cândido Xavier:                                         

O Espírito da Verdade 

O Diretor Geral das Atividades Mediúnicas de 
Vivaldo P. S. Filho (São Luis reencarnado). 
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   NÃO PODEMOS PRESCINDIR DOS APONTAMENTOS ABAIXO, 

PARA MAIS UMA VEZ VIRMOS A REALÇAR TODA A PROCEDENCIA 
DIVINA DA MEDIUNIDADE DE SÃO LUIS DE FRANÇA, AGORA 
REENCARNADO COMO O MÉDIUM BAIANO VIVALDO P. S. FILHO, 
QUANDO PROCURAMOS, ANTES DE TUDO, DESTACAR A OBRA DO 
ESPÍRITISMO, POR ALLAN KARDEC E FRANCISCO CÂNDIDO 
XAVIER, JÁ QUE AMBAS AS PERSONAGENS SE FAZEM PRESENTES EM 
TODO O CONJUNTO DE REVELAÇÕES MATEMÁTICO-ESPIRITUAIS QUE 
ATÉ AGORA TEM SIDO DISPONIBILIZADAS PELA BONDADE DE NOSSO 
SENHOR JESUS CRISTO.  

– ANDRÉ LUIZ (ESPÍRITO) 

 

“10 por causa da lei, 7 por causa do Espírito. A forma 
septenária é por causa da perfeição que se celebra nos dons 
do Espírito Santo. Descansará - diz o santo profeta Isaías - 

sobre ele, o Espírito Santo (Is 11,23) com seus 7 dons. Já a lei 
tem 10 mandamentos (...). Se ao 10 ajuntarmos o 7, temos 17. E 

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

 

– Santo Agostinho 

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

de material para reflexão, pinçamos da obra original, “SÃO 
LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da Codificação Espírita”, um 
pequeno, mas muito sugestivo extrato, que cremos será de 
grande valia para que os nossos devotados espíritas, pesquisadores 
e religiosos, de uma maneira geral, e para aqueles que, por algum 
motivo qualquer, não terão condições de estudar mais detidamente 
o livro principal, possam verificar, mesmo que em síntese, o grau de 
alta confiabilidade das palavras dos Benfeitores Espirituais 
(desencarnados e encarnados – estes últimos, em estado de 
Desdobramento Espiritual) de Vivaldo P. S. Filho, seguramente a 
reencarnação atual de São Luis de França: 

   Agora nos perguntamos: “Será realmente que esses dados 
histórico-matemáticos seriam “apenas” uma mera 
ocorrência do acaso”?! Estamos convencidos de que não, pois o 
acaso, verdadeiramente, não existe. 

   E com relação ao mérito de sua obra mediúnica (ainda inédita no 
campo editorial doutrinário, a não ser por sua divulgação nas redes 
sociais da Internet, a exemplo do Facebook, e da sua própria 
Homepage Espírita), assim como em referência ao Capítulo 9 de 
Lucas, seja ele material ou moral, sem qualquer desfavorecimento 
descabido para com outros irmãos de serviços mediúnicos ou 
mesmo a qualquer ensejo de favorecimento especial à sua própria 
personalidade espiritual, vejamos que o próprio Senhor Jesus nos 
advertiu de que: “conheceremos a arvore pelos seus frutos”.   

   É de todo certo que muitos apressadinhos (os espíritas, 
particularmente!), se levantarão contra a nossa empresa, como 
verdadeiros “fiscalizadores” do Espiritismo-Experimental, bravios, 
irritadiços e arrogantes, questionando a incontestável realidade dos 
fatos até aqui apresentados de maneira positiva pela Falange do 
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Espírito da Verdade, tentando passar para os demais a condição 
de “imprecisão”, se é que isto possa ser possível, das nossas 
evidências matemáticas, exatamente por acreditarem que “outros 
tantos milhões de criaturas encarnadas no solo da Terra também 
nasceram sob a regência do signo de câncer, às 15hs do exato 
dia 10 do mês (7) de julho de 1964”... Curiosamente, Vivaldo 
nasceu no Hospital “Sagrada Família”, em Salvador/BA, numa 
perfeita alusão à sua condição de principal Provedor Genético 
da Sagrada Genealogia do Cristo, assunto este já muito 
bem (matematicamente) documentado na maioria das suas 30 
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 coleção de trinta e um (31) livros de 
inquestionável valor doutrinário para o Espiritismo, versando de 
maneira clara, racional, e objetiva, sobre temas matemático-
transcendentais (Os Sinais & Códigos Secretos de Deus 
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no Espiritismo) que chegam a confundir até mesmo os mais 
excelentes investigadores da Reencarnação, da Mediunidade e da 
Vida Espírita, e que, à rigor, esteja suficientemente capacitada para 
verter do Mais Alto, de um só golpe, toda esta imensa quantidade 
de informações filosóficas, científicas e religiosas que fazem parte 
tanto da obra original “SÃO LUIS IX”, quanto do seu Portfólio 
São Luis IX (“A Reencarnação Programada & Múltipla na Obra São 
Luis IX”), sobre o tema da VOLTA de São Luis de França. 

 

   Por este mesmo motivo que, particularmente, nos acautelamos no 
sentido de trazer aos nossos modestos estudos o que podemos 
caracterizar como: “cruzamento de datas e acontecimentos 
matemáticos específicos” que marcaram não apenas a vida 
pessoal de nosso querido companheiro Vivaldo P. S. Filho, como, em 
certos casos, as de Maria Isaura C. Cabral (Branca de Castela), 
Maria Francisca L. de Amorim (Margarida de Provença) e a de Joane 
Amorim R. de Santana, e agora a da sua marcante ligação com a F. 
O. (Ruth/Elizabeth d´Espérance), além das demais personagens que 
figuram nas duas obras acima citadas, e nas demais que tratam do 
mesmo assunto, embora de maneira diversificada, como o exemplo 
do cantor norte-americano Elvis Presley (a reencarnação do Rei 
Davi), num entrelaçamento aritmético assustadoramente 
perfeito com os escritos dos Profetas hebreus, dos 
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Evangelistas, de Allan Kardec e de Chico Xavier, e da 
História, facultando desse modo uma maior precisão 
numérico-circunstancial em torno da “Aritmética 
Reencarnacionista” aqui em exposição, e um mapa matemático 
perfeito indicando as suas programações reencarnatórias, mediante 
cálculos precisos, embora muito simples de serem feitos. 

   Entretanto, acreditamos sinceramente que, por si só, a precisão 
mediúnica do nosso tarefeiro encarnado, abstração feita de sua vida 
quase apostolar, quase de insulamento e demasiadamente sofrida 
nos últimos quatro anos, período em que se manteve à nossa 
disposição diuturnamente, e agora na produção do presente 
trabalho, faz com que todos nós venhamos a meditar com profundo 
carinho no que os Agentes da Luz estão a lecionar da Vida Maior 
para a Vida Material de meus irmãos. 

   Por outro lado, pela surpreendente semelhança do talhe facial 
(vide as duas fotos da capa do livro “SÃO LUIS IX”) entre Vivaldo 
Filho e São Luis, como apresentado nas fotografias que ilustram 
esse livro-luz, quanto nos de Maria Isaura e Branca de Castela, 
Maria Francisca e Margarida de Provença, além das que constam em 
outras obras, como no caso da reencarnação atual de Santa Bárbara 
e Harriet Elizabeth B. Stowe como a Senhora Marcela Martins, como 
as de E. d´Espérance-Senhora F. O. (esta, no Livro # 22), 
como ficou evidente nos registros fotográficos 
(imagens/gravuras de época) de ontem quanto do hoje, podemos 
ficar tranqüilos em relação ao testemunho prosopográfico 
dos personagens em análise, tanto do passado quanto do 
presente (qualquer perícia mais aprofundada neste campo da 
técnica policial e criminalística deverá levar em consideração outros 
tantos aspectos de natureza Mediúnica, Médica, e forçosamente 
Matemática, como é nosso caso aqui!), configurando assim mais 
uma prova material, mesmo que circunstancial, e 
documental, particularmente em torno da “Reencarnação 
Programada da Família Real de França” do século XIII, 
assim como a do século XVII – como apresentado de maneira 
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consistente no livro: “A Reencarnação Programada & Múltipla 
na Obra São Luis IX”. 

    

     

   Segundo os nossos Amigos Espirituais, o saudoso médium Ranieri não 
somente foi a reencarnação de São Jerônimo, como também a de 
Gutenberg, O pai da Imprensa. 

   Nota do médium: Pelo Espírito Rafael A. Ranieri, da obra “SÃO LUIS IX”, 
pag. 410, 411 e 412, adaptado pelo benfeitor a partir do seu texto original para 
esta nova versão de 06/03/2017, em “NO GRANDE LAR”. 
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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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A OBRA PRIMA DA MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO 
Pelos Espíritos de André Luiz, Hernani G. Andrade e Canuto de Abreu 

 

 
 

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

 

Irmã Rosália (Espírito) 
 

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

    
   Nota do médium: A Beata, Irmã Rosália Rendu (1786-1856), trata-se da reencarnação da 
Rainha Isabel de Aragão, considerada pela Igreja Católica como a Rainha Santa de Portugal. 
    
   Poderemos apreciar 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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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE 
SÃO LUIS DE FRANÇA 

 
   Este precioso e rico trabalho sobre as Vidas Sucessivas do 
Espírito São Luis de França, está disseminado em várias obras 
mediúnicas 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, 
quanto os do inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, em 
Pedro Leopoldo e Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. 

________________ 
 

   
 

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 

(médium) 
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A REENCARNAÇÃO PROGRAMADA DE  

SÃO LUIS DE FRANÇA 
 

       
 

   Num trabalho psicográfico precioso, quão exaustivo, “SÃO LUIS IX – O 
APÓSTOLO ESPIRITUAL DA CODIFICAÇÃO ESPÍRITA”: 
apresentado em TRÊS VOLUMES: 1 (296 pág.), 2 (206 pág.), e 3 (235 pág.), 
que se prolongou pelo período de quinzes meses consecutivos, quase que 
ininterruptos, pelo fato mesmo do sensitivo encarnado ter se empenhado à 
tarefa mediúnica até nas noites e madrugadas em que os Autores Espirituais 
lhe transmitiam orientações, conselhos e instruções de elevado valor histórico, 
científico e moral, à Luz do Consolador Prometido, o querido tarefeiro espírita 
Vivaldo P. S. Filho descortinou para o mundo dos mortais algumas de suas 
vidas passadas, amealhadas de informações precisas e mediante um acervo 
incontável de provas matemáticas (e imagens fotográficas), somente acessíveis 
às mentalidades sinceramente devotadas às ocorrências de natureza 
reencarnacionista, mediante uma lúcida, quão sólida, compreensão das Obras 
de Allan Kardec e 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 de 
simplicidade, eloqüência e puro vigor Espiritual (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), impregnadas da 
palavra sempre luminosa do Evangelho de Nosso Senhor. 
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   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: “Os Arquivos Vivos 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 MEU PAI”. 

   Um conjunto impressionante de dados reencarnatórios por meio de 
precisos fatos e evidencias matemáticas, são dispostos de maneira 
perfeitamente lógica e encadeada, embasado no que existe de mais 
respeitável no mundo científico da Terra, a exemplo das obras dos 
conceituados pesquisadores Dr. Hemendra Nath Banerjee (Índia), Dr. Ian 
Stevenson (U.S.A.), e do Prof. Dr. Hernani G. Andrade (Brasil).  
  

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

   Nota do médium: Para uma compreensão total do assunto, será imprescindível 
que o estudante de Espiritismo também se reporte ao nosso "Reencarnação 
Programada & Múltipla na Obra São Luis IX" (269 pág.), assim como nos 
demais livros de nossa 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 
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assunto ou alguma específica obra, 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, tenham elas sido produzidas por 
nós mesmos ou pelos demais companheiros de Doutrina dos Espíritos. 
 

   

                          André Luiz                                               Vivaldo 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 DIGITAIS (EM E-BOOKS) DOS TRÊS 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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ESTA É A CONTINUAÇÃO DO FANTÁSTICO      
LIVRO MEDIÚNICO:  

"SÃO LUIS IX – O Apóstolo Espiritual da 
Codificação Espírita” 

 

São Luis de França REVISITADO 

 

 

   Com novas e impressionantes Revelações Matemático-
Transcendentais, a partir dos "Sinais" & "Códigos" 
SECRETOS deixados pelos Prepostos de Nosso Senhor 
Jesus Cristo na Obra de Allan Kardec, de Chico Xavier, e 
na Bíblia Sagrada!... 

LANÇAMENTO OFICIAL EM NOSSO SITE ESPÍRITA EM            
09 DE NOVEMBRO DE 2016 EM COMEMORAÇÃO AOS          
20 ANOS DA MEDIUNIDADE DE VIVALDO P. S. FILHO  
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A CONTINUAÇÃO E O COMPLEMENTO DA OBRA 
ORIGINAL SOBRE SÃO LUIS IX 

  "SÃO LUIS IX - REVISITADO" 
 

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

  

   Aqui temos o novo livro mediúnico "SÃO LUIS 
REVISITADO", que se trata da continuação da obra que 
deu origem às Revelações sobre a VOLTA de São Luis de 
França no solo brasileiro do século 20-21, agora em 
comemoração dos 20 anos de tarefas mediúnicas de 
Vivaldo Filho no Espiritismo. 
 

   Novos fatos matemáticos foram descobertos nas obras de 
Allan Kardec e Chico Xavier em forma Sinais e Códigos 
Secretos de Deus que haverão de estarrecer a todos os 
sinceros adeptos da Terceira Revelação, e estudiosos da 
Reencarnação, como um todo. 
 

   Além das inúmeras Entidades da Vida Maior que auxiliam 
os Autores Espirituais deste novo compêndio de luz, dentro 
do conjunto da obra, foram adicionados capítulos muito 
particulares assinados pelos veneráveis Espíritos Hernani 
G. Andrade e do Prof. José Herculano Pires, que fazem 
importantes Revelações Matemáticas muito bem 
documentadas, como capturadas na versão original do 
DVD: "Pinga-Fogo COM CHICO XAVIER" (na versão 
elaborada em 2006 pelos COMPETENTES PRODUTORES 
DA VERSÁTIL HOME VIDEO, sob o comando de Oceano 
Vieira de Melo), sobre a vida passada de Vivaldo Filho como 
O Poeta dos Escravos, Castro Alves, assim também como 
São Luis de França. 
 

   São vários estudos minuciosamente capturados pelos 
Agentes da Vida Maior, que focam na VOLTA do Espírito 
São Luis em diversas Vidas Sucessivas, além de 
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encontrarmos aqui outras tantas mensagens espirituais de 
valor inestimável para o Espiritismo-Evangélico. 
 

   Já ao seu final teremos uma empolgante Entrevista 
Inédita com São Luis de França (reencarnado), num 
misto de Mediunidade e Animismo, conduzida pela gloriosa 
Entidade  Santa Isabel da Hungria, e mais duas 
belíssimas Mensagens do Espírito: Allan Kardec, uma do 
dia 09 de setembro de 2016, e outra quando, no dia em 
que se comemora o seu aniversário de 212 anos de 
nascimento, em 03 de outubro de 2016, celebra a sua 
amizade e estima pelo Diretor Espiritual da "Sociedade 
Espírita de Paris" ao tempo da Codificação da Doutrina 
dos Espíritos, mensagem esta psicografada por Vivaldo 
Filho, a encarnação atual de São Luis IX... 
 

   Além de empolgantes Mensagens Espirituais assinadas 
pelos generosos Espíritos: Chico Xavier, Veneranda, Santa 
Clara de Assis, Elvis Presley, William Crookes, Erasto, 
Timóteo, São Luis IX, Fénelon, Léon Denis, Emmanuel 
(Reencarnado), André Luiz, Hernani Guimarães Andrade, 
Martins Peralva, Neio Lúcio/Santa Marina, Inácio Ferreira, 
Odilon Fernandes, Gabriel Delanne, Sigmund Freud, 
J. Herculano Pires, dentre outros grandes Benfeitores da 
Vida Maior, alguns deles que vieram da 9a. Esfera 
Espiritual da Terra (Arte em geral ou Cultural e Ciência) e 
que, em suas últimas passagens pela vida planetária foram, 
e ainda o são, inesquecíveis astros e estrelas do cinema e 
da música brasileira e internacional.  
  

Livro # 26: 433 pág. Ricamente Ilustrado!! 
  

 LANÇAMENTO OFICIAL EM NOSSO SITE ESPÍRITA                           
EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016: 

 

http://vivaldoespiritismo.wix.com/mediunidade-e-jesus 
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E veja também outros títulos!! 

UM SÉRIO ESTUDO SOBRE                     

MÉDIUNS E MEDIUNIDADE 

     

Com o auxílio, pelo menos, dessas três (3) obras da lavra mediúnica 
de Vivaldo P. S. Filho, cremos que os médiuns da atualidade, e mesmo 

do futuro, tanto quanto os demais sérios investigadores da Alma 
Humana, haverão de conhecer, um pouco mais, sob os diversificados 

aspectos da Mediunidade com Jesus Cristo, e devidamente 
embasados no pensamento racional e lúcido, amoroso, e todo moral 
de Allan Kardec e Chico Xavier, que, naturalmente, podem vir a servir 

de grande auxílio para o desvendar dos Grandes Mistérios do Mundo 
Psíquico e Mental da Criatura e do Universo.  

– André Luiz (Vivaldo Filho) 

As obras mediúnicas de Vivaldo P. S. Filho       

“Os Espíritos Superiores tem trazido pela nossa modesta 
mediunidade algumas das mais surpreendentes revelações 

espirituais sobre Mediunidade e as Vidas Sucessivas, quando 
temos tido a oportunidade de verificar a autenticidade das 

informações reencarnatórias por uma série de dados e evidências 
matemáticas precisas, e que estão de acordo com as orientações 

de Allan Kardec e Francisco C. Xavier.” – Vivaldo Filho 
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Novo Lançamento da Coleção André Luiz                 
Pelo médium Vivaldo P. S. Filho 

 

    

André Luiz está de volta neste novo lançamento: Livro # 28:  

“Um Novo Amanhecer - Volume 3”                                    

E com a graciosa e competente participação da Mentora Elizabeth 
d´Espérance e outros grandes Espíritos da Vida Maior!!! 

OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) DOS 31 LIVROS 
PSICOGRAFADOS PELO MÉDIUM 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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Pinga-Fogo no Além 

     COM CHICO XAVIER 
 

    
   Pelos Espíritos Ramiro Gama  
   & Almir Guimarães 
   (139 pág.) 
   Livro # 23 
 

   Aqui voltamos a ver um livro de pura beleza 
espiritual!... 
 

   Um obra cunhada pelos Espíritos da Falange da 
Verdade no esforço de alimentar os corações e as 
mentes dos seres encarnados na Terra com mais 
alguma informação pela palavra generosa e sempre 
amiga de Francisco Cândido Xavier, já que aqui o 
seu Espírito nos revela mais alguma coisa da Vida 
Maior, na sua síntese e na sua sempre delicada 
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maneira de encarar as dificuldades alheias, embora 
sem perder a sua sabedoria e a sua disciplina 
espiritual. 
 

     

   Ricamente ilustrado e com um novo estudo 
matemático sobre a Reencarnação atual de São 
Luis de França (Vivaldo P. S. Filho), a partir de um 
raríssimo E HISTÓRICO exemplar da 1a. edição 
de 1961 do grandioso livro: "SEARA DOS 
MÉDIUNS", de Emmanuel, por Francisco Cândido 
Xavier (pela Editora da FEB), estudo este realizado 
pelo Espírito do Evangelista São Mateus. 
   Cremos que nenhum devotado espírita poderá ficar 
sem estudar essa obra, que ainda apresenta lindas 
mensagens dos Espíritos de Luz: Veneranda (Santa 
Isabel de Aragão), Elvis Presley, e Paracelso. 
 

   LANÇAMENTO OFICIAL: 
   REALIZADO EM 15 DE DEZEMBRO DE 2016. 
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   OS ARQUIVOS DIGITAIS (EM E-BOOKS) DOS 31 LIVROS 
PSICOGRAFADOS PELO MÉDIUM 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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Do Médium Vivaldo P. S. Filho 

Novos Rumos à 
Mediunidade Espírita 

 
 

Pelo Espírito  
Hernani Guimarães Andrade 
(137 pág.). 
Livro # 30 
  

   Aqui veremos mais alguns específicos textos 
estudando sobre o empolgante e enigmático tema 
da “Reencarnação Programada” do Rei Luis IX 
de França, somente que agora tendo como ponto 
central a sua diversificada Mediunidade, já na 
roupagem atual do médium baiano Vivaldo Filho, a 
partir das obras do próprio Prof. Dr. Hernani G. 
Andrade, dando prosseguimento ao projeto de 
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Allan Kardec em desvendar os intrincados Mistérios 
da Matemática Divina, sob a visão poética e 
romântica dos Espíritos Amigos da Vida Maior. 
 

   Com esse pensamento, volta aos palcos 
da Mediunidade À SERVIÇO DO CRISTO o nosso 
querido companheiro das lides Evangélicas e 
Científicas do Espiritismo, o venerável Espírito do 
Prof. Andrade, com uma imensa bagagem de 
conhecimentos acerca da Vida Além da Morte, agora 
consubstanciada pela sua própria vivencia na 
pratica da Mediunidade Científica e Moral no âmbito, 
ou na esfera, dos seres desencarnados. 
 

   Além do que, outros grandes Mensageiros 
Espirituais aparecem com suas belas mensagens de 
fé, esperança, e caridade, sempre com aquele toque 
precioso do Bom Amigo, alertando, aconselhando, e 
instruindo! a exemplo de: Veneranda, Emmanuel 
(Reencarnado), Chico Xavier, Jair Presente, dentre 
outras queridas personalidades desencarnadas que 
vieram da 9a. Esfera Espiritual da Terra (Arte 
em geral ou Cultural e Ciência). 
 

   Uma obra atraente e pincelada de informações 
transcendentais a partir das faculdades psíquicas do 
seu co-autor mediúnico. 
 

   Ricamente ilustrado. 
 

LANÇAMENTO OFICIAL 
REALIZADO EM 27 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

 O ARQUIVO DIGITAL (EM E-BOOK) ESTÁ DISPONÍVEL 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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A Reencarnação de Allan Kardec 

 

Leia, estude e divulgue as obras da lavra 
mediúnica de:  

Francisco Cândido Xavier 
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BY A FALANGE DA VERDADE 

_________________ 

    

O Grande Lar será alcançado por cada um de nós, 
invariavelmente, mediante o confronto de nossas idéias e 

sentimentos com as grandes questões do Espírito, segundo a Boa 
Nova de Jesus Cristo. 

Não transporemos os seus portais luminosos, sem antes termos 
consagrado um tanto mais de amor e um tanto mais de caridade a 

todos aqueles que, diante do Pai, são os nossos irmãos em 
Eternidade. 

Formulemos votos sinceros aos autores da presente obra, para que 
hoje, ou no Grande Amanhã, possam continuar a semear, semear, 

semear... Buscando, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. 

Teresa de Ávila (Espírito) 

Vivaldo P. S. Filho (médium) 

(Salvador/BA, 10 de julho de 2013) 

By Neio Lúcio/A FALANGE DA VERDADE – SEM FINS LUCRATIVOS – 03/2017  


